
طرح أولي إلكتتاب عام لعدد 48,000,000 سهم جديد 
تعادل نسبة %15 من رأس المال الصادر مباشرة قبل 
الطرح، لشركة زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( بسعر 

0.190 دينار بحريني للسهم

زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة(
شركة مساهـمة مقفلة مؤسسة بموجب قوانين مملكة البحرين ومسجلة بالسجل التجاري رقم 50603

فترة الطرح: 2 سبتمبر 2014 – 16 سبتمبر 2014

تأسست شركة زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( )“زين البحرين” أو “الشركة” أو “المصدر”(، كشركة مساهـمة مقفلة في مملكة البحرين بالسجل التجاري رقم 50603 في 
19 أبريل 2003. تبلغ قيمة رأس المال الصادر للشركة حاليا 32,000,000 دينار بحريني مقسم إلى 32,000,000 سهم بقيمة 1 دينار بحريني للسهم. بموجب قوانين مملكة 
البحرين ال يجوز بيع األسهم العادية ألية شركة مساهـمة مقفلة في طرح عام، ولذلك فقد تقدمت الشركة بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة للتحول إلى شركة مساهـمة عامة 
)“التحول”(. ولدى تحول الشركة تعتبر أية إشارة إلى “زين البحرين” أو “الشركة” في هذه النشرة بأنـها إشارة للشركة باعتبارها شركة مساهـمة عامة، وتعتبر أية إشارة إلى 
“األسهم العادية” بأنـها إشارة إلى األسهم العادية لشركة زين البحرين باعتبارها شركة مساهـمة عامة. وبموجب قرار اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 28 
يوليو 2013، فقد تقرر زيادة رأس المال المصرح به للشركة من 32,000,000 دينار بحريني إلى 36,800,000 دينار بحريني مقسم إلى 368,000,000 سهم عادي بقيمة 100 فلس 
للسهم الواحد )“األسهم”(. الطرح األولي العام )“الطرح”( لعدد 48,000,000 سهم جديد )“أسهم الطرح”( بقيمة إسمية مدفوعة بالكامل قدرها 100 فلس للسهم وبسعر 
0.190 دينار بحريني للسهم الواحد )“سعر الطرح”(، والتي تعادل نسبة %15 من رأس المال الصادر للشركة مباشرة قبل الطرح، موجـه للمستثمرين مـن فئتي المؤسسـات 
والتجزئة في مملكـة البحريـن وللمستثمرين من المؤسسات في دول مجلـس التعـاون الخليجـي. يشتمل سعر الطرح على عالوة قدرها 90 فلس للسهم الواحد )عالوة بنسبة 

%90 زيادة على القيمة االسمية(.

تستبقى عائدات الطرح، بعد خصم مصروفات الطرح )“صافي العائدات”( في الشركة )أنظر “إستخدام العائدات” في قسم  3(. إلتزم متعهد تغطية اإلصدار باالكتتاب 
في كامل الطرح )انظر القسم 12.2.1  “إتفاقية التعهد بتغطية اإلصدار”(.

يبدأ الطرح في 2 سبتمبر 2014 وسيظل مفتوحا لمدة 15 يوم تقويمي شاملة يوم 16 سبتمبر 2014 )“فترة الطرح”(. يمكن اإلكتتاب في األسهم من خالل الفروع )“الفروع 
المعتمدة”( لبنك اإلستالم )“بنك اإلستالم”( خالل فترة الطرح )انظر القسم  14، “شروط وأحكام االكتتاب”(. 

يعتبر مقدم الطلب )المفرد “مقدم الطلب” والجمع “مقدمو الطلبات”( مقدم طلب إكتتاب من فئة المؤسسات إذا إكتتب بما ال يقل عن 100,001 سهم عادي. يعتبر مقدم 
الطلب من فئة التجزئة إذا إكتتب بما ال يزيد عن 100,000 سهم عادي. وفي حال كان إجمالي عدد األسهم العادية المطلوبة من مقدمي الطلبات المؤهلين يقل أو يساوي عدد 
أسهم الطرح المعروضة، يخصص لكل من مقدمي الطلبات عدد األسهم العادية الذي طلب االكتتاب به. وفي حال كان إجمالي عدد األسهم العادية الذي طلبه مقدمو الطلبات 
المؤهلون يزيد على عدد أسهم الطرح المعروضة فإنه يجوز عندها أن يخصص ألي مقدم طلب مؤهل عددًا أقل من عدد أسهم الطرح الذي طلب االكتتاب به )انظر “فئات 
مقدمي الطلبات وأسس التخصيص” في القسم  3(. سوف ترجع الزيادة في أموال اإلكتتاب، إن وجدت، إلى مقدمي الطلبات دون أي خصم أو إستقطاع من جانب بنك 
اإلستالم. وسوف يتم اإلشعار بالتخصيص النهائي لألسهم ورّد أموال اإلكتتاب، إن وجدت، بحلول يوم 30 سبتمبر 2014 )أنظر القسم  14، “شروط وأحكام االكتتاب”(. ولن 

يتم تخصيص أية أسهم عادية بموجب نشرة اإلكتتاب بعد أكثر من 3 أشهر من تاريخ تسجيل نشرة اإلكتتاب لدى مصرف البحرين المركزي.
للشركة فئة واحدة من األسهم. يمنح كل سهم حامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم )“مساهم”( الحضور والتصويت في اجتماع الجمعية العمومية، وال يتمتع أي 
مساهم بحقوق تصويت تفضيلية. تمنح أسهم الطرح المساهم الحق في استالم أرباح األسهم التي تعلنها الشركة بعد اعتماد الطرح من قبل مصرف البحرين المركزي وفي 
السنوات المالية التالية )أنظر القسم 11.5.1 ، “سياسة أنصبة األرباح”(. في الوقت الحالي، ال توجد سوق لألسهم العادية. وقد تقدمت الشركة بطلب إلى مصرف البحرين 
 )ISIN( وسوف تسجل األسهم العادية تحت رمز تعريف األوراق المالية الدولي .”ZAINBH“ المركزي إلدراج كل أسهم الطرح العادية للتداول في بورصة البحرين تحت الرمز

.BH000421H896

تم تقديم نسخة من نشرة اإلكتتاب هذه وتسجيلها لدى مصرف البحرين المركزي. إن تسجيل مصرف البحرين المركزي لنشرة االكتتاب ال يعني 
ضمنًا المطابقة مع قانون مصرف البحرين المركزي أو أية اشتراطات قانونية أو رقابية أخرى. ومصرف البحرين المركزي لم ينظر، بأية طريقة 
كانت، في حيثيات األسهم العادية المطروحة لالستثمار. نشرة االكتتاب هذه هامة. وفي حال كانت لديك أية شكوك بشأن اإلجراء الذي يتعين 
عليك أتخاذه، فإن عليك مراجعة مستشارك القانوني أو المالي أو الضرائبي أو أي مستشار مهني آخر. ينطوي االستثمار في األسهم العادية على 

مخاطر. أنظر “عوامل المخاطرة” في القسم 13.2.
ال يمثل هذا الطرح عرضًا للبيع أو اإلصدار أو استدراجًا ألي عرض لشراء األسهم في أية دولة يعتبر فيها هذا العرض أو االستدراج مخالفًا للقانون. للتفاصيل المتعلقة بـهذا 

الشأن والقيود األخرى حول نقل ملكية األسهم العادية، أنظر القسم 14 ، “شروط وأحكام االكتتاب”.

مديرو اإلصدار
المدير المشارك المدير الرئيسي   

المستشارون الماليون 
ومديرو سجل اإلكتتاب

متعهد تغطية اإلصدار

اإليداع والقيد المركزي

المستشارون القانونيون

بنك اإلستالم

تاريخ تسجيل نشرة االكتتاب 20 يوليو 2014

ال يتحمل مصرف البحرين المركزي وال بورصة البحرين أية مسؤولية عن دقة واكتمال البيانات والمعلومات الواردة في هذه الوثيقة، ويتبرآن صراحًة 
من أية مسؤولية مهما كانت عن أية خسارة أو ضرر كيفما ينشأ بسبب اإلعتماد على كل أو جزء من محتويات هذه الوثيقة.

نشرة اإلكتتاب
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يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم هنا المسؤولية عن المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة 
مطابقة للحقيقة، حسب مبلغ علم واعتقاد اعضاء مجلس اإلدارة الذين بذلوا العناية المعقولة لضمان ذلك، ولم يغفل أي شئ من شأنه أن 

يؤثر على أهمية واكتمال هذه الوثيقة.

بيان مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة

التوقيع إسم عضو مجلس اإلدارة 

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

أسعد أحمد البنوان 

الشيخ راشد عبدالرحمن آل خليفة 

وليد الروضان 

جمال شاكر الكاضمي 

شيخة خالد البحر
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مالحظة هامة
تم تسليم نشرة االكتتاب هذه بالنيابة عن زين البحرين بواسطة بنك الخليج الدولي ش.م.ب. )“بنك الخليج الدولي” أو “مدير االصدار الرئيسي”( وشركة الوطني لالستثمار 

ش.م.ك.م )“ان بي كيه كابيتال” أو “مدير االصدار المشارك”( الذين يشار إليهما مجتمعين في هذه النشرة بعبارة “مديرو اإلصدار”.

لم يتم تفويض أي شخص لتقديم أية تأكيدات أو معلومات فيما يتعلق بشركة زين البحرين أو الطرح األولي لالكتتاب العام ألسهمها العادية باستثناء المعلومات الواردة 
في هذه النشرة. ويجب عدم االعتماد على أية تأكيدات أو معلومات غير متضمنة في هذه النشرة فيما يتعلق بشركة زين البحرين أو الطرح على أعتبار أنـها معتمدة 
من قبل أعضاء مجلس إدارة زين البحرين أو مدير اإلصدار الرئيسي أو مدير اإلصدار المشارك. ال تمثل هذه النشرة عرضا للبيع أو اإلصدار أو استدراجا ألي عرض لشراء 

األسهم العادية في أية دولة ألي شخص ال يجوز من الناحية القانونية القيام بهذا العرض أو األستدراج له في تلك الدولة.

النشرة  أسماؤهم في هذه  الواردة  اإلدارة  أعضاء مجلس  يؤكد  المركزي.  البحرين  ولوائح مصرف  وقواعد  لقوانين  باالمتثال  تفاصيل مقدمة  النشرة على  تشتمل هذه 
مجتمعين ومنفردين، بأنـهم قاموا بالتحري المعقول، وأن المعلومات الواردة في هذه النشرة دقيقة ومكتملة حسب مبلغ علمهم واعتقادهم وأن النشرة ال تغفل أية 
حقائق أخرى من شأن االفصاح عنها أن يجعل أية تأكيدات في هذه النشرة مضللة. هناك جزء أساسي من معلومات السوق والقطاع في هذه النشرة مستمد من تحليالت 
اإلدارة ومن مصادر خارجية أيضا. لم يتم التحقق من معلومات السوق والقطاع المتضمنة في هذه النشرة بصورة مستقلة وال تعطى أية تأكيدات فيما يتعلق بدقة أو 

اكتمال أي من هذه المعلومات.

وفي حين أن زين البحرين وأعضاء مجلس اإلدارة قد قاموا بكل التحري المعقول فيما يتعلق بدقة واكتمال المعلومات المتضمنة في هذه النشرة، فإن هذه المعلومات 
قد تكون عرضة للتغير. ومن المحتمل على وجه الخصوص أن يتأثر الوضع المالي لشركة زين البحرين وقيمة األسهم العادية بصورة غير مواتية جراء تطورات قد تحدث 
في المستقبل فيما يتعلق بمعدل التضخم وأسعار الفائدة أو بالضرائب أو اية عوامل اقتصادية وسياسية أخرى ليس لشركة زين البحرين أو أعضاء مجلس اإلدارة سيطرة 
عليها. وال يقصد بتسليم هذه النشرة وال بأية اتصاالت شفهية أو خطية أو مطبوعة فيما يتعلق باألسهم العادية المعروضة أن تكون، أو أن تفسر أو أن يعتمد عليها 

بأية طريقة، باعتبار أنها وعد أو تأكيد بشأن األرباح أو النتائج أو الحوادث المستقبلية.

لقد عينت زين البحرين بنك الخليج الدولي كمدير إصدار رئيسي ومتعهد تغطية اإلكتتاب. تبعًا لـهذا التعيين، قام بنك الخليج الدولي بالتحري الالزم فيما يتعلق 
بالعرض وبالـُمصدر. وقد قام مدير اإلصدار الرئيسي بجميع االستفسارات المعقولة، وحسب أقصى علمه وإعتقاده يؤكد أنه ال يوجد أي بيان كاذب أو مضلل في، وال 
حذف ذو أهـمية من، المعلومات الواردة في نشرة اإلكتتاب هذه. وإضافة إلى مدير اإلصدار الرئيسي قامت زين البحرين بتعيين تراورز آند هاملينز كمستشار قانوني 
يقوم بالتنظيم والمساعدة في التحري القانوني من المعلومات المتعلقة بشركة زين البحرين في هذه النشرة، و الزعبي وشركائهم محامون ومستشارون قانونيون لتقديم 
االستشارة في الشئون المتعلقة بالقانون البحريني والمتطلبات المتعلقة بالنشرة والطرح والتحّول. وقد قام جميع المستشارين بإتمام التحريات الالزمة وفقًا للمعايير 

المنطبقة.

ال يتحمل أي من أعضاء مجلس اإلدارة وممثليهم ووكالئهم وموظفيهم وال مديرو اإلصدار وال أي من المستشارين المستقلين الخارجيين أية مسئولية عن أية تأكيدات أو 
ضمان )صريح أو ضمني( وارد أو مغفل في هذه النشرة، وال عن أية معلومات شفهية أو مكتوبة أخرى تنقل إلى المستلم )أو أي من مستشاريه( في أثناء تقييم المستلم 

ألي استثمار مقترح.

يجوز لكل مقدم طلب، قبل تسليم استمارة طلبه، أن يطرح األسئلة وأن يسعي لالستيضاح من مدير اإلصدار الرئيسي و/أو مدير اإلصدار المشارك بشأن زين البحرين وهذا 
الطرح. سيقدم مدير اإلصدار الرئيسي و/أو مدير اإلصدار المشارك اإلجابة على هذه االسئلة واالستيضاحات إلى حد ما يملكون أو يتحصلون على المعلومات المطلوبة 
بدون تكبد جهد أو مصروفات غير معقولة. يجب أن ال يتعامل مقدم الطلب مع محتويات هذه النشرة باعتبار أنها استشارة استثمارية أو ضرائبية أو قانونية. ويجب على 
كافة مقدمي الطلبات القيام بالتحري وإجراء تقييمهم الخاص لفرصة االستثمار في زين البحرين، وأن يسعوا للحصول على المشورة الالزمة من مستشاريهم بشأن تقييم 
مخاطر االستثمار ومدى مالئمته لهم ماليًا ومن حيث المخاطر. وتقع على كل متسلم لهذه النشرة مسئولية الحصول، قبل اتخاذ أي قرار استثماري، على استشارة مهنية 

مستقلة فيما يتعلق بالطرح وحول مدى مالئمة المعلومات المتضمنة في هذه النشرة ألهدافه الفردية وأوضاعه المالية واحتياجاته.

يجب اال تعتبر هذه النشرة بمثابة توصية من جانب زين البحرين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من مستشاريهم للمشاركة في الطرح. وعالوة على ذلك فإن المعلومات 
المقدمة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف الفردية لالستثمار أو األوضاع المالية أو أية احتياجات استثمارية معينة.

هذا الطرح معد حصرًا، وال يمكن قبوله لغير، مقدمي الطلبات الذين يستوفون متطلبات طلب االكتتاب. يحتمل أن يكون توزيع هذه النشرة وبيع وإصدار األسهم العادية 
مقيدا بالقانون في أية دولة، وبناء عليه يجب على األشخاص الذين يحوزون هذه النشرة االطالع وااللتزام بكل القيود التي يفرضها القانون. من شأن االخفاق في االلتزام 
بهذه القيود أن يشكل إنتهاكًا لقوانين االوراق المالية في تلك الدولة. ال تمثل هذه النشرة عرضا للبيع أو اإلصدار أو استدراجا ألي عرض لشراء أو عرض األسهم العادية 

في أية دولة يعتبر فيها هذا العرض أو االستدراج مخالفا للقانون.

تطالب زين البحرين وأعضاء مجلس اإلدارة ومدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك والمستشارون اآلخرون مستلمي هذه النشرة باالطالع بأنفسهم ومراعاة هذه 
القيود. وتحتفظ زين البحرين وأعضاء مجلس اإلدارة بالحق في إنهاء مشاركة أي طرف في هذا الطرح في أي وقت.

بيانات التوقعات المستقبلية
البيانات المتضمنة في هذه النشرة التي ليست حقائق تاريخية هي “بيانات توقعات مستقبلية”. تستخدم عبارات مثل“خطط” و“تقديرات” و“يعتقد” و“يتوقع” و“يجوز” 

و“سوف” و“يجب” و“يتصور” و“يمكن” و“يترقب” أو أضاد هذه العبارات أو أية مرادفات لها في صياغة بيانات التوقعات المستقبلية هذه.

تعكس بيانات التوقعات المستقبلية هذه وجهات النظر الراهنة لشركة زين البحرين وأعضاء مجلس إدارتـها فيما يتعلق باألحداث المتوقعة، بيد أنها ليست ضمانا 
بشأن األداء المستقبلي. إذ يمكن لكثير من العوامل أن تتسبب بأن يكون األداء الفعلي وانجازات أو نتائج زين البحرين مختلفة بدرجة كبيرة عن أي أداء او انجازات او 
نتائج مستقبلية مذكورة بشكل صريح أو ضمني في بيانات التوقعات المستقبلية. بعض من المخاطر والعوامل التي يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير مبينة بالمزيد 

من التفصيل في أقسام أخرى من هذه النشرة )أنظر القسم 13  “عوامل المخاطر واعتبارات االستثمار”(.

في حال حدوث أي واحد أو أكثر من عوامل المخاطرة أو أحوال عدم اليقين أو إذا ثبت عدم دقة أو صحة أي افتراض معين فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف بصورة 
جوهرية عن النتائج الموصوفة في هذه النشرة بعبارات مثل يترقب، يعتقد، يقدر أو يتوقع. نتيجة لكل ذلك ولمخاطر أخرى، فإن الحوادث والظروف المستقبلية التي 
تتناولها هذه النشرة قد ال تحدث بالطريقة التي تتوقعها زين البحرين، أو قد ال تحدث على اإلطالق. وعلى مقدمي الطلبات النظر في كل بيانات التوقعات المستقبلية 

على ضوء هذه التوضيحات وعدم اإلفراط في االعتماد على بيانات التوقعات المستقبلية.

يمكن الحصول على نسخ من هذه النشرة من مديري اإلصدار وبنك االستالم ومتعهد تغطية اإلصدار ومركز اإليداع والقيد المركزي.



زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( نشرة اإلكتتاب  iv

بيان المخاطر العامة
ينطوي أي استثمار في األسهم العادية على مخاطر. وعلى المستثمرين المحتملين النظر بعناية في كل المعلومات المتضمنة في هذه النشرة، وفي المخاطر الرئيسية 

في القسم 13 ، “عوامـل المخاطـر وإعتبـارات اإلستثمـار”، قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم العادية.

يجب على المستثمرين المحتملين عدم اإلفراط في االعتماد على أية معلومات متضمنة في تقارير أخبارية منشورة، وبخاصة على أية توقعات مالية أو أية تقديرات 
او معلومات مستقبلية. كما يجب أن ال يقتصر اعتمادهم، عند اتخاذ قرار االستثمار فقط على المعلومات المتضمنة في نشرة االكتتاب هذه والوثائق المشار إليها في 

النشرة أو المتاحة إلطالعهم.

يحب على المستثمرين المحتملين الحصول على استشارات مهنية من مستشاريهم المختصين فيما يتعلق باستثمارهم المستقبلي في إطار ظروفهم الخاصة.

للمزيد من المعلومات بشأن المخاطر المتعلقة باالستثمار في األسهم العادية أنظر القسم 13.2  “عوامل المخاطرة”. هناك عوامل هامة يمكن أن تتسبب بأن يكون األداء 
الفعلي وانجازات أو نتائج الشركة مختلفة بدرجة كبيرة عن أي أداء او انجازات او نتائج مستقبلية معبر عنها في بيانات التوقعات المستقبلية. تشمل هذا العوامل ما 

يلي على سبيل المثال ال الحصر:

التضخم والتقلبات في أسعار الفائدة والصرف؛  •

تاثيرات سياسات حكومة البحرين والتغيرات في هذه السياسات؛  •

تأثير المنافسة في مجال األعمال الذي تمارس الشركة نشاطها فيه.  •

تأثير التغيرات في القوانين واللوائح أو المعايير والممارسات الضرائبية والمحاسبية؛  •

قدرة الشركة على زيادة الحصة السوقية لمنتجاتـها وعلى ضبط المصروفات؛  •

قدرة الشركة على االستفادة من دعم الشركة األم )شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك( في إدارة عمليات الشركة واستغالل حقوق الملكية الفكرية للشركة األم بما   •
في ذلك عالمتها التجارية؛

التغيرات في فعالية وكفاءة التقنيات المستخدمة بواسطة الشركة؛ و  •

نجاح الشركة في إدارة مخاطر العوامل المذكورة آنفًا.  •
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تحديد هوية مقدمي الطلبات ومتطلبات مكافحة غسل األموال
تحتفظ زين البحرين ومدير اإلصدار الرئيسي وبنك اإلستالم بالحق المطلق في طلب المزيد من التحقق من هوية كل مقدم طلب، أو من هوية الشخص أو الكيان الذي 

ينوب عن مقدم الطلب في شراء األسهم العادية.

على كل مقدم طلب أن يقدم إثباتا مقبوال للهوية ولمصادر األموال، إن طلب منه ذلك، في موعد ال يتجاوز تاريخ اقفال االكتتاب. وفي انتظار تقديم هذا االثبات سوف 
يعلق النظر في طلب االكتتاب في األسهم العادية.

وفي حال إخفاق مقدم الطلب في تقديم اإلثبات المقبول خالل الوقت المحدد، أو إذا قدم مقدم الطلب إثباتا غير مرٍض للبنك، فإنه يجوز رفض الطلب على الفور، 
وفي هذه الحالة سوف ترد إلى مقدم الطلب األموال التي استلمت منه بدون أية إضافة وعلى مسئولية ونفقة مقدم الطلب.

وفيما يتعلق بالمستثمرين البحرينيين، يلتزم الُمصِدر بالمرسوم بقانون رقم )4( لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل األموال ومختلف األوامر الوزارية ذات الصلة ويشمل 
ذلك على سبيل المثال ال الحصر األمر الوزاري رقم )7( لسنة 2001 بشأن التزام المؤسسات فيما يخص حظر ومكافحة غسل األموال. كما يلتزم باإلضافة إلى ذلك بكافة 

النصوص المتعلقة بغسل األموال ومكافحة الجرائم المالية الواردة في الدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي، المجلد السادس.

كما ستمتثل زين البحرين أيضا لكافة االشتراطات العالمية المختصة بمكافحة غسل األموال التي تصدر من حين إلى آخر. وقد يتعين على زين البحرين، بموجب 
االشتراطات الرقابية المشار إليها آنفًا، أن تبلغ معلومات معينة إلى السلطات الرقابية.

مالحظات إلى مستثمرين معينين
على كل مقدم طلب االمتثال لكافة القوانين واللوائح واجبة التطبيق السارية في كل دولة يقوم فيها بشراء أو عرض أو بيع األسهم العادية أو يحوز فيها نشرة االكتتاب 
هذه، ويجب عليه الحصول على أية موافقة أو تصديق أو تصريح مطلوب لشراء أو عرض أو بيع األسهم العادية بموجب القوانين واللوائح السارية في أية دولة هو من 
رعاياها أو يقوم فيها بشراء أو عرض أو بيع األسهم. والشركة ليست مسئولة، وال أي من مديري اإلصدار، عن ضمان امتثال مقدمي الطلبات للقوانين واللوائح الواجبة 
التطبيق أو حصولهم على أية موافقات أو تصديقات أو تصاريح الزمة. وال يجوز ألي مشتٍر محتمل أن يقوم بتسليم أو توزيع هذه النشرة إلى أي شخص آخر بأي شكل كان.

مالحظة للمستثمرين المحتملين في مركز دبي المالي العالمي ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

لم ُتبع ولن تباع وال يجوز أن تباع االسهم العادية أو تصدر أو يكتتب بـها أو تنقل ملكيتها أو تسلم إلى أي شخص بمركز دبي المالي العالمي ما لم يكن عمياًل ذا خبرة 
بالمعنى المحدد في نموذج ممارسة األعمال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية “أو مستثمرًا ذا خبرة” بمعنى قواعد طرح األوراق المالية لسلطة دبي للخدمات 

المالية. 

ال تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية وال مركز دبي المالي العالمي أية مسئولية عن محتويات هذه النشرة وال يقدمان أي تأكيد عن دقة واكتمال المعلومات المتضمنة 
في هذه النشرة ويخليان صراحة مسئوليتهما عن أية خسارة مهما كانت تنشأ عن االعتماد على أي جزء من محتويات هذه النشرة.

لم ُتبع ولن تباع وال يجوز أن تباع االسهم العادية أو تصدر أو يكتتب بـها أو تنقل ملكيتها أو تسلم سواء بصور مباشرة أو غير مباشرة إلى أي شخص في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بخالف النحو الذي يتوافق مع قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تحكم إصدار وبيع واالكتتاب في األوراق المالية ونقل ملكيتها وتسليمها.

ال يتحمل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وال هيئة اإلمارات لألوراق المالية والسلع أية مسئولية عن محتويات هذه النشرة وال يقدمان أي تأكيد عن دقة واكتمال 
المعلومات المتضمنة في هذه النشرة ويخليان صراحة مسئوليتهما عن أية خسارة مهما كانت تنشأ عن االعتماد على أي جزء من محتويات هذه النشرة.

ال تقدم الشركة ومديرو اإلصدار وبنك االستالم، بتوزيع هذه النشرة، االستشارة لألفراد المقيمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة )بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي( 
بشأن مالئمة االستثمار في األسهم أو شراء أو بيع األسهم أو أية منتجات مالية أخرى. ليس في هذه النشرة ما يقصد به أن يمثل استشارة قانونية أو ضرائبية أو محاسبية 

أو أية استشارة مهنية أخرى أو فيما يتعلق بدولة اإلمارات العربية المتحدة )بما في ذلك مركز دبي المالي العالمي(.

مالحظة للمستثمرين المحتملين في دولة قطر

باستالم هذه النشرة، يفهم الشخص أو الكيان الذي قدمت له النشرة ويقر ويوافق على أنه: )1( ال هذه النشرة وال األسهم العادية قد تم تسجيلها وبحثها والتصريح بـها أو 
اعتمادها من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو أية هيئة أو وكالة أخرى في دولة قطر؛ و )2( لم يصرح أو يرخص ألي من الشركة أو مديري اإلصدار 
من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو هيئة مركز قطر للمال أو أية هيئة أو وكالة أخرى في دولة قطر، لتسويق وإصدار أو بيع األسهم العادية 
في داخل دولة قطر. وال يتحمل مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية وهيئة مركز قطر للمال أية مسئولية عن محتويات هذه النشرة وال يقدمون أي تأكيد 
عن دقة واكتمال المعلومات المتضمنة في هذه النشرة ويخلون صراحة مسئوليتهم عن أية خسارة مهما كانت تنشأ عن االعتماد على أي جزء من محتويات هذه النشرة.

ال تقدم الشركة ومديرو اإلصدار وبنك اإلستالم، بتوزيعها لهذه النشرة، االستشارة لألفراد المقيمين بدولة قطر بشأن مالئمة االستثمار في األسهم أو شراء أو بيع األسهم 
أو أية منتجات مالية أخرى. ليس في هذه النشرة ما يقصد به أن يمثل استشارة قانونية أو ضرائبية أو محاسبية أو أية استشارة مهنية أخرى أو فيما يتعلق بدولة قطر.

لم تباع ولن تباع وال يجوز أن تباع االسهم العادية أو تصدر أو يكتتب بـها أو تنقل ملكيتها أو تسلم سواء بصور مباشرة أو غير مباشرة إلى أي شخص في دولة قطر بخالف 
النحو الذي يتوافق مع قوانين دولة قطر التي تحكم إصدار وبيع واالكتتاب في األوراق المالية ونقل ملكيتها وتسليمها.

مالحظة للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية

ال يجوز توزيع هذه النشرة في المملكة العربية السعودية عدا لألشخاص المسموح لهم بذلك بموجب الئحة طرح األوراق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودية 
)“هيئة السوق المالية”(

ال تقدم هيئة السوق المالية أي تأكيد عن دقة واكتمال المعلومات المتضمنة في هذه النشرة وتخلي صراحًة مسئوليتها عن أية خسارة مهما كانت تنشأ عن أو تتكبد 
جراء االعتماد على أي جزء من محتويات هذه النشرة. وعلى المشترين المحتملين لألسهم المعروضة القيام من جانبهم بالفحص النافي للجهالة بشأن دقة المعلومات 

المتعلقة باألسهم. وفي حال تعذر على المشتري المحتمل فهم محتويات هذه النشرة فإن عليه مراجعة أي مستشار مالي معتمد.
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مالحظة للمستثمرين المحتملين في سلطنة عمان

لم ُتبع ولن تباع وال يجوز أن تباع االسهم العادية أو تصدر أو يكتتب بها أو تنقل ملكيتها أو تسلم سواء بصور مباشرة أو غير مباشرة إلى أي شخص في سلطنة عمان 
بخالف النحو الذي يتوافق مع قوانين سلطنة عمان التي تحكم إصدار وبيع واالكتتاب في األوراق المالية ونقل ملكيتها وتسليمها. 

المعلومات  النشرة وال يقدمان أي تأكيد عن دقة واكتمال  العماني أية مسئولية عن محتويات هذه  المال  العامة لسوق  الهيئة  المركزي وال  ال يتحمل مصرف عمان 
المتضمنة في هذه النشرة ويخليان صراحة مسئوليتهما عن أية خسارة مهما كانت تنشأ عن االعتماد على أي جزء من محتويات هذه النشرة.

ال تقدم الشركة ومديرو اإلصدار وبنك اإلستالم، بتوزيعها لهذه النشرة، االستشارة لألفراد المقيمين بسلطنة بشأن مالئمة االستثمار في األسهم أو شراء أو بيع األسهم أو أية 
منتجات مالية أخرى. ليس في هذه النشرة ما يقصد به أن يمثل استشارة قانونية أو ضرائبية أو محاسبية أو أية استشارة مهنية أخرى في أو فيما يتعلق بسلطنة عمان.

قيود البيع

لم يتم ولن يتم إتخاذ أي إجراء في أية دولة عدا مملكة البحرين فيما يتعلق بطرح التجزئة، يسمح بالطرح العام لألسهم العادية في أية دولة أو بالد يكون مطلوبا فيها 
اتخاذ إجراء لهذا الغرض.

الواليات المتحدة

لم يتم ولن يتم تسجيل األسهم بموجب قانون األوراق المالية األمريكي لسنة 1933 وتعديالته )“قانون األوراق المالية األمريكي”( وال يجوز إصدار األسهم أو عرضها 
أو بيعها في داخل الواليات المتحدة أو لحساب أو منفعة أي أشخاص أمريكيين عدا في معامالت معينة معفاة من اشتراطات التسجيل بموجب قانون األوراق المالية 

األمريكي. العبارات المستخدمة في هذه الفقرة تحمل المعاني المنسوبة إليها في الالئحة “اس” من قانون األوراق المالية األمريكي.

وافق مديرو اإلصدار على عدم عرض أو بيع األسهم )1( في إطار توزيعها في أي وقت؛ و )2( إال بعد مرور 40 يوما بعد بدء الطرح وتاريخ إقفال الطرح أيهما يحل أخيرا 
في الواليات المتحدة، وأن ال يقوموا بعرض أو بيع األسهم ألشخاص أمريكيين أو لحساب أو منفعة أشخاص أمريكيين. سيقوم مديرو اإلصدار بإرسال تأكيد أو إشعار آخر 
إلى كل وكيل مسئول عن بيع األسهم، خالل فترة االلتزام بالتوزيع، يحدد القيود على عرض وبيع األسهم في الواليات المتحدة أو ألشخاص أمريكيين أو لحساب أو منفعة 

أشخاص أمريكيين. العبارات المستخدمة في هذه الفقرة تحمل المعاني المنسوبة إليها في الالئحة “اس” من قانون األوراق المالية األمريكي.

يتم إصدار وعرض وبيع األسهم خارج الواليات المتحدة إلى أشخاٍص غير أمريكيين اعتمادًا على الالئحة “اس” من قانون األوراق المالية األمريكي.

مركز دبي المالي العالمي

لم ُتبع ولن تباع وال يجوز أن تباع االسهم العادية أو تصدر أو يكتتب بها أو تنقل ملكيتها أو تسلم إلى أي شخص بمركز دبي المالي العالمي ما لم يكن عمياًل ذا خبرة 
بالمعني المحدد في نموذج ممارسة األعمال في كتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية أو مستثمرًا ذا خبرة بمعنى قواعد طرح األوراق المالية لسلطة دبي للخدمات 

المالية. 

دولة اإلمارات العربية المتحدة

لم ُتبع ولن تباع وال يجوز أن تباع االسهم العادية أو تصدر أو يكتتب بها أو تنقل ملكيتها أو تسلم سواء بصور مباشرة أو غير مباشرة إلى أي شخص في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بخالف النحو الذي يتوافق مع قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تحكم إصدار وبيع واالكتتاب في األوراق المالية ونقل ملكيتها وتسليمها. 

دولة الكويت

لم يتم وال يجري عرض عام لألسهم المذكورة في هذه النشرة أو إصدارها أو بيعها أو الترويج واإلعالن عنها في دولة الكويت بخالف النحو المتوافق مع قوانين دولة 
الكويت التي تحكم إصدار وعرض وبيع األوراق المالية. وإضافة إلى ذلك ال تمثل نشرة االكتتاب هذه طرحا عاما لألسهم في دولة الكويت وال يقصد بها أن تكون طرحًا 

عامًا.

سلطنة عمان

لم يتم وال يجري وال يجوز إصدار االسهم العادية وبيعها واالكتتاب بها أو نقل ملكيتها وتسليمها في سلطنة عمان بخالف النحو الذي يتوافق مع قوانين سلطنة التي 
تحكم اإلصدار والبيع واالكتتاب في األوراق المالية ونقل ملكيتها وتسليمها.

دولة قطر

لم يتم ولن يجري عرض األسهم العادية وإصدارها وبيعها وتسليمها في أي وقت سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في دولة قطر على النحو الذي يمثل طرحا عاما. لم 
تتم مراجعة هذه النشرة وال اعتمادها أو تسجيلها من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو هيئة مركز سوق قطر للمال أو أية هيئة رقابية أخرى في 
دولة قطر، سواء بموجب القانون رقم )25( لسنة 2002 بشأن صناديق االستثمار، أو قرار المصرف المركزي رقم )15( لسنة 1997 وتعديالته أو أية لوائح أخرى ذات صلة.

المملكة العربية السعودية

يجب على أي مستثمر إذا كان في المملكة العربية السعودية أو كان شخصا سعوديا )“مستثمر سعودي”( وتملك األسهم العادية بموجب هذا الطرح مالحظة أن عرض 
األسهم العادية هو عرض محدود وفق المادة 11 من “الئحة طرح األوراق المالية” الصادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودي بالقرار رقم 2/11/2004 المؤرخ 
في 4 أكتوبر 2004 والمعدلة بقرار مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودي رقم 1/28/2008 المؤرخ في 18 أغسطس 2008 )“الئحة طرح األوراق المالية”(. لن يوجه 
عرض األسهم العادية إلى أكثر من 60 مستثمرًا سعوديًا )باستثناء “المستثمرين ذوي الخبرة” )حسب تعريفهم الوارد في المادة 10 من الئحة طرح األوراق المالية(( ولن 

يقل الحد األدنى للمبلغ المتوجب سداده من المستثمر السعودي عن مليون ريـال سعودي أو ما يعادله.

وبناء على ذلك يجب أن ال يمثل عرض األسهم العادية “طرحا عاما” بموجب الئحة طرح األوراق المالية، ولكنه يخضع للقيود المفروضة على نشاط السوق الثانوية بموجب 
المادة 17 من الئحة طرح األوراق المالية. ال يجوز ألي شخص سعودي يتملك األسهم بموجب عرض محدود أن يعرض أو يبيع األسهم العادية على أي شخص ما لم 
يتم ذلك العرض أو البيع بواسطة شخص معتمد ومرخص له من قبل هيئة سوق المال وشرط: )أ( عرض األسهم أو بيعها على مستثمر ذي خبرة؛ أو )ب( أن يكون السعر 
المتوجب سداده مقابل األسهم العادية في أية معاملة واحدة يساوي أو يزيد على مبلغ مليون ريـال سعودي أو ما يعادله؛ أو )ج( أن يكون عرض األسهم أو بيعها في 

حاالت أخرى متوافقا مع المادة 17 من الئحة طرح األوراق المالية.



vii زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( نشرة اإلكتتاب 

قائمة المحتويات

1 .......................................................................................................................................... المصطلحات و التعريفات  1

8 ................................................................................................................................................ القرارات و الموافقات   2

10 ......................................................................................................... ملخص اإلكتتاب و إستخدام متحصالت اإلكتتاب  3

الجدول الزمني المتوقع للطرح................................................................................................................................... 15  4

16 .............................................................................................................................................. معلومات عن المصدر  5

16 ............................................................................................................................................................. خلفية وتاريخ الشركة   5.1  
16 ........................................................................................................................................................ خلفية الشركة  5.1.1   
16 .......................................................................................................................................................... تاريخ الشركة  5.1.2   
عرض اصدار أية أسهم للعامة .................................................................................................................................... 17  5.1.3   

17 .......................................................................................................................................................... أنشطة األعمال الرئيسية  5.2  

18 ............................................................................................................................................... لمحة عامة و إستراتيجية الشركة   5.3  
لمحة عامة ............................................................................................................................................................ 18  5.3.1   
18 ........................................................................................................................................................... رؤية الشركة  5.3.2   
ثقافة إبتكار رائدة.................................................................................................................................................... 19  5.3.3   
20 ............................................................................................................................................... نقاط القوة التنافسية   5.3.4   
وصف العمليات...................................................................................................................................................... 21  5.3.5   
22 ........................................................................................................................................ اإلطار التنظيمي لإلتصاالت  5.3.6   
23 ............................................................................................................................................................. التراخيص  5.3.7   
26 ................................................................................................................................................ الشهادات و المعايير  5.3.8   
26 .................................................................................................. اإلستدامة المؤسسية و المسؤولية االجتماعية لزين البحرين  5.3.9   
المنتجات و الخدمات................................................................................................................................................ 27  5.3.10   
29 ..................................................................................................................................................... قنوات المبيعات  5.3.11   

تحليل القطاع و لمحة عامة...................................................................................................................................................... 29  5.4  
لمحة عامة عن التركيبة السكانية................................................................................................................................. 29  5.4.1   
30 ................................................................................................................................... لمحة عامة عن االقتصاد الكلي  5.4.2   
قطاع االتصاالت...................................................................................................................................................... 32  5.4.3   
32 ........................................................................................................................ لمحة عامة عن سوق االتصاالت المتنقلة  5.4.4   
34 .................................................................................................................................... لمحة عن سوق الهاتف الثابت  5.4.5   
لمحة عن سوق االتصاالت الدولية................................................................................................................................. 34  5.4.6   
35 ........................................................................................................................................... لمحة عن سوق البرودباند  5.4.7   
36 ......................................................................................................................................... لمحة عن األسواق المجاورة  5.4.8   

37 ................................................................................................................................................................. الهيكل التنظيمي  5.5  
38 ............................................................................................................................................. لمحة عن مجموعة زين  5.5.1   
39 ........................................................................................................................................... العالقة مع مجموعة زين  5.5.2   

ممارسات حكومة الشركة......................................................................................................................................... 40  6

أعضاء مجلس اإلدارة العليا....................................................................................................................................................... 41  6.1  
41 ............................................................................................................ معلومات عن أعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا  6.1.1   
الهيكل اإلداري التنظيمي.......................................................................................................................................... 46  6.1.2   
هيكلة مساهمة الشركة............................................................................................................................................. 47  6.1.3   
خلفية المعلومات ذات األهمية................................................................................................................................... 48  6.1.4   
لجان مجلس اإلدارة.................................................................................................................................................. 48  6.1.5   
سياسة التعويضات................................................................................................................................................... 49  6.1.6   

49 .......................................................................................................................................................................... الموظفين   6.2  

51 ............................................................................................................................................ ملكية و خيارات األسهم للموظفين  6.3  

مدقق الحسابات الخارجي المستقل............................................................................................................................................. 51  6.4  



زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( نشرة اإلكتتاب  viii

المساهمين الرئيسيين و العمليات مع األطراف الحليفة و تضارب المصالح......................................................................... 52  7

52 ............................................................................................................................................................ المساهمين الرئيسيين  7.1  
52 ............................................................................................................................ أحدث التغييرات في هيكل الملكية  7.1.1   
حقوق المساهم....................................................................................................................................................... 53  7.1.2   
التحكم بالمصدر...................................................................................................................................................... 53  7.1.3   

53 ................................................................................................................................................. التعامالت مع األطراف الحليفة  7.2  
إتفاقية اإلدارة مع الشركة األم..................................................................................................................................... 53  7.2.1   
إتفاقية خدمات إدارة سلسلة التزويد مع شركة بروكتل....................................................................................................... 53  7.2.2   
مذكرة التفاهم بشأن المقر الرئيسي للشركة.................................................................................................................... 53  7.2.3   
53 ................................................................................................................... طلبات شراء من مدى لتزويد خدمات الجملة  7.2.4   

54 .................................................................................................................................................................... تضارب المصالح  7.3  

54 ...................................................................................................................................................... منافع الخبراء و المستشارين  7.4  

54 .............................................................................................................................. منافع متعهد تغطية اإلكتتاب و مدير اإلصدار  7.5  

عقود ذات أهمية................................................................................................................................................................... 54  7.6  

54 ............................................... إتفاقيات الرابط البيني المحلية الرئيسية مع مشغلي الشبكات الألخرى في البحرين )بتلكو و ڤيڤا(  7.6.1   

55 ............................................................................................................................................................... إريكسون  7.6.2   

55 ................................................................................................................................................... شبكة نوكيا سيمنز  7.6.3   

هواوي.................................................................................................................................................................. 55  7.6.4   

إتفاقية شراكة السوق مع ڤودافـون............................................................................................................................... 55  7.6.5   

57 .................................................................................................................................. البيان المالي المختصر المقارن  8

المعلومات المالية الرئيسية...................................................................................................................................... 65  9

65 ............................................................................................................................................................... بيانات مالية مختارة  9.1  

الرسملة و المديونية................................................................................................................................................................ 66  9.2  
الرسملة................................................................................................................................................................. 66  9.2.1   
المديونية.............................................................................................................................................................. 66  9.2.2   

مراجعة و عرض اآلفاق التشغيلية و المالية.................................................................................................................. 69  10

69 ............................................................................................................................................................. بيانات الدخل الشامل  10.1  
إيرادات................................................................................................................................................................. 70  10.1.1   
كلفة اإليرادات........................................................................................................................................................ 71  10.1.2   
72 ............................................................................................................................................... المصاريف التشغيلية  10.1.3   
إيرادات و مصاريف أخرى........................................................................................................................................... 73  10.1.4   

السيولة و الموارد الرأسمالية....................................................................................................................................................... 75  10.2  
75 ...................................................................................... مصادر داخلية و خارجية مادية للسيولة كما في 31 ديسمبر 2014  10.2.1   
رأي مجلس اإلدارة تجاه وضعية رأس المال العامل............................................................................................................ 76  10.2.2   
معلومات مالية رئيسية لبيانات التدفقات النقدية – السنوات المالية 2011-2013 و الربع األول من 2014.................................... 77  10.2.3   
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية..................................................................................................................... 77  10.2.4   
التدفقات النقدية من العمليات اإلستثمارية.................................................................................................................... 78  10.2.5   
التدفقات النقدية من العمليات التمويلية...................................................................................................................... 79  10.2.6   
إنتهاك التعهدات................................................................................................................................................... 79  10.2.7   

بيانات المركز المالي............................................................................................................................................................... 80  10.3  
82 ............................................................................................................................................... األصول الغير متداولة  10.3.1   
األصول المتداولة..................................................................................................................................................... 85  10.3.2   
المطلوبات المتداولة................................................................................................................................................. 87  10.3.3   
المطلوبات غير المتداولة............................................................................................................................................ 89  10.3.4   
90 ................................................................................................................................. المطلوبات المحتملة و اإللتزامات  10.3.5   

األبحاث و التنمية، براءات اإلختراع و التراخيص.............................................................................................................................. 93  10.4  

معلومات عن التوجهات السائدة................................................................................................................................................ 93  10.5  



ix زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( نشرة اإلكتتاب 

95 .......................................................................................................................................... البيانات المالية المدفقة  11

التغيير في السياسة المحاسبية.................................................................................................................................................. 95  11.1  

إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية )IFRSs( الجديدة المعدلة حسب البيانات المالية المدفقة/المراجعة.................................................. 95  11.2   
95 .................................... معايير و تفسيرات جاري العمل بها حسب البيانات المالية المدفقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013  11.2.1   
معايير و تفسيرات غير جاٍر العمل بها بعد حسب البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013............................ 96  11.2.2   
المعايير المؤثرة على اإلفصاح و العرض حسب البيانات المالية المراجعة ألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014....................... 96  11.2.3   

96 .......................................................................................................................................................... التغييرات ذات األهمية   11.3  

96 ...................................................................................................................................... المنازعات، اإلجراءات القانونية و القضايا  11.4  

توزيعات أنصبة األرباح............................................................................................................................................................ 97  11.5  
سياسة أنصبة الألرباح................................................................................................................................................ 97  11.5.1   

اإلكتتاب و إدراج األسهم.......................................................................................................................................... 98  12

تفاصيل اإلكتتاب و إدراج األسهم............................................................................................................................................... 98  12.1  
98 ............................................................................................................................................................... اإلكتتاب  12.1.1   
98 ................................................................................................................................................ تسعير هذا اإلكتتاب  12.1.2   
99 .............................................................................................................................................. الحد الألدنى لإلكتتاب  12.1.3   
99 ........................................................................................................ تصنيف مقدمي الطلبات و أسس عملية التخصيص   12.1.4   
إدراج األسهم العادية في بورصة البحرين..................................................................................................................... 100  12.1.5   
100 .......................................................................................................................................................... فترة الحظر  12.1.6   

100 ...................................................................................................................................................................... خطة التوزيع  12.2  
إتفاقية التعهد بتغطية اإلكتتاب.............................................................................................................................. 100  12.2.1   

إستقرار السعر...................................................................................................................................................................... 100  12.3  

101 ............................................................................................................................................................... مصاريف اإلكتتاب  12.4  

102 ........................................................................................................................ عوامل المخاطر و إعتبارات اإلستثمار  13

102 ..................................................................................................................................... أسباب اإلكتتاب و إستخدام المتحصالت  13.1  

102 ................................................................................................................................................................... عوامل المخاطر  13.2  
102 ..................................................................................................................................................... المخاطر العامة  13.2.1   
103 ....................................................................................................................................... المخاطر المتعلقة بالشركة  13.2.2   
105 ..................................................................... المخاطر المرتبطة بسوق االتصاالت في البحرين و البيئة القانونية و التنظيمية   13.2.3   
المخاطر المرتبطة بعملية اإلكتتاب بأسهم الشركة ......................................................................................................... 107  13.2.4   

شروط و أحكام اإلكتتاب........................................................................................................................................ 108  14

108 ................................................................................................................................................................... أجراءات الطلب  14.1  
الطلبات المقدمة من قبل األفراد............................................................................................................................... 108  14.1.1   
الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات.......................................................................................................................... 109  14.1.2   
109 ............................................................................................................................................................. اإلقرارات  14.1.3   

111 ............................................................................................................................................................... تقييدات اإلكتتاب  14.2  

14.3  فترة اإلكتتاب.................................................................................................................................................................... 111  

111 ...................................................................................................................................................................... بنك اإلستالم  14.4  

112 ...................................................................................................................................................................... طريقة الدفع  14.5  

الطلبات المرفوضة............................................................................................................................................................... 112  14.6  

112 ........................................................................................................................................................................ التخصيص   14.7  

113 .............................................................................................................................. توزيع اإلشعار بالتخصيص و األموال المرجعة  14.8  

114 ........................................................................................................................................................................ اإلعالنات   14.9  



زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( نشرة اإلكتتاب  x

معلومات إضافية................................................................................................................................................. 115  15

115 ................................................................................................................................................................ هيكلة رأس المال  15.1  

115 ........................................................................................................................... عقد التأسيس و النظام األساسي لما بعد التحّول  15.2  
115 .............................................................................................................................................. أعضاء مجلس اإلدارة  15.2.1   
116 ....................................................................................................................................................... أسهم الشركة  15.2.2   
إجتماعات الجمعية العمومية.................................................................................................................................... 116  15.2.3   
117 ....................................................................................................................... مسائل المساهم القانونية و التنظيمية   15.2.4   

118 ............................................................................................................................................................. العقود ذات األهمية  15.3  

الرقابة على العمالت............................................................................................................................................................. 118  15.4  

118 ........................................................................................................................................................................ الضرائب   15.5  

توزيع أنصبة األرباح.............................................................................................................................................................. 118  15.6  

بيان من الخبراء................................................................................................................................................................... 119  15.7  

سوق األوراق المالية في البحرين............................................................................................................................................... 119  15.8  
119 .................................................................................................................................................... بورصة البحرين   15.8.1   
تسوية األوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين.......................................................................................................... 119  15.8.2   
مديرية مراقبة األسواق المالية................................................................................................................................... 119  15.8.3   

المنازعات و اإلجراءات القانونية و الدعاوى.................................................................................................................. 120  16

121 .......................................................................................................................................... القانون واجب التطبيق  17

وثائق متوفرة للفحص.......................................................................................................................................... 122  18

123 ................................................................................................................................................................. ملحق أ: إستمارة طلب اإلكتتاب

ملحق ب: عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي لما بعد التحول.............................................................................................................................. 127

157 .............................................................................................................................................................. ملحق ج: البيانات المالية المدققة

ج.1 - البيانات المالية وتقرير المدقق المستقل لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014..................................................................................... 158

ج.2 - البيانات المالية وتقرير المدقق المستقل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013............................................................................................. 170

ج.3 - البيانات المالية وتقرير المدقق المستقل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012............................................................................................. 194
ج.4 - البيانات المالية وتقرير المدقق المستقل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011............................................................................................. 216



 زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( نشرة اإلكتتاب 1

المصطلحات والتعريفات    1

الجيل الثاني من تكنولوجيا اإلتصاالت المتنقلة  2G

تحسين لتكنولوجيا الجيل الثاني )2G( يسمح لنقل البيانات بسرعة أعلى  2.5G

الجيل الثالث من تكنولوجيا اإلتصاالت المتنقلة  3G

تحسين لتكنولوجيا الجيل الثالث )3G( يسمح لنقل البيانات بسرعة أعلى  3.5G

LTE أنظر لـ  4G 4 أوG

نظام موحد لإلحتساب والفوترة  CBIO
 Charging-and-Billing-In-One  

حساب مركز ودائع األوراق المالية، الذي ُيفتح لدى بورصة البحرين  CSD Account

معيار من ضمن الجيل الثاني لإلتصاالت المتنقلة مطور عن GPRS يسمح بسرعة بيانات أعلى   EDGE

منتج يحمل العالمة التجارية لزين، عبارة عن جهاز للبيانات المتنقلة مع شريحة تعريف المشترك  e-Go

تقنية لنقل البيانات تنتمي للجيل الثاني لإلتصاالت المتنقلة  GPRS

تقنية تنتمي للجيل الثاني لإلتصاالت المتنقلة  GSM

تقنية لنقل الصوت الهاتفي أثناء اإلتصاالت المتنقلة بوضوح شديد للصوت  HD voice

تقنية لنقل البيانات تنتمي للجيل الثالث لإلتصاالت المتنقلة  HSDPA

تقنية لنقل البيانات تنتمي للجيل الثالث لإلتصاالت المتنقلة  HSPA

تقنية لنقل البيانات تنتمي للجيل الثالث لإلتصاالت المتنقلة  HSPA+

تقنية لنقل البيانات تنتمي للجيل الثالث لإلتصاالت المتنقلة  HSUPA

رقم الحساب المصرفي الدولي  IBAN
International Bank Account Number  

إثنان من المعايير التقنية المطورة من قبل معهد المهندسين الكهربائيين واإللكترونيين )الواليات المتحدة األمريكية(  / IEEE802.16d
يشكالن أساس نسختين من تقنية الوايمكس   IEEE802.16e

المعايير الدولية للتقارير المالية  IFRS
International Financial Reporting Standards  

رخصة اإلتصاالت المتنقلة الفردية، التي منحتها هيئة تنظيم اإلتصاالت للشركة وتخولها بها تقديم خدمات اإلتصاالت   IMTL
المتنقلة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل والبيانات والولوج إلى اإلنترنت، بإستخدام شبكة الشركة

)Individual Mobile Telecommunications Licence(  

رقم المستثمر في بورصة البحرين  IN
Investor Number  
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نظام التشغيل لهواتف آيفون وغيرها من األجهزة التى طورتها شركة أبل  iOS

بروتوكول اإلنترنت  IP

معايير التدقيق الدولية  ISA

رمز تعريف األوراق المالية الدولي الذي تم تعينه من قبل بورصة البحرين   ISIN
International Securities Identification Number  

المنظمة الدولية للتوحيد القياسي  ISO
 International Organisation for Standardisation  

مزود خدمة اإلنترنت  ISP
Internet Service Provider  

الهيئـة العامـة لإلستثمـار )الكويت(  KIA
Kuwait Investment Authority  

التطوير البعيد األمد )Long Term Evolution(، ويقصد به الجيل الرابع من اإلتصاالت المتنقلة  LTE

الخدمة الالسلكية الثابتة الوطنية  NFWS
National Fixed Wireless Services  

شركة نوكيا سيمنز، المزودة ألجهزة الشبكات  NSN
 Nokia Solutions and Networks OY, formerly named Nokia Siemens Networks 

Tietoliikenne OY )Finland(

خدمات تقدمها أطراف ثالثة، تستغل اإلنترنت الموفر من قبل المشغل لتقديم خدمات أخرى كالمكالمات والرسائل   OTT
المجانية

بدالة فرعية  PBX
Private Branch Exchange  

نظام الولوج إلى الشبكة  RAN
Radio access network  

شريحة تعريف المشترك، وهي دائرة إلكترونية متكاملة تحفظ بأمان رقم تعريف النقال الدولي ورموز التشفير الخاصة   SIM
بالمشترك 

وصلة بيانات ألجهزة الكمبيوتر وغيرها  USB

)Voice over IP( مكالمة صوتية على بروتوكول اإلنترنت  VoIP

آبل إنكوربوريتد، شركة مطورة ومزودة للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية والكمبيوترات واألجهزة االخرى آبل 

إتفاقية بين الشركة ومتعهد تغطية اإلكتتاب إتفاقية تعهد بتغطية  
اإلكتتاب 

عملية توزيع األسهم في إكتتاب زين البحرين بالتقسيم حسب الخطة المصدق عليها المبينة في نشرة اإلكتتاب هذه التخصيص  

الثالثاء، 23 سبتمبر 2014، وهو اليوم الذي يتم فيه تخصيص األسهم العادية بشكل نهائي تاريخ التخصيص 
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إشعار ُيعلم مقدمي الطلبات المؤهلين بالتخصيص الذي تم لكل منهم اإلشعار بالتخصيص 

األسهم العادية المعينة لمقدمي الطلبات المؤهلين حسب عملية التخصيص األسهم المخصصة 

شخص أو كيان مؤهل يقدم طلبًا لإلكتتاب باألسهم العادية من خالل عملية الطرح مقدم الطلب 

فرع محدد للبنك المستلم معين إلستالم إستمارات طلبات اإلكتتاب المستكملة فرع معتمد 

إحدى اللجان التي سينشأها مجلس اإلدارة، التي سوف تكون مسؤولة عن اإلشراف على شؤون المالية وإدارة المخاطر  لجنة التدقيق 
والضوابط الداخلية في عمليات الشركة

البيانات المالية للخمسة سنين المتتاليين المنتهين في 31 ديسمبر 2009 و 31 ديسمبر 2010 و 31 ديسمبر 2011 البيانات المالية المدققة 

مملكة البحرين البحرين 

ساعات عمل الفروع المعتمدة كما هو مبين في القسم 14.4 ساعات عمل المصارف  

شركة بتلكو ش.م.ب. بتلكو 

عرض معد من قبل شركة بتلكو ومصدق عليه من قبل هيئة تنظيم اإلتصاالت، يجمع عرضي الربط البيني والنفاذ اللذين العرض المرجعي 
يتوجب على بتلكو نشرهما بموجب قانون اإلتصاالت لشركة بتلكو 

العملة القانونية لمملكة البحرين الدينار البحريني 

نسبة الفائدة المستخدمة ما بين البنوك في البحرين بايبور 

شركة بالكبري المحدودة التي تتخذ كندا مقرًا لها، أو مجموعة أجهزة وتطبيقات اإلتصاالت المطورة والمزودة من قبل هذه  بالكبري 
الشركة

حلول لإلتصاالت المتنقلة اآلجلة الدفع، طورتها زين البحرين لعمالئها من الشركات بي اليف 

مجلس إدارة زين البحرين مجلس اإلدارة 

لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت، أو أية تركيبة منهما، أو أية لجان أخرى قد تشكل من قبل مجلس اإلدارة  لجان مجلس اإلدارة 
وتعين كلجان لمجلس اإلدارة

شركة مساهمة بحرينية ش.م.ب. 

أي يوم في السنة ال يقع في عطلة نهاية اإلسبوع وال في أية إجازة رسمية في البحرين يوم عمل 

أي يوم في السنة، بما في ذلك أيام عطل نهاية األسبوع واإلجازات الرسمية يوم تقويمي )يوم( 

قانون بنك البحرين المركزي والمؤسسات المالية لسنة 2006، الصادر في 6 سبتمبر 2006 مع صدور المرسوم رقم )64( قانون مصرف  
لسنة 2006 البحرين المركزي 

كتاب لوائح تنظيمية مكون من سبعة مجلدات صادر عن مصرف البحرين المركزي، يغطي، من بين أمور أخرى، أسواق الدليل اإلرشادي لمصرف  
رأس المال، تراخيص الخدمات المصرفية، والتعهدات االستثمارية البحرين المركزي 

بورصة البحرين، عاملة كمستودع مركزي وسجل مركزي لألسهم مركـز اإليداع والقيد المركزي  

رئيس مجلس إدارة زين البحرين رئيس مجلس اإلدارة 
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شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م.، المكونة جزء من مديري اإلصدار مدير اإلصدار المشارك 

البدء بتداول بتداول األسهم في بورصة البحرين البدء بالتداول 

تاريخ ستعلنه بورصة البحرين، يبدأ فيه التداول باألسهم العادية تاريخ البدء بالتداول 

قانون الشركات التجارية لمملكة البحرين لعام 2001، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21/2001 قانون الشركات التجارية 

28 ديسمبر 2003 تاريخ إطالق الخدمات التجارية 

زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( الشركة 

تحول الشركة من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة عامة  التحّول 

مبنيان فنيان لزين البحرين يقعان في منطقتي توبلي وسند في البحرين المواقع المركزية 

نظام حوكمة المؤسسات الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة بشأن الكيانات التجارية في مملكة البحرين نظام حوكمة المؤسسات 

إطار حوكمة الشركة، والذي سوف يقوم على مبادئ )1( المساءلة و)2( اإلنصاف و)3( الشفافية، والمعد فقًا لـ “الدليل  إطار حوكمة الشركة  
اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي - المجلد 6: أسواق المال” الصادر عن مصرف البحرين المركزي، و “نظام حوكمة 

الشركات” الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة، و “معايير اإلفصاح” الصادرة عن مؤسسة نقد البحرين، و “قانون الشركات 
التجارية” الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة

الثالثاء، 30 سبتمبر 2014، وهو التاريخ الذي سيدفع فيه البنك المستلم للشركة، بالدينار البحريني، إجمالي متحصالت  تاريخ التوزيع األموال المرجعة 
اإلكتتاب، ويرجع لمقدمي الطلبات أموال اإلكتتاب الفائضة )في حالة االكتتاب بأكثر من قيمة الطرح(

منتج من منتجات الدفع المسبق التي توفرها الشركة لزبائنها إيزي توك 

هيئة حكومية لديها مسؤولية شاملة عن جذب االستثمارات إلى مملكة البحرين ودعم المبادرات التي تساعد على تعزيز  مجلس التنمية اإلقتصادية 
مناخ االستثمار في البالد

مجموعة من الخدمات التي توفرها اإلدارات الحكومية للمواطنين والمقيمين من خالل اإلنترنت الحكومة اإللكترونية 

مقدم طلب من أي جنسية يكتتب ألسهم الطرح، شريطة أن تكون التشريعات من بلد المواطنة أو بلد اإلقامة لمقدم  مقدم طلب مؤهل  
الطلب تسمح له القيام بذلك، يلبي شروط وأحكام اإلكتتاب ولديه القدرة على تقييم وتحمل مخاطر االستثمار في 

الشركة. وتقع على عاتق كل مقدم الطلب أن يثبت أهليته ومالئمته لشراء األسهم في هذا الطرح. ال ُيسمح للمساهمين 
المؤسسين، بما في ذلك الشركات التابعة لها والزميلة والشريكة والشركات األم أو األطراف ذات العالقة بزين البحرين 

لإلكتتاب في هذا الطرح، وبالتالي ال يعتبرون مقدمي طلبات مؤهلين. هذا التقييد ال ينطبق على موظفي زين البحرين، 
حيث سيكونون مؤهلين لإلكتتاب في أسهم الطرح حسب شروط وأحكام الطرح. وسوف يكون الموظفون خاضعين 

للمتطلبات والقيود التي تفرضها بورصة البحرين، بما في ذلك وجوب عدم إحتساب الموظفين من ضمن المائة مساهم 
المطلوبين كحد أدنى من أجل إدراج الشركة في بورصة البحرين

شركة إريكسون إي بي )السويد(، المزودة ألجهزة الشبكة إريكسون 

العملة النقدية القانونية للدول المعتمدة لها في اإلتحاد األوروبي يورو 

جزء من األلف من الدينار البحريني فلس 

جميع مساهمي الشركة قبيل هذا الطرح المساهمون المؤسسون 

برنامج من زين البحرين للتدريب والتطوير الوظيفي للشباب شبكة الجامعة المستقبلية 
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مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة المكونة من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة  مجلس التعاون الخليجي 
قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان

إجتماع، عادي سنوي أو غير عادي، لمساهمي الشركة الجمعية العمومية 
An annual, ordinary or extraordinary meeting of the Shareholders  

المدير العام للشركة المدير العام 

وحدة لتردد الموجات تساوي 1,000,000,000 هرتز غيغاهرتز 

حكومة مملكة البحرين الحكومة 

مبلغ مساوي لسعر الطرح مضروبًا في عدد األسهم المخصصة للمكتتبين إجمالي المتحصالت 

مجموعة من خطط األسعار للهاتف المتنقل اآلجل الدفع التي توفرها الشركة حوار 

الفترة الممتدة من 1 يناير 2009 إلى 31 مارس 2014. هذه الفترة تغطي السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر  الفترة التاريخية 
2009 و 31 ديسمبر 2010 و 31 ديسمبر 2011 و 31 ديسمبر 2012 و 31 ديسمبر 2013 و فترة الثالثة اشهر المنتهية 

في 31 مارس 2014

مجموعة من المنتجات تضم كل منها حزمة من خدمة االنترنت وخدمة الهاتف الثابتتين، موجهة لزبائن القطاع المنزلي البرودباند المنزلي 

هواوي تكنولوجيز ليمتد، شركة مزودة لمنتجات التكنولوجيا مقرها في جمهورية الصين الشعبية هواوي 

وحدة الترددات هرتز 

أحكام التجارة الدولية المعدة من قبل غرفة التجارة الدولية فيما يخص المعامالت التجارية الدولية إنكوترمز 
 International commercial terms )INCOTERMS(

هو عضو مجلس إدارة الشركة الذي: عضو )مجلس إدارة( مستقل 
يقرر مجلس اإلدارة تحديدًا بأن ليس له عالقة ذات أهمية قد تؤثر على استقاللية حكمه، مع األخذ بعين االعتبار   •  

جميع الحقائق المعروفة.

ليس لديه أو لدى أعضاء أسرته الذين هم أيضا مساهمين معه في الشركة، بشكل منفصل أو مجتمع، أية عالقات   •  
مالية أو مادية أو معامالت مع الشركة، وبالتحديد هو الذي، وفي خالل السنة الواحدة التي سبقت الوقت المعني، 

إستوفى جميع الشروط التالية: 

لم يكن موظفًا في الشركة ولم يكسب أو يستلم من الشركة مدفوعات بأكثر من 31,000 دينار بحريني أو ما   -   
يعادلها؛ 

لم يملك أكثر من حصة %5 أو مصالح ملكية أخرى، بشكل مباشر أو غير مباشر، في جهٍة كسبت أو إستلمت من   -   
الشركة مدفوعات بأكثر من المبلغ المذكور؛ 

لم يكن شريكًا عامًا أو مديرًا أو عضو مجلس إدارة أو مسؤواًل في شراكة أو شركة كسبت أو إستلمت من الشركة   -   
مدفوعات بأكثر من المبلغ المذكور؛

لم يكن لديه أية عالقة تعاقدية أو تجارية هامة مع الشركة يمكن أن ُتعتبر أنها تؤثر بشكل هام على قدرة   -   
الشخص على التصرف بطريقة مستقلة؛

لم يملك بشكل مباشر أو غير مباشر %5 أو أكثر من أية فئة من أسهم الشركة؛  -   

لم يشارك بشكل مباشر أو غير مباشر كمدقق حسابات أو مستشار مهني للشركة؛  -   

لم يكن مساعدًا لعضو مجلس إدارة أو عضوًا في اإلدارة العليا للشركة  -   

الطرح العام لـ 48,000,000 أسهم طرح، المساوية لـ %15 من رأس مال الشركة الصادر قبيل الطرح مباشرًة الطرح العام األولي 

مقدم لطلب إكتتاب بأكثر من 100,000 سهم عادي مقدم طلب من فئة 
المؤسسات
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زين البحرين، ش.م.ب. )مقفلة( الُمصِدر 

فخرو كارفي كمبيوترشير ذ.م.م. منسق اإلكتتاب 
 Fakhro Karvy Computershare WLL

مدير اإلصدار الرئيسي و مدير اإلصدار المشارك مديرو اإلصدار 

)GIB( .بنك الخليج الدولي ش.ب.م مدير اإلصدار الرئيسي 

31 ديسمبر 2013، التاريخ الذي تلزم رخصة الـ IMTL الشركة أن تقوم عنده بإطالق الطرح األولي العام تاريخ إلتزام الرخصة 

فترة سنة واحدة تبدأ في تاريخ البدأ بالتداول، يحضر فيها نقل ملكية األسهم التي ليست جزءًا من الطرح فترة الحظر 

شركة مدى لإلتصاالت )شركة شخص واحد(، شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة األم، ومتخصصة في التزويد بالجملة  مدى  
للشركات المشغلة

اإلدارة التنفيذية العليا للشركة اإلدارة  

إتفاقية حصرية مع الشركة األم دخلـت فيها الشركـة فـي 28 ديسمبـر 2003 )و عدلت الحقًا في 28 ديسمبر 2013(،  إتفاقية اإلدارة  
وافقـت الشركة األم بموجبها على إدارة الشـؤون التجاريـة للشركـة كمتعاقد مستقـل

شركة إدارة أصول ووساطة تدير محفظة استثمارية تقديرية نيابة عن الُمصدر، تتألف من مبالغ نقدية وأسهم. بإستخدام  صانع السوق  
المحفظة اإلستثمارية، يقوم صانع السوق بتنفيذ طلبات البيع والشراء لغرض تحقيق إستقرار سعر السهم في السوق بعد 

الطرح العام األولي، وتسهيل التداول في سهم في بورصة البحرين

وزير الدولة لشـؤون اإلتصـاالت الوزير 

من يقل سنه عن 21 عام قاصر 

خدمة إتصاالت للمكالمات الهاتفية والبيانات )بما في ذلك اإلنترنت( تستخدم النطاق الترددي 3.5 غيغاهرتز، مرخصة الخدمة الالسلكية  
من قبل هيئة تنظيم اإلتصاالت الثابتة الوطنية 

إجمالي عائدات اإلكتتاب ناقصًا مصاريف اإلكتتاب صافي العائدات 

سعر 0.190 دينار بحرين لسهم الطرح الواحد سعر الطرح 

48,000,000 سهم عادي للشركة، مكونة مجمل الطرح أسهم الطرح 

قبل الطرح العام األولي: 32,000,000 سهم صادر ومدفوع بالكامل، بقيمة إسمية بدينار واحد للسهم الواحد  • األسهم العادية 
بعد الطرح العام األولي: 368,000,000 سهم صادر ومدفوع بالكامل، بقيمة إسمية بمائة فلس للسهم الواحد  •  

شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك.، مؤسسة حسب قوانين دولة الكويت في تاريخ 19 يونيو 1983، بسجل تجاري رقم  الشركة األم 
36025

عقد التأسيس والنظام األساسي الجديدان اللذان ستعتمدهما الشركة بعد التحّول. يحتوى الملحق )ب( في هذه النشرة عقد التأسيس والنظام  
مسودة لهما األساسي لمـا بعد التحّول 

نوع من إشتراكات خدمات اإلتصاالت يتم فيها إصدار فاتورة بمبلغ للزبون في نهاية كل شهر، أو مدة أخرى، إلستخدامه  الدفع اآلجل  
خدمات اإلتصاالت خالل الشهر أو المدة، على أساس شروط وأحكام عقد و/أو حسب مدى إستخدامه للخدمات

نوع من إشتراكات خدمات اإلتصاالت يقوم فيها الزبون بشراء رصيد قبل إستخدامه للخدمات، وُيستخدم هذا الرصيد عند  الدفع المسبق 
إستخدام الخدمات. عند إنعدام الرصيد توقف الخدمات عن المشترك
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هذه الوثيقية المعدة من قبل الشركة بخصوص الطرح وفقًا للقوانين ونظم مملكة البحرين المعنية نشرة اإلصدار  

بنك البحرين والكويت، البنك المعين إلدارة عملية اإلكتتاب التي تشمل إستالم إستمارات الطلبات وأموال اإلكتتاب بنك اإلستالم  

مقدم لطلب إكتتاب بـ 100,000 سهم عادي كحد أقصى مقدم طلب من فئة التجزئة  

مجموعة روتانا العربية، العاملة في إنتاج األفالم والتسجيالت والبث اإلذاعي والتلفزيوني روتانا  

شركة سداد لنظم المدفوعات اإللكترونية، المتخصصة في التزويد ببرمجيات في هذا المجال سداد  

90 فلس لسهم الطرح الواحد عالوة السهم 

أي مالك مسجل ألسهم الشركة مساهم  

األسهم العادية أو أسهم الطرح أو أية أسهم أخرى للشركة السهم / األسهم  

شركة األوراق المالية واالستثمار ش.ب.م. )مقفلة( تأسست في عام 1995 وأدرجت في بورصة البحرين في عام 2003. يقع  سيكو  
مكتبها الرئيسي في البحرين وتعمل بموجب ترخيص مصرف جملة عادي أصدره مصرف البحرين المركزي. وقد ُعينت 

سيكو من قبل الُمصدر لتكون صانع السوق

إستمارة طلب اإلكتتاب المبينة في الملحق )أ( من نشرة اإلصدار هذه إستمارة طلب اإلكتتاب  

الثالثاء، 16 سبتمبر 2014، وهو آخر يوم يتم فيه إستالم إستمارات طلب اإلكتتاب وفقًا لإلكتتاب العام األولي من قبل  تاريخ إنتهاء فترة اإلكتتاب  
بنك اإلستالم

إجمالي األموال المستلمة من قبل بنك اإلستالم خالل فترة اإلكتتاب وفقًا لإلكتتاب العام األولي أموال اإلكتتاب  

الحساب المصرفي الذي يحتفظ فيه بنك اإلستالم بأموال اإلكتتاب حتى تاريخ توزيع األموال المرجعة حساب جمع أموال اإلكتتاب  

الثالثاء 2 سبتمبر 2014، وهو أول يوم يتم فيه إستالم إستمارات طلب اإلكتتاب وفقًا لإلكتتاب العام األولي من قبل بنك  تاريخ بدأ فترة اإلكتتاب  
اإلستالم

شروط وأحكام اإلكتتاب سيكون لها المعاني المعرفة في القسم 14 شروط وأحكام اإلكتتاب  

قانون االتصاالت لمملكة البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 والصادر في 23 أكتوبر 2002 قانون اإلتصاالت  

إتفاقية بين الشركة ومتعهد تغطية اإلكتتاب إتفاقية تعهد  
بتغطية اإلكتتاب

مجموعة ڤودافـون المحدودة، هي شركة اتصاالت بريطانية و مقرها في لندن و مكتبها في نيوبري، بركشاير، المملكة ڤودافـون أو مجموعة  
المتحدة ڤودافـون 

بنك الخليج الدولي ش.ب.م.، الذي دخل مع الشركة في إتفاقية تعهد بتغطية اإلكتتاب متعهد تغطية اإلكتتاب  

فيفا البحرين ش.م.ب. فيفا 

تقنية للبيانات الالسلكية تستخدمها زين البحرين في الخدمة الثابتة الالسلكية الوطنية وايمكس 

زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( زين البحرين 

الشركة األم مع الشركات التابعة لها كما هو مبين في القسم 5.5 مجموعة زين 
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القـرارات والموافقـات  2
لقـد حصلـت الشركـة علـى القـرارات والموقفـات المبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت ) أ( 
المتنقلـة  2003. تتطلـب رخصـة اإلتصـاالت  أبريـل   22 البحريـن فـي  الفرديـة لزيـن  المتنقلـة  أصـدرت هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت رخصـة اإلتصـاالت   
الفرديـة بصيغتهـا المعدلـة بموجـب تعديـل الترخيـص فـي 12 أغسطـس 2012، بـأن تقـوم الشركـة بعمليـة إكتتـاب أولي عـام مـن خـالل إصـدار 
أسهـم جديـدة بمـا يعـادل %15 مـن رأس المـال الـُمصَدر مباشـرة قبـل عمليـة اإلكتتـاب األولي العـام، فـي موعـد ال يتعـدى 31 ديسمبر 2013 )“تاريخ 
إلتزام الرخصة”(. وعـالوة علـى ذلـك، أصـدرت هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت رخصـة إتصـاالت متنقلـة فرديـة جديـدة لزيـن البحريـن فـي 19 سبتمبـر 2013. 
تتطلـب رخصـة اإلتصـاالت المتنقلـة الفرديـة الصـادرة فـي 19 سبتمبـر 2013 أن تـمتــثـل الشركـة لمتطلبات رخصـة اإلتصـاالت المتنقلـة الفرديـة فـي 
22 أبريـل 2003، وتعديالتـهـا فيمـا يتعلـق بإتمـام عمليـة اإلكتتـاب األولـي العـام لألسهـم الجديـدة. لـم يتم إستكمال الطرح في تاريخ إلتزام الرخصة، 
وقامت الشركة بتقديم معطياتـها إلى هيئة تنظيم اإلتصاالت بخصوص تجاوز هذا التاريخ والظروف المحيطة بذلك، وكذلك بخصوص ما تحرزه الشركة 
من تقدم في إستعداداتـها لإلكتتاب العام اإلولي. إال أن هيئة تنظيم اإلتصاالت، وبتاريخ 3 يوليو 2014، أصدرت حسب المادة 35 من قانون اإلتصاالت 
األمر رقم 1 لسنة 2014، إعتبرت فيه أن زين البحرين قد أخفقت في اإليفاء بإلتزامات مهمة في الرخصة، تتعلق بإطالق إكتتاب عام أولي في موعد ال 
يتعدى تاريخ إلتزام الرخصة، األمر الذي عدته الـهيئة خرقًا شديدًا لرخصة اإلتصاالت المتنقلة الفردية للشركة، وكنتيجة لذلك أصدرت الـهيئة أمرًا يقضي 
بأن تدفع زين البحرين غرامًة. وقد حددت الـهيئة الغرامة بمبلغ 60,000 دينار بحريني لكل شهر تأخير لإلكتتاب في الفترة من 1 يناير 2014 إلى 30 
يونيو 2014؛ وبمبلغ 90,000 دينار بحريني لكل شهر تأخير لإلكتتاب في الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 31 ديسمبر 2014؛ وبمبلغ 180,000 دينار 
بحريني لكل شهر تأخير لإلكتتاب بعد ذلك. وبحكم إطالق اإلكتتاب األولي العام فإن الشركة قد أوفت اآلن بإلتزاماتـها فيما يخص اإلكتتاب كما هو محدد 

في رخصة اإلتصاالت المتنقلة الفردية العائدة لـها.

قرار مجلـس الـوزراء ) ب( 
أصـدر مجلـس الـوزراء، فـي جلستـه المنعقـدة فـي 7 أبريـل 2013، القـرار رقـم 01-2202 الـذي ينص علـى تقوم الشركة بطرح أسهـم عاديـة لإلكتتـاب   
تساوي خمسة عشر بالمائة )%15( من عدد أسهم الشركة قبيـل عمليـة اإلكتتـاب، وذلـك وفقـًا للخطـاب الصـادر مـن قبـل وزيـر الدولـة لشـؤون اإلتصـاالت 

بتاريـخ 17 أبريـل 2013.

قـرارات مجلـس اإلدارة ) ج( 
قـرر مجلـس اإلدارة خـالل اإلجتمـاع المنعقـد فـي 5 يونيـو 2013 إحالـة القـرارات المذكـورة فـي الفقـرة  ) د( أدنـاه علـى المساهـميـن للموافقـة عليهـا   
فـي الجمعيـة العموميـة الغيـر عاديـة. سـوف تسمـح هـذه القـررات بتحّول الشركـة إلـى شركـة مساهـمة عامـة والتـداول باألسهـم في بورصـة البحريـن 

وتمريـر أي قـرار آخـر ملـزم يجيز عمليـة اإلكتتـاب األولي العـام والممثـل بــ 48,000,000 سهـم.

النشـرة  الـواردة فـي  الموافقـة على المعلومـات  وعـالوة على ذلـك، قـرر مجلـس اإلدارة خـالل إجتمـاع مجلـس إدارة الحـق إنعقد في 23 يناير 2014   
وتحديـد سعـر األسهـم المطروحـة وفقـًا لعمليـة اإلكتتـاب األولي العـام.

قـرارات المساهميـن ) د( 
قـرر مساهـمو الشركـة خـالل الجمعيـة العموميـة الغيـر عاديـة المنعقـدة بتاريـخ 28 يوليـو 2013 مـا يلي:  

تحويـل الشركـة إلـى شركـة مساهـمة عامـة حسب قرار مجلس الوزراء.  •  

زيـادة رأسمـال الشركـة المصـرح بـه مـن 32,000,000 دينـار بحرينـي إلى 36,800,000 دينـار بحريني.  •  

تقسيـم كـل سهـم مـن األسهـم العاديـة المصـدرة والمصـرح بـها بقيمـة إسميـة قدرهـا 1 دينـار بحريني إلـى عشـرة )10( أسهـم بقيمـة إسميـة   •  
قدرهـا 100 فلـس للسهـم الواحـد، وبالتالـي يصبـح عـدد األسهـم ثالثمائة وستـة وثمانين مليـون )368,000,000(.

السمـاح بإصـدار ثمانيـة وأربعين مليـون )48,000,000( سهـم بقيمـة إسميـة قدرهـا 100 فلـس للسهـم الواحـد يتـم طرحهـا عـن طريـق اإلكتتـاب   •  
العـام األولـي.

الشركـة مـن جهـة أي حـق شفعــة قـد يكـون لديهـم فيمـا يتعلـق باألسهـم  الغيـر مشـروط مـن قبـل جميـع مساهـمي  التنـازل  اإلتفـاق علـى   •  
الجديـدة أو األسهـم القائمـة التـي تشكـل جـزءًا مـن عمليـة اإلكتتـاب األولـي العـام.

السمـاح للشركـة بإتمام عمليـة اإلكتتـاب األولـي العـام التـي تتألـف مـن أربعـة وثمانيـن مليـون )48,000,000( سهـم عـادي جديـد.  •  

إدراج األسهـم للتـداول فـي بورصـة البحريـن.  •  

تكليـف رئيـس مجلـس اإلدارة أو أي شخـص قـد يتـم تفويضـه بإتخاذ جميـع الخطـوات الالزمـة لتنفيـذ قـرارات المساهميـن بمـا فـي ذلـك تحويـل   •  
الشركـة مـن شركـة مساهـمة مقفلـة إلـى شركـة مساهـمة عامـة يتـم تـداول أسهمهـا فـي بورصـة البحريـن.

تكليـف رئيـس مجلـس اإلدارة بتنفيذ المذكـرة والنظـام األساسـي للشركـة لمـا بعـد التحّول.  •  

تفويض مجلس األدارة بتحديد شروط و احكام اإلكتتاب األولي العام بما في ذلك و ال حصر لسعر الطرح و فترة الطرح  •  

مصـرف البحريـن المركـزي – إدارة مراقبة األسواق المالية ) هـ( 
لقـد حصلـت الشركـة علـى خطـاب عدم ممانعة مـن مصـرف البحريـن المركـزي بتاريـخ 20 يوليو 2014 ينص على الموافقـة مـن خـالل هـذا الخطـاب   

على استخدام هـذه النشـرة لعمليـة اإلكتتـاب األولي العـام.
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وزارة الصناعـة والتجـارة ) و( 
تقدمـت الشركـة بطلـب إلى وزارة الصناعـة والتجـارة لتحّول الشركـة إلـى شركـة مساهـمة عامـة ووافقـت وزارة الصناعـة والتجـارة علـى المذكـرة والنظـام   
األساسـي لمـا بعـد التحّول والمنصـوص عليهـا فـي الملحـق )ب(. لـم يـرد أي إعتـراض لعمليـة تحّول الشركـة إلـى شركـة مساهـمة عامـة فـي الوقـت 
المسموح فيه لمثـل هـذه اإلعتراضـات. لقـد تـم الحصـول على الموافقـة لعمليـة التحّول بقـرار مـن وزيـر الصناعـة والتجـارة صدر تحت قرار 162 لعام 

.2013

بورصـة البحريـن ) ز( 
تقدمـت الشركـة بطلـب إلـى بورصـة البحريـن وذلـك إلدراج أسهـم الشركـة العاديـة في بورصـة البحريـن. ستبـدأ عمليـة التـداول باألسهـم بمجـرد اإلنتهـاء   

مـن جميـع إجـراءات التسجيـل. وسيتـم إجـراء إعـالن رسـمي مـن قبـل بورصـة البحريـن إلعـالن بـدء عمليـة التـداول.
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ملخـص اإلكتتـاب وإستخـدام متحصـالت اإلكتتـاب  3
علـى كـل مستثمـر محتمـل أن يعلـم بـأن هـذا القسـم من هـذه النشـرة يمّثـل ملخصـًا لعمليـة اإلكتتـاب فقـط وليـس المقصـود بـه أن يكـون عرضًا كاماًل لعمليـة 

اإلكتتـاب، علمـًا أنـه يمكـن الحصول علـى المزيـد مـن التفاصيـل فـي أقسـام أخـرى مـن هـذه النشـرة.

تتألـف عمليـة اإلكتتـاب األولـي العـام مـن ثمانيـة وأربعين مليـون )48,000,000( سهـم تمثـل نسبـة %15 مـن رأس  شـروط اإلكتتـاب  
المـال الـُمصَدر مباشـرة قبـل عمليـة اإلكتتـاب. سوف تكـون القيمـة اإلسميـة لكـل سهـم 100 فلـس يتـم اإلكتتـاب 

بـها بسعـر 0.190 دينـار بحرينـي للسهـم الواحـد. إن هـذا اإلكتتـاب موجـه للمستثمرين مـن فئتي المؤسسـات والتجزئة 
فـي مملكـة البحريـن وللمستثمرين من المؤسسات في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وفقـًا لألحكـام والشـروط الـواردة 

فـي هـذه النشـرة. يمثـل سعـر اإلكتتـاب عـالوة بقيمـة 90 فلـس للسهـم الواحـد )عـالوة نسبتهـا %90 فـوق القيمـة 
اإلسميـة(

إن زيـن البحريـن هـي شركـة بحرينيـة مساهـمـة مقفلة وتعمـل بموجـب السجـل التجـاري رقـم 50603، والتـي تأسسـت  الـُمصِدر  
بموجـب قوانيـن مملكـة البحريـن كمـا فـي تاريـخ هـذه النشـرة. قبـل عمليـة إدراج األسهـم، يجـب تحّول الشركـة مـن 

شركـة مساهـمة مقفلة إلـى شركـة مساهـمة عامـة

ثمانيـة وأربعـون مليـون )48,000,000( سهـم عـادي جديـد عـدد أسهـم اإلكتتـاب  

إصـدار ثمانيـة وأربعين مليـون )48,000,000( سهـم عـادي جديـد للجمهـور من خالل إكتتاب عام أولي نـوع اإلكتتـاب  

إن هـذا اإلكتتـاب متـاح لكافـة مقدمـي الطلبـات مـن جميـع الجنسيـات التـي تتوافـق مـع شـروط وأحكـام اإلكتتـاب،  مقدمـي الطلبـات المؤهليـن  
شريطـة أن تكـون تشريعـات موطـن مقـدم الطلـب أو محـل إقامتـه تسمـح لـه بذلـك. ينبغـي علـى مقدمـي الطلبـات 

المؤهليـن فقـط والذيـن لديهـم القـدرة علـى تقييـم وتحّمـل المخاطـر المشاركـة باإلكتتـاب فـي الشركـة. تقـع 
المسؤوليـة علـى عاتـق كـل مقـدم طلـب مـن جهـة شـراء أسهـم وذلـك مـن خـالل عمليـة اإلكتتـاب. ال يسمـح 

للمساهـمين المؤسسيـن، بمـا في ذلـك الشركـات التابعـة أو الزميلـة أو المقربـة لـهم أو شركـاتـهم األم أو األطـراف 
ذات العالقـة مـع زيـن البحرين بالمشاركـة فـي هـذا اإلكتتـاب. هذا التقييد ال ينطبق على موظفي زين البحرين، حيث 
سيكونون مؤهلين لإلكتتاب في أسهم الطرح حسب شروط وأحكام الطرح. وسوف يكون الموظفون خاضعين للمتطلبات 
والقيود التي تفرضها بورصة البحرين، بما في ذلك وجوب عدم إحتساب الموظفين من ضمن المائة مساهم المطلوبين 

كحد أدنى من أجل إدراج الشركة في بورصة البحرين

وفقـًا للجمعيـة العموميـة الغيـر عاديـة المنعقـدة بتاريـخ 28 يوليـو 2013، قـرر المساهمـون تقسيـم كـل سهـم مصـّدر أسهـم رأسمـال الشركـة  
مـن اإلثنيـن والثالثيـن مليـون )32,000,000( مـن أسهـم الشركـة بقيمـة إسميـة قدرهـا 1 دينـار بحرينـي إلى عشـرة الـُمصِدرة، المدفوعـة بالكامـل 
)10( أسهـم بقيمـة إسميـة قدرهـا 100 فلـس للسهـم الواحـد. وبنـاء علـى ذلـك، يتعيـن زيـادة إجمالـي عـدد األسهـم والمصرح بها قبـل عمليـة 

العاديـة مـن إثنين وثالثيـن مليـون سهـم )32,000,000( إلـى ثالثمائـة وعشريـن مليـون سهـم )320,000,000( فـي  اإلكتتـاب 
حيـن يبقـى رأسمـال الشركـة 32,000,000 دينـار بحرينـي

36,800,000 دينـار بحرينـي تشمـل ثالثمائـة ستمائة وثمانـون مليـون )368,000,000( سهـم عـادي، بقيمـة إسميـة أسهـم رأسمـال الشركـة  
قدرهـا 100 فلـس للسهـم الواحـد الـُمصِدرة، المدفوعـة بالكامـل 

والمصرح بها بعـد عمليـة 
اإلكتتـاب

سيتـم اإلكتتـاب باألسهـم المطروحـة بسعـر إكتتـاب قـدره 0.190 دينـار بحرينـي للسهـم الواحـد )بمـا فـي ذلـك عـالوة  سعـر اإلكتتـاب  
اإلكتتـاب(

القيمـة اإلسميـة هـي 100 فلـس للسهـم الواحـد القيمـة اإلسميـة  

إن عـالوة اإلكتتـاب لكـل سهـم مـن أسهـم اإلكتتـاب )والتـي تمثـل سعـر اإلكتتـاب ناقـصًا القيمـة اإلسميـة للسهـم  عـالوة اإلكتتـاب  
الواحـد المكتتـب بـه( هي 90 فلـس
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بإنتظـار عمليـة التخصيـص، سـوف يتـم جمـع أمـوال اإلكتتـاب فـي حسـاب جمـع أمـوال اإلكتتـاب المحتفـظ بـها مـن إجمالـي متحصـالت اإلكتتـاب  
قبـل بنك اإلستالم بإنتظـار عمليـة التخصيـص 

لـدى الشركـة فئـة واحـدة مـن األسهـم، وجميـع األسهـم )بمـا فـي ذلـك أسهـم اإلكتتـاب( تحمـل حقـوق وواجبـات  تصنيـف أسهـم اإلكتتـاب  
متساويـة. هـذه األسهـم غيـر قابلـة للتجزئـة ولكـن يحق لكل شخصين أو أكثر إمتـالك السهـم أو األسهـم بالتضامـن 
بشـرط أن يتـم التمثيـل فـي مـا يتعلـق باألسهـم بشخـص واحـد. يجـب علـى مالكـي األسهـم بالتضامـن أن يكونـوا 

مسؤوليـن بالتضامـن أيضـًا مـن جهـة اإللتزامـات الناشئـة عـن هـذه الملكيـة

إن أسهـم اإلكتتـاب التـي سـوف يتـم إصـدارهـا كجـزء مـن عمليـة اإلكتتـاب سيكـون لـها تصنيـف وترتيـب األسهـم   
العاديـة الحاليـة للشركـة، األمـر الـذي يعنـي أنـها سـوف تشـارك فـي أنصبـة أربـاح الشركـة، إن أعلن عنها، ولـها حقـوق 
التمتـع والتصويـت التـي تـوازي حقـوق كـل سهـم مصـّدر حالـي. سـوف تشـارك أسهـم اإلكتتـاب أيضـًا فـي أية أنصبـة 

أربـاح مستحقة للمساهـميـن، إن أعلن عنها، فيمـا يتعلـق بالسنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبـر 2014 علـى أسـاس 
التسـاوي مـع األسهـم الـُمصَدرة الحاليـة

الدينـار البحرينـي والفلـس عملـة اإلكتتـاب  

لقـد حـدد مدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشاركومتعهـد تغطيـة اإلكتتـاب سعـر اإلكتتـاب مـن خـالل عمليـة  منهجيـة التـسعير  
تحديـد السعـر والتـي تستهـدف المستثمريـن مـن المؤسسـات )راجـع القسـم 12.1.2  “تسعيـر هـذا اإلكتتـاب”(

الحد األدنى لإلكتتاب هو سهم إكتتاب واحد )1(. في حـال إكتتـب مقدم الطلب بمـا ال يزيد عـن مائـة ألـف )100,000(  الحـد األدنـى لإلكتتـاب 
سهـم عـادي فإنه يصّنف على أنه من فئة التجزئة. وفـي حـال إكتتـب مقدم الطلب بمـا ال يقـل عـن مئـة ألـف وواحـد 

)100,001( سهـم عـادي فإنه يصنف على أنه من فئة المؤسسات. 

سيتـم إستخـدام صافـي متحصـالت اإلكتتـاب مـن قبـل الشركـة لألغـراض المبينـة علـى النحـو أدنـاه: إستخـدام متحصـالت  
اإلكتتـاب

النفقـات الرأسماليـة )مـن %95 إلـى %98 مـن صافـي المتحصـالت(، مـن أجـل:  •  

تطويـر البنيـة التحتيـة للشبكـة لتحسيـن التغطيـة فـي األماكـن المغلقـة، لتعزيـر قـدرة الشبكـة مـن أجـل   -   
تلبيـة الطلـب العالـي علـى النقل السريع للبيانات وإلدخـال ميـزات ذكيـة للـهواتـف الذكيـة

توسعة شبكة الجيـل الرابـع )4G LTE( إلى جميع أرجاء المملكـة لتحقيـق سرعـات تصـل إلـى 100 ميغابـت   -   
فـي الثانيـة ومن ثم إلى 150 ميغابـت فـي الثانيـة

توسعة شبكـة األليـاف البصريـة إلى كل أرجاء المملكـة  -   

نفقـات عامة للشركة )مـن %2 إلـى %5 مـن صافـي المتحصـالت(  •  

الثالثاء، 2 سبتمبر 2014 تاريـخ بـدء فتـرة اإلكتتـاب  
)عنـد بـدء ساعـات عمـل المصـارف. ساعـات عمـل المصـارف بالنسبـة لكـل فـرع معتمـد مبينة فـي القسـم 14.4  “بنك   

اإلستالم”(

الثالثاء، 16 سبتمبر 2014 تاريـخ إنتهـاء فتـرة اإلكتتـاب  
)عنـد وقـف ساعـات عمـل المصـارف. ساعـات عمـل المصـارف بالنسبـة لكـل فـرع معتمـد مبينة فـي القسـم  14.4 “بنك   

اإلستالم”(

الثالثاء، 23 سبتمبر 2014 تاريـخ التخصيـص  

الثالثاء، 30 سبتمبر 2014 تاريخ توزيع األموال المرجعة  
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سيتـم تصنيـف مقـّدم الطلـب إلى فئة المؤسسات و فئة التجزئة بنـاًء علـى المعاييـر المبّينـة علـى النحـو أدنـاه: فئـات مقـّدم الطلـب وأسـس  
عمليـة التخصيـص

مقّدمـي الطلبـات مـن فئة المؤسسـات: يعتبـر مقـدم الطلـب من فئة المؤسسـات إذا إكتتـب بمـا ال يقـل   •  
عـن مئـة ألـف وواحـد )100,001( سهـم عـادي كحـد أدنـى

مقدمـي الطلبـات مـن فئة التجزئة: يعتبـر مقـدم الطلـب من فئة التجزئة إذا إكتتـب بمـا ال يزيد عـن مائـة   •  
ألـف )100,000( سهـم عـادي

فـي حـال كـان إجمالي عـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبـل مقدمـي الطلبـات المؤهليـن أقـل أو مسـاٍو لعـدد   
أسهـم اإلكتتـاب سيتـم تخصيـص عدد من األسهم العادية لكل مقدم طلب مؤهل مساٍو لعـدد األسهـم العاديـة الذي 

إكتتب به

فـي حـال كـان إجمالـي عـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبـل مقّدمـي الطلبـات تفـوق عـدد أسهـم اإلكتتـاب   
ستقـوم الشركـة بالتشـاور مـع مديـر اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك بوضـع أسـس التخصيـص التـي سيتـم مـن 

خاللـهـا توزيـع أسهـم اإلكتتـاب علـى النحـو المبّيـن أدنـاه:

فـي حـال كـان عـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبـل مقدمـي الطلبـات مـن فئة المؤسسـات أقـل مـن   •  
أربعـة وعشريـن مليـون )24,000,000( سيتـم تخصيـص أسهـم اإلكتتـاب لجميـع مقدمـي الطلبـات المؤهليـن 

)مؤسسات وتجزئة( بطريقـة تناسبيـة لعـدد األسهـم العاديـة المكتتبة مـن قبـل كـل مقـدم طلـب

فـي حـال كـان عـدد األسهـم العاديـة المكتتبة مـن قبـل مقدمي الطلبـات مـن فئة التجزئة أقـل مـن أربعـة   •  
وعشريـن مليـون )24,000,000(، سيتـم تخصيـص عـدد األسهـم العاديـة المكتتب عليهـا مـن قبلهـم. وسيتـم 

تخصيـص أسهـم اإلكتتـاب المتبقيـة، بعـد عمليـة التوزيـع إلـى مقدمـي الطلبـات مـن فئة التجزئة، بطريقـة 
تناسبيـة لعـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبـل كـل مقـدم طلـب مـن فئة المؤسسـات

فـي حـال كـان عـدد األسهـم العاديـة المقـدم عليهـا مـن قبـل كـل فئـة، تجزئة ومؤسسـات، يفـوق أربعـة وعشـرين   •  
مليـون )24,000,000(، سيتـم تخصيـص أربعـة وعشـرين مليـون )24,000,000( سهـم إكتتـاب لمقدمـي 

الطلبـات مـن كـل فئـة بطريقـة تناسبيـة لعدد األسهـم العاديـة المقدمـة مـن كـل مقـدم طلـب مـن جهـة الفئـة 
الخاصـة بـه

هناك شـروط أخرى لإلكتتاب والتخصيـص مبينـة علـى النحـو التالـي:  

سيتـم نشـر نتائـج اإلكتتـاب وتأكيد أسـس التخصيـص فـي صحيفتيـن محّليتيـن فـي مملكـة البحريـن فـي   •  
غضـون يومـي عمـل مـن تاريـخ إنتهـاء فتـرة اإلكتتـاب. سوف يكـون قـرار الشركـة ومديـر اإلصدار الرئيسي ومدير 

اإلصدار المشارك بالنسبة ألسـس التخصيـص وللتخصيـص لكـل مقدم طلب نـهائيًا.

يجـب علـى مقدمـي الطلبـات الذيـن تقـل أعمارهـم عـن 21 عامـًا أن يقدمـوا طلباتـهم مـن خـالل الوصـي   •  
القانونـي

مـن المتوقـع أن تتـم عمليـة تخصيـص األسهـم العاديـة فـي تاريـخ إعـالن التخصيـص  •  

•  سوف لن توزع أيـة أسهـم وفقـًا لـهذه النشـرة فـي أي تاريـخ بعد ثالثة أشهـر من تاريـخ هـذه النشـرة  

سـوف يتوجـب علـى مقدمـي الطلبـات المؤهليـن سداد األموال فـي الوقـت الـذي يقدمون فيـه إستمارة طلـب اإلكتتـاب،   
ويتـم جمـع هـذه األمـوال فـي حسـاب جمـع أمـوال اإلكتتـاب المحتفـظ بـه مـن قبـل بنك اإلستالم

فـي تاريـخ تخصيـص األسهـم العاديـة، يتـم تحويـل إيداعـات مقدمـي الطلبـات فـي حسـاب جمـع أمـوال اإلكتتـاب   
إلـى حسـاب رأسمـال الشركـة

  ال تقدم الشركة إلى أي مقدم طلب ضمانًة أو تمثياًل أو ضمانًا أو تعهدًا أو أي بيـان آخـر يفيـد بأنـه سيحصـل علـى 
تخصيـص األسهـم العاديـة المذكـورة فـي إستمارة طلـب اإلكتتـاب بالكامـل

سـوف يتـم نشـر نتائـج اإلكتتـاب، جنبـًا إلـى جنـب مـع أسـس تخصيـص األسهـم العاديـة، وسـوف يتـم نشرهـا فـي إعـالن نتائـج أسهـم 
صحيفتيـن محليتيـن علـى األقـل، واحـدة باللغـة العربيـة وواحـدة باللغـة اإلنكليزيـة، خالل يومي عمل من تاريخ إنتهاء اإلكتتـاب العاديـة وأسـس 

فترة اإلكتتاب تخصيـص األسهـم العاديـة 

بعـد تخصيـص أسهـم اإلكتتـاب، وفـي موعـد ال يتجـاوز تاريـخ توزيـع األمـوال المرجعة، سوف ُتجعل إشعارات التخصيـص وإشعـار مقدمـي 
التخصيص التي ُتعلم مقدمي الطلبات بأسهم اإلكتتاب المخصصة لـهم عماًل بعملية اإلكتتاب العام األولي جاهزًة  الطلبـات باألمـوال المرّجعة 

لإلستالم من بورصة البحرين أو من الوسطاء المعينين لمقدمي الطلبات، كما سترجع أموال اإلكتتاب الفائضة إن وجدت. 
بالنسبة لمقدمي الطلبات الذين دفعوا أموال اإلكتتاب في صورة شيكات إدارية فإن هذه األموال )إن وجدت( سوف ترجع 
في صورة شيكات تكون جاهزة لإلستالم من نفس فرع بنك اإلستلم المعتمد الذي تم فيه تقديم إستمارة طلب اإلكتتاب. 

وبالنسبة لمقدمي الطلبات الذين دفعوا أموال اإلكتتاب من خالل تحويل تلغرافي فإن األموال المرجعة )إن وجدت( 
سوف تكون من خالل تحويل تلغرافي، و سوف يتحمل مقدمو الطلبات الرسوم المصرفية لمثل هذه التحويالت. وبالنسبة 

لمقدمي الطلبات الذي دفعوا أموال اإلكتتاب من خالل تحويل داخلي من حسابات لهم لدى بنك اإلستالم فإن األموال 
المرجعة )إن وجدت( سوف تكون من خالل القيد في هذه الحسابات.

سوف تكون األسهم العادية في صورة غير مادية ولـن تكون هنـاك شهـادات ملموسـة تمثـل األسهـم العاديـة. وسوف لن   
يمثل إصدار إشعـار التخصيـص دلياًل على ملكية األسهـم العاديـة
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قامت الشركـة بتقديـم طلـب إلـى مصـرف البحريـن المركـزي وبورصـة البحريـن إلتاحـة جميـع األسهـم العاديـة للتـداول إدراج األسهـم العاديـة فـي 
فـي بورصـة البحريـن تحـت الرمـز “ZAINBH”. وسوف تسجل األسهم العادية تحت رمز تعريف األوراق المالية الدولي  بورصـة البحريـن 

BH000421H896 )ISIN(

بموجـب قوانيـن مملكـة البحريـن، ُيـحظر على المساهمـين المؤسسـين نقـل أسهمهـم العاديـة لمـدة سنـة )1( واحـدة  فتـرة الحظـر  
تبـدأ مـن تاريـخ البـدء بالتـداول

سـوف يبـدأ تـداول األسهـم فـي بورصـة البحريـن فـي أقـرب وقـت ممكـن عمليـًا بعـد تاريـخ إنتهـاء فتـرة اإلكتتـاب.  تاريـخ البـدء بالتـداول  
سـوف يتـم نشر إعـالن لتأكيـد البـدء بتـداول األسهـم مـن قبـل بورصـة البحريـن، وذلـك بعـد التوقيـع علـى إتفاقيـة 

اإلدراج والتـداول المطلوبـة مـع بورصـة البحريـن

حقـوق وإلتزامات المساهـمين مبينة في القسـم 15.2  “عقد التأسيس والنظـام األساسي لمـا بعـد التحّول” حقـوق وإلتزامـات 
المساهميـن

يخـول كـل سهـم عـادي حاملـه المشاركـة فـي أنصبـة األربـاح، إذا أعلن عنها الشركـة. يشـارك كـل سهـم عـادي أيضـًا  أنصبـة األربـاح  
فـي أيــة أنصبـة أربـاح متوجبـة الدفـع للمساهـمين فيمـا يتعلـق بالسنـة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبـر 2014 

علـى أسـاس التسـاوي مـع األسهـم المصـدرة حاليـًا

سـوف تتوفر إستمارات طلبـات اإلكتتـاب لمقدمـي الطلبـات فـي الفـروع المعتمـدة مـن قبـل بنك اإلستالم إستمارة طلـب اإلكتتـاب 
يحق لكل مقدم طلب أن يقدم إستمارة طلب إكتتاب واحدة فقط. وقد يعمل تقديـم عـدة إستمارات طلب إكتتـاب مـن   
قبـل أي مقـدم طلـب على إلغاء جميـع إستمارات طلب اإلكتتـاب بإستثنـاء إستمارة طلـب اإلكتتـاب المقـدمة أوال لبنـك 

اإلستالم أو إستمارة طلـب اإلكتتـاب الـتي تسعـى لشـراء أكبـر عـدد مـن األسهـم العاديـة

بعد أن يتـم قبـول إستمارة طلـب إكتتـاب مـن قبـل بنك اإلستالم وتحويـل أمـوال اإلكتتـاب إلـى بنك اإلستالم مـن قبـل   
مقـدم الطلـب ال يمكـن سحـب إستمارة طلـب اإلكتتـاب ولن ترد أموال اإلكتتاب إال تحت الظروف المبينة في هذه النشرة

يجـب على مقدمـي الطلبـات تسديـد مبالـغ اإلكتتـاب بالدينـار البحرينـي إلى أحد الفروع المعتمـدة باستخـدام إحدى  طريقـة دفـع أمـوال اإلكتتـاب  
الطـرق المبينـة أدنـاه:

عن طريق تحويـل داخلي من حسـاب مصرفي لمقدم الطلب لـدى بنك اإلستالم  •  

عن طريق شيـك إداري )بالدينـار البحريني إلـى بنك اإلستالم(  •  

عن طريق تحويـل تلغرافي )تعليمـات الدفـع يجـب أن تذكر بوضـوح رقـم إستمارة طلـب اإلكتتـاب ذات الصلـة،   •  
ومبلـغ مـال اإلكتتـاب المستحق الدفـع صافـي أيـة رسـوم مصرفيـة(. التحويـالت التلغرافيـة يجب أن تكون بالدينـار 

البحرينـي فقط وال يمكـن تحويلهـا إال فـي حـال كانـت المبالـغ تتجـاوز 500 دينـار بحريني 

ال ُتقبل اإليداعـات النقديـة أو الشيكـات الشخصيـة  

يجـب على مقدمي الطلبـات الذيـن ليـس لديهم رقم مستثمر وحساب أوراق مالية مع بورصـة البحريـن أن يضيفوا إلى   
أموال إكتتابـهم رسوم رقم المستثمر وحساب األوراق المالية

يجـب على مقدمي الطلبـات الذيـن لديهم رقم المستثمر مع بورصـة البحريـن أن يبينوا الرقم على إستمارة طلب   
اإلكتتاب وأن يبرزوا الوثائق التي تثبت وجود مثل هذا الرقم

على مقدمي طلبات اإلكتتاب دفع اإلموال صافية من أية رسوم مصرفية في نفس وقت تسليم إستمارة طلب اإلكتتاب  

بنـك الخليـج الدولـي ش.م.ب. وشركـة الوطنـي لإلستثمـار ش.م.ك.ك. مديـرا اإلكتتـاب  

بنك البحرين والكويت ش.م.ب.، وهو بنك مستقل مرخص من قبل بنك البحرين المركزي. لتفاصيل الفروع المخولة يرجى  بنك اإلستالم 
الرجوع إلى القسم  14.4 “بنك اإلستالم”.

لقـد وافـق متعهـد تغطيـة اإلكتتـاب، بنـاًء علـى األحكـام والشـروط العرفيـة الـواردة فـي إتفاقيـات تعهـد تغطيـة ترتيبـات التعهـد بتغطيـة 
اإلكتتـاب المبرمـة مـع الشركـة على التعهـد لتغطيـة إكتتـاب ثمانيـة وأربعـون مليـون )48,000,000( سهـم عـادي  اإلكتتـاب 

جديـد تـم طرحـه علـى الجمهـور وفقـًا لعمليـة اإلكتتـاب
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ينبغـي علـى جميـع مقدمـي الطلبـات أن يكـون لديهـم رقم مستثمر وحساب أوراق مالية مـع بورصـة البحريـن. يجـب  ترتيبـات الودائـع 
علـى مقدمي الطلبـات الذيـن ليـس لديهـم رقم مستثمر وحساب أوراق مالية مـع بورصـة البحريـن أن يضيفوا إلى أموال 
إكتتابـهم رسوم رقم المستثمر وحساب األوراق المالية. فـي البدايـة، سيتـم جمـع كافـة األسهـم العاديـة التـي تـم شراؤهـا 

فـي اإلكتتـاب في حسابـات ودائع األوراق المالية العائـدة لمقدمي الطلبـات. )راجـع القسـم 15.8  “سـوق األوراق الماليـة 
في البحريـن”(

سـوف يتـم إيـداع األمـوال التـي تـم جمعهـا مـن مقدمـي الطلبـات في حسـاب جمـع أمـوال اإلكتتـاب المتحفـظ به مـن   
قبـل بنك اإلستالم

بعـد عمليـة التخصيـص ورّد أمـوال اإلكتتـاب الفائضـة، سيتـم تحويـل إجمالي متحصـالت اإلكتتـاب إلـى حسـاب رأسمـال   
الشركـة حتـى يحين تاريخ بدأ التـداول بـهذه األسهـم

هنـاك بعـض المخاطـر المتعلقـة بـأي استثمـار فـي الشركـة. بعـض هـذه المخاطـر مشروحة فـي القسـم 13.2 “عوامـل  عوامـل المخاطـر 
المخاطـر” وينبغـي علـى جميـع مقدمـي الطلبـات دراستها بدقـة قبـل اتخـاذ قـرار اإلستثمـار فـي األسهـم العاديـة 

الجديـدة
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الجـدول الزمني المتوقـع للطـرح  4

فتـرة اإلكتتـاب الثالثاء، 2 سبتمبر 2014 إلى 
الثالثاء، 16 سبتمبر 2014

تاريـخ بـدء فتـرة اإلكتتـاب الثالثاء، 2 سبتمبر 2014 

تاريـخ إنتهـاء فتـرة اإلكتتـاب الثالثاء، 16 سبتمبر 2014 

تاريخ اإلعالن عن نتائج اإلكتتاب وأسس التخصيص )خالل يومي عمل من تاريـخ إنتهـاء فتـرة اإلكتتـاب( الخميس، 18 سبتمبر 2014 

تاريـخ التخصيـص الثالثاء، 23 سبتمبر 2014 

تاريـخ توزيـع األموال المرجعة الثالثاء، 30 سبتمبر 2014 

الجمعيـة العموميـة الغير عادية في تاريخ ال يتجاوز 
14 أكتوبر 2014

تاريـخ البـدء بالتـداول سيتم اإلعالن عنه من قبل 
بورصة البحرين
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معلومـات عـن الُمْصـِدر  5
لقد تم تجميع المعلومات والبيانات المقدمة في هذا القسم من قبل إدارة الشركة حصريًا.  

خلفيـة وتاريـخ الشركـة  5.1

خلفيـة الشركـة  5.1.1

البحريـن  السابـق، إم تي سي – ڤودافـون  2003 تحـت إسمهـا  أبريـل   19 البحريـن فـي  البحريـن ش.م.ب. )مقفلة( فـي مملكـة  تأسسـت شركـة زيـن   
ش.م.ب. )مقفلة(. إن الشركـة هـي شركـة مساهـمة مقفلة، وفقـًا ألحكـام قانـون الشركـات التجاريـة. يقع مقـر الشركـة في البحريـن حيـث تقـوم الشركـة 

بكافـة أعمالـها.

تـم تأسيـس شركـة زيـن البحريـن إلنشاء وتشغيـل وإدارة عمليـات اإلتصـاالت بنـاء علـى التراخيـص الممنوحـة مـن هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت، وفقـًا “للبنـود   
25، 29 و39 )ب( )1(” مـن قانـون اإلتصـاالت، وهـو القانـون الـذي ينظـم سـوق اإلتصـاالت فـي البحريـن.

يبـرز الجـدول أدنـاه العنـوان الرئيسـي للشركـة وأرقـام اإلتصـال وتفاصيـل أخـرى تتعلق بتأسيـس الشركـة.  

جـدول 1 - تفاصيـل الشركـة  

الوصـف المؤشـر   

شركـة زيـن البحريـن ش.م.ب. )مقفلة( اإلسـم   

مملكـة البحريـن مقـر الشركـة الرسمـي   

مبنـى رقـم 662 عنـوان المقـر الرئيسـي   
طريـق رقـم 2811، مجمـع رقـم 428   

ضاحية السيـف   
ص.ب. رقـم 266   
مملكـة البحريـن   

)+973( 3603 1000 رقـم الـهاتـف   

)+973( 3603 1900 رقـم الفاكـس   

www.bh.zain.com العنـوان علـى شبكـة اإلنترنـت   

اإلتصـاالت مجـاالت العمـل الرئيسيـة   

19 أبريـل 2003 تاريـخ التأسيـس   

عشر سنـوات وسبعة أشهر )كمـا فـي 28 يوليو 2014( فتـرة التشغيل   

50603 رقـم تسجيل الشركـة   

)البحريـن( ش.م.ب.  “أم تـي سـي ڤودافـون  الشركـة مـن  2007: تـم تغييـر إسـم  8 سبتمبـر   • تغييـرات اإلسـم   
)مقفلة(” إلـى “زيـن ش.م.ب. )مقفلة(”

19 فبرايـر 2009: تـم تغييـر إسـم الشركـة مـن “زيـن ش.م.ب. )مقفلة(” إلـى “زيـن البحريـن   •   
ش.م.ب. )مقفلة(”

المصـدر: الشركـة  

تاريـخ الشركـة  5.1.2

الثابتـة والمتنقلـة، وتشمـل مكالمات الصـوت،  البحريـن، تقـدم أحـدث خدمـات اإلتصـاالت  رائـدة فـي مملكـة  البحريـن مشغـل إتصـاالت  شركـة زيـن   
مكالمات الفيديو، إرسـال )الرسائـل القصيـرة ورسائـل الوسائـط المتعـددة(، والبيانـات ذات السرعـة العاليـة وخدمـات القيمـة المضافـة لمشتركـي الدفـع 

المسبـق ومشتركـي الدفع اآلجل.
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تـم منـح شركـة زيـن البحريـن رخصـة اإلتصـاالت المتنقلـة الفرديـة فـي 22 أبريـل 2003 مـن قبـل هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت. خولت هذه الرخصة الشركة   
أن تكّون شبكـة إتصـاالت عامـة تحمل رخصـة خدمـات مرافـق اإلتصـاالت المتنقلـة الثانيـة لتشغيـل شبكـة اإلتصـاالت مـن الجيـل الثانـي )2G( والجيـل 
التـرددية 900 ميغاهيرتـز و1800 ميغاهيرتـز و2100 ميغاهيرتـز. وفـي وقـت الحـق، فـي 18 أغسطس  الثالـث )3G( فـي البحريـن فـي النطاقـات 
2003، تـم منـح الشركـة رخصـة تقديـم خدمـة مـزود اإلنترنـت والتـي سمحـت للشركـة بتقديـم خدمـات اإلنترنـت العامـة علـى أسـاس غيـر حصـري. 
وقـد قامـت الشركـة بإكمـال نطـاق التغطيـة لشبكـات الجيـل الثاني )2G(، EDGE والجيـل الثالـث )3G(، و إطـالق خدمـات التشغيـل التجاريـة فـي 28 

ديسمبـر 2003.

لقـد مـرت البنيـة التحتيـة والخدماتيـة للشركـة بعمليـات تطويـر مستمـرة منـذ تاريـخ إطـالق الخدمـات التجاريـة. ففـي أكتوبـر 2004، قامـت الشركـة   
بتأسيـس المرافـق الدوليـة الخاصـة بـها لنقـل المكالمـات الدوليـة. وخـالل ينايـر 2005 أكملت الشركـة عمليـة إضافـة خدمـة الجيـل الثالـث )3G( إلـى 
الجـزء الـمتبقي مـن محطـات اإلرسـال والتـي كانـت حتـى ذلك الحين محطـات إرسـال لخدمـة الجيـل الثانـي )2G( فقـط، ممـا وّسع مـن تغطيـة شبكـة 
الجيـل الثالـث )3G( بشكـل كبير. وفـي يونيـو 2006، أدخلـت الشركـة خدمـة HSDPA، مقدمًة مـن خـاللها خدمـات البرودباند المتنقلـة بسرعـات تصـل 
إلـى 1.8 ميغابـت فـي الثانيـة. وخـالل عـام 2011، قامـت الشركـة بتطويـر بنيتهـا التحتيـة، منفذًة الخطـة منطقـًة تلـو المنطقـة، لدعـم +HSPA، وهـي 
تكنولوجيـا تـمنح المستخدم سرعـات بيانات تصـل إلـى 21 ميغابـت فـي الثانيـة في اتجاه اإلستقبال وتصـل إلـى 1.6 ميغابـت فـي الثانيـة في اتجاه 
اإلرسال. وخـالل عـام 2012، قامـت الشركـة الحقـًا بالمزيـد مـن األعمـال التطويريـة للشبكـة، متبعًة خطـة المنطقـة تلـو المنطقـة أيضـًا، وذلـك لدعـم 

سرعة بيانـات تصـل إلـى 42 ميغابـت فـي الثانيـة في اتجاه اإلستقبال.

فـي 8 ينايـر 2007، تـم منـح شركـة زيـن البحريـن واحـدة مـن إثنيـن مـن تراخيـص الخدمـات الالسلكيـة الثابتـة الوطنيـة لتقديـم خدمـات السلكيـة   
التـرددي 3.5 غيغاهيرتـز. ومـن خـالل إعتمـاد تكنولوجيـا وايمكس لـهذه الخدمـة، أكملـت شركـة زيـن  النطاق  البحريـن وذلـك إلستخـدام  ثابتـة فـي 
وبالتالـي،   .2007 المعيار( وأطلقـت خدمـات إضافيـة فـي سبتمبـر  IEEE802.16d من  النسخة  الوقت  الشبكـة )مستخدمًة في ذلك  البحريـن تدشين 
أصبحـت الشركـة مـزود لخدمـات اإلتصـاالت الثابتـة وخدمـات اإلنترنـت، مـن خـالل تقديـم الخدمـات للمشتركيـن المنزليين وكذلـك للشركـات، جنبـًا 
إلـى جنـب واستكمـااًل لعـروض اإلتصـاالت المتنقلـة. وفي 2011 إتخـذت الشركـة قـرارًا استراتيجيـًا بالشروع بتقديـم خدمـات المؤسسـات، بمـا فـي ذلـك 

الخدمات الهاتفية للبداالت الفرعية، والوصول المخصص إلـى اإلنترنـت وخطـوط البيانـات المحليـة الخاصـة.

و في الربع األول من عام 2013 بدأت الشركة مشروعًا إلستبدال شبكتها بشبكة جديدة بالكامل. إشتمل هذا المشروع على إدخال خدمـة الجيـل الرابـع مـن   
تكنولوجيـا اإلتصـاالت المتنقلـة، والمعروفـة بإسـم 4G أو LTE، مقدمًة من خاللـها سرعات بيانات تصـل إلـى 100 ميغابـت فـي الثانيـة. وقد تم إطالق 
هذه الخدمة في أبريل 2013. هذا المشروع، الذي تضمن أيضًا شبكة نقل جديدة تعمل على بروتوكول اإلنترنت )IP( و تحسين لتغطية الشبكة، كان قد 

إقترب من اإلتمام في وقت إعداد هذه النشرة.

في 31 ديسمبر 2013، كـان لـدى زيـن البحريـن 724,548 مشتـرك بخدمـة اإلتصـاالت المتنقلـة، وهـو مـا يمثـل حصـة من سـوق اإلتصـاالت المتنقلـة   
تبلغ حوالـي %33، فضـاًل عـن 47,914 مشتـرك بخدمـة البرودباند. وفـي السنـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبـر 2013 بلغـت إيـرادات زيـن البحريـن السنويـة 

78,081,000 دينـار بحرينـي وبلغـت أرباحهـا 5,403,000 دينـار بحرينـي.

لقد إستثمـرت زيـن البحريـن حتـى اآلن بكثافـة فـي إطالق البنيـة التحتيـة للشبكـة واألنظمـة والخدمـات. وعلـى مـدى الفتـرة التاريخيـة إستثمـرت زيـن   
البحريـن 65,549,000 دينـار بحريني فـي األراضـي واألبنيـة، ومعـدات الشبكـة، والمعـدات المكتبيـة واألثـاث والمفروشـات، كمـا قامـت الشركـة بإستبعـاد 
أصول بكلفـة تاريخيـة بلغـت 10,267,325 دينـار بحريني. ترتبـط األشغـال المرسملـة قيـد التنفيـذ فـي المقـام األول بمعـدات الشبكـة. كمـا فـي 31 
ديسمبر 2013، فـإن %84.7 مـن األشغـال المرسملـة قيـد التنفيـذ تعـود لتعزيـز شبكـة المعـدات بالغًة 10,831,000 دينـار بحرينـي. يعـود 51.5% 

مـن هـذه المبلـغ إلـى نشـر شبكـة الجيل الثاني )2G( والجيـل الثالـث )3G( والجيل الرابع )4G( ووصـالت اإلرسـال ونظـام دعـم اإلتصـاالت.

عـرض إصـدار أيـة أسهـم للعامـة  5.1.3

لـم يتـم عـرض إصـدار أسهـم الشركـة للجمهـور )اكتتـاب عـام( منـذ تاريـخ تأسيسهـا.  

أنشطـة األعمـال الرئيسيـة  5.2

إن أنشطـة أعمـال شركـة زيـن البحريـن الرئيسيـة، كمـا هـي محـددة فـي عقـد تأسيـس الشركـة ونظامهـا األساسـي، مبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

إتخـاذ الرخصـة الثانيـة لإلتصـاالت المتنقلـة فـي البحريـن وبنـاء ونشـر وتشغيـل شبكـة اإلتصـاالت المتنقلـة تجاريـًا وأي نشـاط آخـر ذو صلـة فـي   •  
حـال تـم تحديـده مـن قبـل مجلـس اإلدارة.

إستيـراد وتصديـر وبيـع أنظمـة اإلتصـاالت.  •  

تقديـم خدمـات اإلتصـاالت المتنقلـة.  •  

تقديـم منتجـات وخدمـات اإلتصـاالت وخدمـات الدعـم المرافقـة لـها.  •  

تقديـم خدمـات مرافـق اإلتصـاالت الدوليـة.  •  

القيام بدور مـزود خدمـة اإلنترنـت.  •  

تقديـم خدمـات القيمـة المضافـة.  •  

بنـاء ونشـر وتشغيـل بشكـل تجـاري شبكـة الخدمـات الالسلكيـة الثابتـة الوطنيـة.  •  

وقـد تـم تأميـن التراخيـص الالزمـة لإلتصـاالت المطلوبـة مـن الشركـة لتحقيـق أغراضهـا. تـرد تفاصيـل هـذه التراخيـص فـي القسـم  5.3.7 “التراخيـص”   
أدنـاه.
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لمحـة عامـة وإستراتيجيـة الشركـة  5.3

لمحـة عامـة  5.3.1

والتسويـقي.  التكنولوجي  اإلبتكار  بإتبـاع نـهج  البحرينـي  العامـة لقطـاع اإلتصـاالت  الصـورة  بإعـادة تشكيـل  البحريـن  زيـن  الحاضر قامـت  حتـى وقتنا   
وخـالل أكثر من عقد من الزمن أصبـح لـدى زيـن البحريـن خبـرة واسعـة فـي تحويـل التكنولوجيـات المتطـورة إلـى منتجـات وخدمـات مجـزأة عاـى نحـو 

فعـال، وأظهرت سجـاًل حافـاًل مـن التميـز فـي العمليـات التجاريـة.

يقدم التسلسـل الزمني أدنـاه قائمـة غيـر حصرية لألحـداث الرئيسيـة واإلنجـازات التـي قامـت بـها زيـن البحريـن منـذ تاريـخ إطـالق الخدمـات التجاريـة.  

شكـل 1 – معالـم إنجازات زين البحرين الرئيسيـة منذ إطالق خدماتهـا  

املصـدر: الشركـة  

لقد أثبت تاريـخ زيـن البحريـن أنه كان نقطـة تحـول السـوق وإتجاهـه إلـى تكنولوجيـات الجيـل القـادم. تتمتـع زيـن البحريـن بسجـل حافـل مـن إطالق   
المنتجـات والخدمـات ذات الجـودة العاليـة واستخدام التكنولوجيـا المتنقلـة الرائـدة بشكل تجاري موّلد للقيمة.

)3.5G( فـي  والنصـف  الثالـث  والجيـل   )3G( الثالـث  الجيـل   ،)2.5G( والنصـف  الثانـي  الجيـل  رائـدة فـي نشـر شبكـات  البحريـن شركـة  زيـن  تعتبـر   
البحريـن ومؤخرًا شبكـة الجيـل الرابـع )4G LTE(، لتصبـح األولى فـي عـرض وتسويـق الخدمـات الفريـدة مـن خـالل هـذه التقنيـات.

رؤيـة الشركـة  5.3.2

إن رؤيـة الشركـة هـي “تحقيـق وعـد العالـم الجميـل، وتمكيـن األشخـاص واألشغـال والمجتمعـات التـي نقـوم بخدمتهـا مـن خـالل تجربـة ملهمـة مـن   
نمـط الحيـاة الرقميـة”. تـهدف الفلسفـات األساسيـة التـي تسّير أنشطـة زيـن البحريـن التشغيليـة، إلـى تقديـم المنتجـات والخدمـات المتطـورة والمبتكـرة 
التـي مـن شأنـها ضمـان أفضـل نمـط حيـاة للمشتركيـن وتقديـم أفضـل تجربـة للعمـالء في جميع المراحل. إن هـدف الشركـة علـى مـدى الثـالث إلـى 
والموظفيـن وأصحـاب  المشتركيـن  المتجدد علـى  التركيـز  إتصـاالت تجاريـة متكاملـة صلبـة ومستدامـة مـع  أعمـال  بنـاء  القادمـة هـو  خمـس سنـوات 

المصالح. تـهدف إستراتيجيـة الشركـة إالى حمايـة أعمـال الشركـة األساسيـة، وتحديـد مصـادر جديـدة لإليـرادات وتشجيـع موظفيـها.

ستواصـل الشركـة التركيـز علـى الركائـز اإلستراتيجيـة المبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

تجربـة إيجابية للعميل.  •  

نمـو األعمـال التجاريـة مـن خـالل تسريـع نـمو خدمات البيانـات و خدمات المؤسسـات التجارية والخدمـات األخـرى.  •  

الفعاليـة التشغيليـة.  •  

تطويـر الموظفيـن.  •  

لقـد تـم تصميـم هـذه الركائـز اإلستراتيجيـة لتحقيـق المزيـد مـن التركيـز علـى تقديـم أفضـل تجربـة للعمـالء، مع اإلستفـادة القصـوى مـن أصـول   
الشركـة الحاليـة مـن خـالل الكفـاءة التشغيليـة.

إن خدمـات المؤسسـات التجارية وكذلك فـرص النمـو في المجاالت المجاورة، كخدمـات إتصال اآلالت باآلالت والشراكـات اإلستراتيجيـة مـع مشغلي خدمات   
الـ “OTT” علـى سبيـل المثـال، ستحفـز نـمو خدمـات البيانـات، وستوفـر مصـادر إيـرادات جديـدة لمواصلـة تحسيـن وتعزيـز األداء المالـي للشركـة.
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وأخيـرًا، ترتكـز إستراتيجيـة الشركـة علـى موظفيهـا وعلى أصحـاب المصالح. تعتبـر الشركـة أن موظفيهـا هـم أصـول الشركـة األكثـر قيمـة. كشركـة   
مسؤولـة تجـاه المجتمـع، تسعـى زيـن البحريـن إلـى اإلنخـراط باستمـرار بأصحـاب المصالح ومعالجـة النواقص في المجتمـع وتعزيـز التنميـة المستدامـة.

ثقافـة إبتكـار رائـدة  5.3.3

إطـالق  إلـى  للعمـالء،  ابتكارات تخلـق قيمـة بشكل مستدام وعلى تقديـم تجربـة مميـزة  البحريـن على تقديـم  لزيـن  اإلستراتيجـي  التركيـز  أدى  لقـد   
منتجـات وخدمـات رائـدة ومتعـددة ولعـب دورًا هامـًا فـي تطويـر سـوق اإلتصـاالت فـي البحريـن. و يظل لزيـن البحريـن تأثيـر كبير علـى سـوق اإلتصـاالت 

فـي البحريـن مـن خـالل معالجـة أكثر فعالية لمختلـف قطاعـات السـوق، وذلك مـن خـالل فهمهـا العميـق لعوامل خلـق القيمـة لمشتركيهـا.

إن أهـم اإلبتكـارات والجهـود الرائـدة التـي قامـت بـها الشركـة فـي البحريـن ومنطقـة الشـرق األوسـط مبينـة في قائمـة غيـر حصرية علـى النحـو أدنـاه:  

أول مـن أطلـق خدمـة EDGE وشبكـة الجيـل الثالـث )3G( علـى الصعيـد الوطنـي وفـي منطقـة الشـرق األوسـط – تـم إطـالق الخدمـة فـي 28   •  
ديسمبـر 2003.

أول مـن أطلـق الخدمـات الترفيهية المتنقلـة “عالـم واو” فـي البحريـن – تـم إطـالق هـذه الخدمـة فـي ديسمبـر 2003.  •  

أول مـن أطلـق خدمـات التلفزيـون المتنقلـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط – تـم إطـالق الخدمـة فـي يوليـو 2004.  •  

األولى فـي البحريـن في َرْزم وتسويـق البيانـات المتنقلـة الفائقـة السرعـة مـع إطـالق بطاقـة ربـط البيانـات بالشراكـة مـع ڤودافـون – تـم إطـالق   •  
هـذه الخدمـة فـي عـام 2004.

أول مـن أدخـل خدمـات القيمـة المضافـة المتطـورة لعمالئهـا مـن الشركـات مثـل خدمة مجموعـة المستخدميـن المغلقـة وخدمة اإلتصـال بشبكـة   •  
اإلتصـاالت المتنقلـة الخاصـة - تـم إدخـال هـذه الخدمـات فـي عـام 2005.

األولى في العالم في إطالق خدمـة الجيـل الثالـث )3G( بتغطية وطنية كاملة - تـم إطـالق هـذه الخدمـة فـي عـام 2005.  •  

أول مـن أدخـل خدمة نغمات رنة الهاتف المتنقل، التي تتيح للمشترك إختيـار نغمته الموسيقيـة المفضلـة إلسـماعها للمتصليـن بـه أثنـاء رنيـن   •  
الـهاتـف – تـم إطـالق هـذه الخدمـة فـي يونيـو 2005.

 e-GO المتطـورة وذلـك عبـر إطـالق خدمـات HSDPA األولى فـي البحريـن في َرْزم و تسويـق البيانـات المتنقلـة العاليـة السرعـة مـن خـالل شبكـة  •  
اآلجلة الدفع – تـم إطـالق هـذه الخدمـة فـي عـام 2006.

الدولييـن. تتميـز هـذه الخدمـة بمعـدالت أسعـار دوليـة  الدفـع تـم إبتكـاره لقطـاع المغتربيـن  أطلقـت منتـج eeZee CC، وهو خدمـة مسبقة   •  
تفضيليـة مبتكـرة. لقد أسفـر هـذا اإلبتكـار التسويقـي عن إرتفاع كبير فـي اعتمـاد هـذه الخدمـة من قبل هذا القطـاع، حيث أن معـدل اإلختراق 

السوقي إرتفـع مـن نسبـة %40 تقريبـًا إلـى نسبـة %80 تقريبـًا خـالل فتـرة 18 شهـرًا – تـم إطـالق هـذه الخدمـة فـي عـام 2007.

أول مـن أدخـل عروض أجهزة الـهاتـف الجـوال المدعومة، ضمن محفظـة منتجـات حـوار اآلجلة الدفع. أثبتـت هـذه العروض بأنـها تحظـى بشعبيـة   •  
هائلـة جـدًا فـي السـوق كمـا عملت علـى ازدياد إعتمـاد حوسبـة اإلتصـاالت المتنقلـة والبريـد اإللكترونـي فـي البحريـن – تـم إطـالق هـذه الخدمـة 

فـي عـام 2008.

أول مـن أطلـق خدمـة التجارة االلكترونية عبر الهاتف الجوال/ محفظـة اإلتصـاالت المتنقلـة، والمسمـاة بمحفظـة زيـن – تـم إطـالق هـذه الخدمـة   •  
فـي عـام 2008.

العائلـي” ضمن محفظـة منتجـات  المتعدد الخدمات وذلـك مـن خـالل إطـالق “عـرض زيـن  البحريـن  أول مـن أطلـق عـرض زيـن للعوائـل فـي   •  
البرودباند المنـزليـة. إن هـذا العـرض فريـد مـن نوعـه، يجمـع عددًا مـن خطوط البيانـات المتنقلـة مـع خط إنترنـت منـزلـي ثابـت، ويضمن توفير 
خدمة البيانات في أي مكان وبتكلفة معقولـة لجميـع أفـراد العائلـة. لقـد غيـر هـذا العرض سلـوك الزبائن فـي السـوق مما أدى إلى تحّول عـروض 

خدمـة اإلنترنـت مـن منتـج منـزلـي إلـى منتـج فـردي – تـم إطـالق هـذه الخدمـة فـي عـام 2011.

الفوتـرة  التطبيق متصل كليًا بنظام  الذكية. هذا  الهواتف  للعميل من خالل  الذاتية  للخدمة  البحريـن يطلق تطبيقًا  أول مشغـل إتصـاالت فـي   •  
وأنظمـة الخدمـة وأنظمـة إدارة عالقـة العمـالء. و هو متوافـق تمامـًا مـع األنظمـة التشغيليـة لألندرويـد وiOS والبالكبـري – تـم إطـالق هـذه الخدمـة 

فـي النصـف األول من عـام 2013.

أطلقـت محفظـة مـن باقـات البرودباند المنـزلـي الفائـق السرعـة العامل على أحـدث شبكـات الجيـل الرابـع )4G LTE( – تـم إطـالق هـذه الخدمـة   •  
فـي النصـف األول مـن عـام 2013.

القادم من جودة الصوت  الجيل  التي تجسد   ،HD Voice بــ  المعروفة  العالية  الجودة  البحرين يقدم خدمة الصوت ذي  أول مشغل إتصاالت في   •  
الـهاتفي، والتي تحدث تحسنًا هائاًل في نقاء الصوت مقارنة بنوعية الصوت في أنظمة الـهاتف الرقمي المعمول بـها.
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الجمعية العربية للملكية الفكرية: إستبيان من خالل اإلنترنت عبر 54 بلد، إبتداًء من سبتمبر 2012، لدعم وإبراز أشهر العالمات التجارية العربية، وإنتهاًء في مايو 2013. شمل المسح 200 من   1

)www.toparabbrands.com( أكثر العالمات التجارية العربية شهرًة عبر جميع الدول العربية بأكثر من 100,000 مشارك في إستبيان صدر من خالل الموقع اإللكتروني للجمعية
براند فاينانس آند غلف ماركتينع رفيو؛ أعلى 50 عالمة تجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، مايو 2013   2

براند فاينانس، )www.brandfinance.com(، شركة إستشارية رائدة في مجال تقييم العالمات التجارية  3

نقـاط القـوة التنافسيـة  5.3.4

لـدى الشركـة العديـد مـن نقـاط القـوة التنافسيـة التـي تمكنهـا مـن المنافسـة بشكـل فّعـال مـع مشغلـي اإلتصـاالت المتنقلـة األخـرى فـي البحريـن،   
السيمـا مـن خـالل دعـم وضعهـا الفريـد الـذي يمّكنهـا مـن بنـاء والحفـاظ علـى حصتهـا فـي السـوق مـع نمـو السـوق.

تعتقـد اإلدارة أن مزايـا وفـرص الشركـة التنافسيـة الرئيسيـة هي كما مبين علـى النحـو أدنـاه:  

بنيـة تحتيـة متطـورة للشبكـة: تمتلـك الشركـة بنيـة تحتيـة للشبكـة تتمتع بآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة، تدعـم خدمـة اإلتصـاالت   •  
واألنظمـة  الالسلكيـة،  االرسـال  مـن محطـات  التحتيـة  البنيـة  تتألـف   .)WiMAX( وايـمكس  نظام  المبني على  الثابت  الالسلكي  وخدمة  المتنقلـة 
المركزية )مقاسم الهاتف المتنقل ومنصـات الشبكـة الذكيـة ومنصات أنظمة اإلنترنت(، وتكنولوجيـا المعلوماتيـة، وأنظمـة الفوتـرة وأجهـزة الوساطـة. 
 ،)4G LTE( والجيـل الرابـع )3.5G( والجيـل الثالـث والنصـف ،)3G( والجيـل الثالـث ،)2G( تدعـم زيـن البحريـن حاليـًا خدمـات الجيـل الثانـي
كما وتستكمل الشركـة حاليًا اإلنتقـال إلـى تقنية الــ LTE المتطورة )LTE-Advanced(. تسمـح البنيـة التحتيـة لشبكـة زيـن البحريـن لنمـو قاعـدة 
للمؤسسات  وتقديـم حلـول  لكـل مستخـدم(  الثانيـة  فـي  100 ميغابـت  إلـى  )بسرعـة تصـل  السرعـة  فائقـة  بيانـات  وتقديم  بمرونـة،  مشتركيهـا 
التجارية. وعـالوة علـى ذلـك، وبالتزامـن مـع مخطـط زيـن البحريـن إلطالق منصـة اإلحتساب والفوترة المدمج CBIO مـن شركـة إريكسـون، وهو نظام 
ضبط إيرادات إلدارة العمـالء واإلحتساب والفوتـرة والحسومـات والترويـج، يعمل في الوقت الحقيقي من الطرف إلى الطرف، سيكـون لـدى الشركـة 

المرونـة للتقديـم إلـى السـوق باقـات مـن المنتجـات وخطـط تعرفـة وخيـارات دفـع موّجهة لفئات معينة.

التراخيـص: تمتلـك الشركـة تراخيـص الخدمـة التشغيليـة وتراخيـص التـرددات الالسلكية، والتـي توفـر تفويضـًا كامـاًل لتقديـم خدمـات الجيـل   •  
الثانـي )2G( والجيـل الثالـث )3G( والجيـل الرابـع )4G( لإلتصاالت المتنقلة )لغايـة 19 سبتمبـر 2028(، وخدمـات الالسلكي الثابت )وايـمكس أو ما 

يعادله( )لغايـة 7 ينايـر 2022( وخدمـة مـزود اإلنترنـت )لغايـة 18 أغسطـس 2018(. 

إيجابيـة  بطريقـة  التبليغ  هـو  وخدماتـها  منتجاتـها  تسويـق  فـي  للشركـة  الرئيسـي  الـهدف  إن  التجارية:  للعالمة  والمميز  القوي  الوضع   •  
واستباقيـة لعالمـة زين التجاريـة، وقيمها وعـروضها مـن أجـل تمييـز الشركـة عـن منافسيهـا. إن عالمـة زيـن التجاريـة هـي عالمـة تجاريـة حائـزة 
علـى جوائـز عـدة، تـم تصنيفهـا رقـم واحـد في العالـم العربي مـن قبـل الجمعيـة العربيـة للملكيـة الفكريـة1، وتصنيـفها رقـم تسعـة مـن بيـن 
أعلـى 50 عالمـة تجاريـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشمـال أفريقيـا مـع تقيـم بـ 1.18 مليـار دوالر أميركـي للعالمـة التجاريـة2، وتصنيـف رقـم 73 
مـع تصنيـف AA- مـن قبـل برانـد فاينانـس3 - التـي تعمـل علـى تتبع العالمـات التجاريـة عالميـًا. تواصـل الشركـة اإلستفـادة مـن كـل جانـب مـن 
جوانـب تميـز عالمتهـا التجاريـة المعتـرف بـها مـن قبـل العمـالء كموفـر أفضـل خدمـة وقيمـة وإبتكـار للعميـل وذلـك لدفـع عجلـة النمـو والربحيـة. 
تقـوم الشركـة بتنفيـذ هـذه األفعـال مـن خـالل مجموعـة متنوعـة مـن المبـادرات بمـا فـي ذلـك علـى سبيـل المثـال ال الحصـر رعايـة األحـداث 
الرياضيـة البـارزة واألحـداث التعليميـة. وقد قامـت زيـن البحريـن بإطـالق عالمـتها التجاريـة الجديـدة فـي سبتمبـر 2007، جنبـًا الـى جنـب مـع 
الشركـة األم وشركاتـهـا التشغيليـة العاملـة فـي البلـدان األخـرى، وذلـك بتغييـر إسمهـا مـن أم تـي سـي - ڤودافـون )البحريـن( إلـى زيـن البحريـن. 
وتعتقـد زيـن البحريـن أن عالمتهـا التجاريـة تشكـل عنصـر قـوة تنافسيـة رئيسـي وأن وضعيـة عالمتهـا التجاريـة بالنسبة لمشتركيهـا تشكـل عامـل 
أساسـي لتحقيـق هدفهـا المتمثـل فـي استقطـاب والحفـاظ علـى مزيـج متنـوع مـن المشتركيـن. تعتقـد زيـن البحريـن أن عالمـة زيـن التجاريـة 
تعطيهـا المصداقيـة واالنتباه وجاذبية عالمـة تجاريـة إقليميـة مـميزة، ُيبلغ عنهـا عبـر نطـاق واسـع مـن خـالل وسائـل اإلعـالم اإلقليميـة في عـدة 
بلـدان فـي منطقـة الشـرق األوسـط. تركـز زيـن البحريـن جهودهـا التسويقيـة علـى اإلستفـادة مـن خصائـص عالمـة زيـن التجاريـة: “ذات روح، ذات 
خيال، متفائلـة، قويـة، مراعيـة، إجتماعيـة، جريئة وزاهية”. تسعـى زيـن البحريـن إلـى مواءمـة محفظـة عالمتهـا التجاريـة وخدماتـها لكـي تعكـس 
هـذه الخصائـص، وبالتالـي، لكـي تعـزز تجربـة المشتـرك وذلـك مـن أجـل بنـاء والء العمـالء لعالمـة زيـن التجاريـة. وتـهدف زيـن البحريـن أيضـًا 
إلـى صـون وتعزيـز صـورة عالمـة زيـن البحريـن التجاريـة النابضـة بالحيـاة وذلـك لكـي يتـردد صداهـا بيـن مشتركيهـا وتمييزهـا عـن غيرهـا مـن 

مشغلـي اإلتصـاالت مـن خـالل التركيـز علـى وضعيـة عالمـة زيـن التجاريـة لكـي تعكـس القيـم األساسيـة للمشتركيـن المستهدفيـن.

الشراكـات اإلستراتيجيـة: إن أحد العناصـر األساسـية في إستراتيجيـة اإلبتكار و التـميز لمنتجـات زيـن البحريـن هـو العمـل الحثيث علـى تطويـر   •  
شراكـات إستراتيجيـة تـمّكن الشركـة من ضم منتجاتـها مـع منتجـات وخدمـات تكاملية. وعليه، فـإن لـدى زيـن البحريـن شراكـات محوريـة مـع 

عالمـات تجاريـة إقليميـة وعالميـة، مثـل آبـل، وسامسونـغ، 

التـآزر والكفـاءة عبـر الشركـة بأكملهـا. إن شراكـة زيـن  وبـالكبري وأوربـت شوتايـم نتـورك لتلبيـة إحتياجـات المشتركيـن بصـورة أشـمـل، وتوليـد    
البحريـن مـع ڤودافـون، مـن خـالل مجموعـة زيـن وعبـر إتفاقيـة شراكـة السـوق مـع ڤودافـون، هـي واحـدة مـن أهـم اإلنجـازات لـمحفظتهـا السيمـا 
ڤودافـون  نطاق  تواجـدهم في  عند  أكبـر  دعـمًا  البحريـن  زيـن  لمشتركـي  اإلتفاقيـة  تقـدم هـذه  البيانات.  وأجهزة  منتجـات وخدمات  مـن حيـث 
العالمـي. لـدى زيـن البحريـن حـق اإلستفـادة مـن منتجـات البيانـات، والخدمـات وأجهـزة ڤودافـون. وتقـدم ڤودافـون لزيـن البحريـن، علـى مستـوى 

عالمـي، أفضـل مجموعـة مـن المنتجات والخدمات للمستهلكيـن والمؤسسات والشركـات الدولية.

محفظـة متنوعة للمنتجات: لقـد قامـت الشركـة بتطويـر وإطـالق مجموعـة مـن المنتجـات والخدمـات وخطـط التعرفـة والتـي تـم تصميمهـا   •  
بعـد األخـذ بعيـن اإلعتبـار تصنيف العمـالء إلى القطاعات المناسبـة. تقـدم الشركـة باقـات مصممـة خصيصـًا للمشتركيـن والشركـات فيمـا يتعلـق 
بالمكالمات الصـوتية، الرسائـل )الرسائـل القصيـرة ورسائـل الوسائـط المتعـددة(، ربـط البيانـات الفائقـة السرعـة، خدمـات القيمـة المضافـة وخدمـات 

التجـوال.

والتـي  المتنقلـة ش.م.ك.،  اإلتصـاالت  األم، شركـة  الشركـة  مـع  إدارة حصريـة  اتفاقيـة  الشركـة فـي  لقـد دخلـت  األم:  الشركـة  العالقـة مـع   •  
مكنـت الشركـة مـن اإلستفـادة مـن الخبـرات التقنيـة والتجاريـة للشركـة األم فـي تأسيـس وبنـاء وإدارة شبكـات اإلتصـاالت المتنقلـة من خالل خبـرة 
تتجـاوز الثالثيـن عامـًا. وعـالوة علـى ذلـك، تساعـد العالقـات التجاريـة القائمـة للشركـة األم الشركـة علـى إستغـالل الفـرص واإلستفـادة مـن وفـرة 
المـوارد وبالتالـي تخفيـض التكاليـف. علـى سبيـل المثـال، قامـت الشركـة األم وال تـزال تقـوم بدعـم عمليـات الشركـة مـن خـالل التفاوض مـع 
مزودي المعـدات واألجهـزة، فيمـا يتعلـق بالتطويـر المتواصـل للشبكـة، بشـروط مالئمة لصالح الشركة، مستفيدًة مـن القـوة الشرائيـة لـمجموعـة زيـن. 
وتعمـل الشركـة األم كذلك علـى دعـم الشركـة بإستمـرار مـن خـالل المفاوضـات مـع شركـاء التجـوال الدولي، والمعاونة في عمليـة التوظيـف وفي 
المشاركـة فـي المبـادرات اإلقليميـة. وباإلضافـة إلـى ذلـك، تستفيـد الشركـة مـن الحمالت اإلعالنية لعالمـة زيـن التجاريـة والتـي يتـم نشرهـا مـن 

قبل مجموعـة زيـن عبـر الوسائـل اإلعالميـة اإلقليميـة.
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الشركـة  إلـى جنـب مـع جهـود  إدخـال منتجـات وخدمـات جديـدة ومبتكـرة جنبـًا  إن  المبتكـرة:  الجديـدة  والخدمـات  المنتجـات  ثقافـة   •  
اإلتصـاالت  مشتركـي  قاعـدة  نمـو  وراء  الرئيسيـة  النجـاح  عوامـل  مـن  واحـدة  كانـت  لمشتركيهـا،  قيمة  كمقدم ألفضل  نفسهـا  لوضـع  المستمـرة 

المتنقلـة للشركة.

شبكـة توزيـع متينـة وعالقـات قويـة مـع الشركاء: لـدى الشركـة حوالـي 22 متجـر يحمل عالمـتها التجاريـة فـي البحريـن وشبكـة تتألـف   •  
الشركـة علـى  البـالد، مساعـدة  أنحـاء  التوزيـع فـي جميـع  قنـوات  للشركـة مجموعـة مـن  لـها، تشّكل  بيـع مصـّرح  2,800 نقطة  أكثـر مـن  مـن 
إكتسـاب مشتركيـن جـدد. وباإلضافـة إلـى ذلـك، فـإن الشركـة لديهـا عالقـات متينـة مـع شركـاء توزيـع لديهـم خبـرة فـي قطـاع اإلتصـاالت إلماما 
بتجـارة التجزئـة، وقـد قامـت الشركـة بتنفيـذ مخطـط عمـوالت مـن أجـل التحفيـز ألداٍء عاٍل. وعـالوة علـى ذلـك، قامـت الشركـة بإدخـال مجموعـة 
متنوعـة مـن طـرق الدفـع المبتكـرة، بمـا فـي ذلـك إستخـدام محفظة اإلتصاالت المتنقلـة، والشحـن اإللكترونـي، والتحويـالت اإلئتمانيـة، والدفـع عـن 

طريـق اإلنترنـت، والدفـع بواسطـة تطبيـق الخدمة الذاتية لإلتصـاالت المتنقلـة، واإليداع المالي عند متاجـر التجزئـة.

فريـق إداري ذو خبـرة: يتألـف فريـق إدارة الشركـة مـن أفـراد ذوي خبـرة واسعـة فـي قطـاع اإلتصـاالت المتنقلـة، معظمهـم قـد أكمـل مـع   •  
الشركـة 10 سنـوات خدمـة )منـذ تاريـخ التأسيـس( وغيرهـم ممـن لهـم خبـرة فـي إطـالق عمليات مشغلـي اإلتصـاالت المتنقلـة فـي منطقـة الشـرق 
األوسـط وغيرهـا مـن األسـواق الناشئـة. لقـد نجحـت الشركـة فـي إستقطـاب والحفـاظ علـى أفضـل الموظفيـن البحرينييـن والوافديـن، مـع مشاركـة 
لسنتيـن  بيزنـس  تيليكـوم  غلوبـل  فـي  العابديـن،  زيـن  محمـد  السيـد  للشركـة،  العـام  المديـر  إدراج  تـم  لقـد  الموظفيـن.  قبـل  مـن  جـدًا  عاليـة 
متتاليتيـن - عـام 2009 وعـام 2010 - كواحد من أفضـل أربعيـن رجـل أعمـال تحـت سـن األربعيـن فـي قطـاع اإلتصـاالت فـي جميـع أنحـاء العالـم. 
لقـد حصلـت زيـن البحريـن علـى عـدة جوائـز بحرينيـة وجوائـز مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي نتيجـة تركيزهـا علـى توطيـن فـرص العمـل 

فـي البحريـن، بمـا فـي ذلـك جائـزة اإلنجـاز المتميـز للتأسيـس وقـد تـم منحهـا مـن قبـل وزيـر العمـل والشـؤون اإلجتماعيـة فـي عـام 2007.

وصـف العمليـات  5.3.5

شبكـة اإلتصـاالت المتنقلـة  5.3.5.1

تضـم شبكـة اإلتصـاالت المتنقلـة فـي زيـن البحريـن تكنولوجيـات وخدمـات الجيـل الثانـي )2G( )وتشمل تقنيات GSM/GPRS/EDGE(، والجيـل   
الثالـث )وتشمل تقنيات +WCDMA/HSPA/HSPA(، والجيـل الرابـع )4G LTE(. هناك موقعين ألنظمة مقاسم الشبكة، يشـار إليهمـا بـ “المواقـع 
المركزية”، يضمهما مبنــــيان تمتلكهما زيـن البحريـن ويقعان فـي منطقـتي توبلـي وسنـد. في مارس 2013 وقعت الشركـة عقـدًا مـع شركـة إريكسـون 
لتبديـل وتحديـث الشبكـة الحاليـة، التـي قامـت بتزويدها شركـة NSN، بأحدث تكنولوجيا للشبكة وبأحـدث شبكـة للوصـول الالسلكـي يتكون مـن هيكـل 
)RAN موّحد( يضم أجهزة الجيـل الثانـي )2G( والجيـل الثالـث )3G( والجيـل الرابـع )LTE(. وشمل هذا العقد أيضًا زيـادة مهمة في عدد محطـات 
اإلرسـال لتحسيـن تغطيـة الشبكـة وزيادة سعتها، وإضافـة التكـرار اإلحتياطي الجغرافـي الكامـل في الشبكـة المركزية لضمـان أقصـى قـدر مـن توفـر 
الخدمـة، وأيضًا، وألول مرة في البحرين، تقديم خدمة الصوت العالي النقاء )HD VOICE(، التي تنقل الصوت عبر المكالمات الهاتفية بصفاء ووضوح عاٍل 
جدًا. سـوف تضمـن عمليـة تبديـل البنيـة التحتيـة للشبكـة إمتالك الشركـة ألحـدث التطـورات فـي حلـول التكنولوجيـا، وذلـك لعمـر إنتاجـي يمتد لثماني 

سنـوات.

وقد تم في وقت إعـداد هـذه النشـرة اإلنتهاء من تحويل جميع وظائف الشبكة المركزية ومعظم محطات اإلرسال الالسلكية إلى الشبكة الجديدة.  

شبكـة الوايمكس   5.3.5.2

الثابتـة  الالسلكيـة  الخدمـات  لرخصـة  وفقـا  الصوتيـة  والمكالمات  والمتحركة  الثابتـة  البرودباند  خدمـات  لتوفيـر  وايـمكس  شبكـة  البحريـن  زيـن  تديـر   
الوطنيـة الممنوحـة مـن قبـل هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت.

وتستنـد التقنيـة المستعملة فـي هـذه الشبكـة علـى معيـار IEEE802.16e. وتتضمـن شبكـة زيـن البحريـن محطات إرسـال تغطي أكثر من %95 من   
سكان البحرين، وتصاحب محطات شبكـة اإلتصـاالت المتنقلـة )أي تستخدم نفـس المباني واألبـراج(.

شبكـة النقل  5.3.5.3

تربـط شبكة النقل جميـع المواقـع فـي الشبكـة معـًا مـن خـالل استخـدام تقنيــتيـن: وصـالت الميكروويـف واأللياف البصريـة. تاريخيـًا، كانت كل محطـات   
اإلرسـال ترتبط بالمواقـع المركزية مـن خـالل وصـالت الميكروويـف.

مـن أجـل تلبيـة الطلـب المتزايـد علـى البرودباند، الـذي توّلد كنتيجة للتقـدم التقنـي فـي خدمـات وأجهـزة اإلنترنـت المتنقلـة فـي السنـوات األخيـرة،   
بـدأت زيـن البحريـن برنامـجًا جديـدًا إلنشـاء شبكـة األليـاف البصريـة المحليـة، والتي يـتـم استخدامهـا فـي البدايـة لربـط المواقع الرئيسية )محطـات 
اإلرسـال التي يتـم استخدامهـا لربـط محطـات إرسـال أخـرى(، وتدريجيـًا سيـــتـم زيـادة تشّعبها لتشمـل المزيـد مـن محطـات اإلرسـال. كمـا فـي 1 مارس 
2014، أصبح لـدى الشركـة 138 كيلومتـرًا مـن كابـالت شبكة األليـاف البصريـة. ومـن المفتـرض أن يزداد إمتداد هـذه الكابـالت إلى 300 كيلومتـر فـي 

نـهايـة عـام 2014.

باإلضافة إلى الزيادة الـهائلة في السعة والموثوقية التي توفرها األلياف البصرية للطبقة المادية لشبكة النقل، فإن هذه الشبكة تخضع أيضًا لتحديث   
وظيفي هام. هذا التحديث هو جزء من نفس العقد المبرم مع شركة إريكسون، المشار إليه في القسم  5.3.5.1 أعاله، و يشمل نقل الحركة بجميع أنواعها 
)المكالمات والبيانات( بواسطة بروتوكل اإلنترنت )IP(، بما يوفره هذا البروتوكول من مرونة وحماية كبيرتين في نقل الحركة في المسار األمثل فيما بين 

نقاط الشبكة.
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)ISP( خدمـة مـزود اإلنترنـت  5.3.5.4

توفـر منظومة خدمـة مـزود اإلنترنـت، اإلنترنـت وخدمـات البيانـات األخـرى عبـر جميـع القنـوات، أي الجـوال )الجيل الثاني والثالث والرابع منها( والوايمكس   
والوصـالت المخصصـة. هذه الـمنظومة، والتي تقع فـي نفس الموقعيـن المركزيين لإلتصاالت المتنقلة، تـمّر في وقت إعداد هذه النشرة بعملية تحديث 
رئيسية، يتم من خاللـه زيادة سعة المنظومة وجعل الموقعين يشكالن تكرارًا إحتياطيًا وذلك لضمان أقصـى قـدر مـن الحمايـة. ومن المقرر اإلنتهاء من 

مشروع التحديث هذا مع نـهاية الربع الثاني من عام 2014.

نظـام إدارة الفوتـرة  5.3.5.5

 International Turnkey Systems تـم تصميمهـا مـن قبـل شركـة ،TABS تشّغل الشركـة حاليـًا منصـة فوتـرة متطـورة ومتكاملـة تعرف بنظام  
)ITS( )وهـي شركـة مملوكـة حاليـًا لشركـة هـواوي(، لخدمات و تطبيقات اإلتصـاالت المتنقلـة ومـزود اإلنترنـت والشبكـة الثابتـة التقليديـة. يزّود مشتركو 

الحسابـات اآلجلة الدفع بتسهيالت تمكنهم من مراجعة واالستعالم عـن فواتيرهم عبر اإلنترنت.

إن الشركـة حاليـًا فـي خضم عمليـة استبـدال منصـات نظـام الفوتـرة والشبكـة الذكيـة بنظام موحد لإلحتساب والفوترة )CBIO( مزّود من شركـة إريكسـون   
وهو نظام ضبط إيرادات إلدارة العمـالء واإلحتساب والفوتـرة يعمل في الوقت الحقيقي من الطرف إلى الطرف. سـوف تمكـن منصـة CBIO الجديـدة 
الشركـة من التعامـل مـع جميـع مشتركيهـا وشركائهـا و خدمـاتـها فـي عمليـة موّحدة وميّسرة وفي الوقت الحقيقي، تغطـي مشتركـي الدفـع المسبـق 
والدفع اآلجل، وخدمات الـهاتف والبيانـات، الثابـتة والمتنقلة، وخدمـات التجزئـة والجملـة. ويدعـم النظام الجديد كافـة خدمـات اإلتصـاالت التقليديـة 
مثـل المكالمات الصـوتية والرسائـل )الرسائـل القصيـرة ورسائـل الوسائـط المتعـددة( وخدمـات البرودباند بمـا فـي ذلـك العـروض الرباعية. وعـالوة علـى 
ذلـك، فـإن منصـة الفوتـرة هـذه تسمـح للشركـة التوسـع فـي عـروض الخدمات الجديدة إلتصاالت اآلالت باآلالت وتمنح الشركة قدرة متقدمة في إدارة 

شؤون المشتركيـن والشركـاء، ممـا يخلـق فرصـًا واسعـة لإلبتكـار.

أنظمـة تكنولوجيـا المعلوماتيـة  5.3.5.6

تقـوم زيـن البحريـن بتشغيـل وإدارة مجموعـة واسعـة مـن أنظمـة دعـم التشغيـل )OSS( وأنظمـة دعـم األعمـال )BSS( التـي تقـوم بدعـم إدارة الشبكـة   
وأنظمـة خدمـة وفوتـرة العمـالء وخدمـة العمـالء وتحليـل التسويـق والماليـة والمـوارد البشريـة وإدارة مـوارد المؤسسـة وغيرهـا مـن المهـام. تمتلـك الشركـة 
أدوات إستخبارات تجارية إضافيـة لمراقبـة اإليـرادات و ضبط اإلحتيـال وأداء الشركـة. يلتزم قسـم تكنولوجيـا المعلوماتيـة بالسياسـات واإلجـراءات ذات 
الصلـة مـن أجـل ضمـان أمـن المعلومـات واألداء واستمراريـة العمـل. تحافـظ تطبيقـات تكنولوجيـا المعلوماتيـة علـى مستويـات مناسبـة مـن التكـرار 
االحتياطي لضمـان عمليـات التشغيـل المثلى وتوافـر األنظمـة فـي جميـع األوقـات. ومـن خـالل عالقتهـا مـع الشركـة األم تستطيع الشركـة الحصول علـى 

األنظمـة والتطبيقـات بشـروط تنافسيـة.

اإلطـار التنظيمـي لإلتصاالت  5.3.6

يحـدد قانـون اإلتصـاالت أصحـاب العالقـة ومسؤولياتـهم واإلطـار التنظيمـي والسياسـات التنظيميـة التـي تحكـم قطـاع اإلتصـاالت فـي البحريـن. يحـدد   
قانـون اإلتصـاالت المبـادىء المبينـة علـى النحـو أدنـاه:

يؤسس قانـون اإلتصـاالت رسـميًا هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت كهيئـة تنظيميـة مستقلـة ماليـًا وإداريـًا فـي القطـاع العـام، مسؤوليتها حمايـة مصالـح   •  
المشتركيـن والمستخدميـن، وتشجيـع المنافسـة الفّعالـة والعادلـة بيـن مشغلـي اإلتصـاالت الموجودة وكذلك المرخـص لـهم حديثـًا، وضمان أنه عند 
أية عمليـة ترخيض جديـدة يتم إختيـار مشغليـن مؤهليـن لتقديـم خدمـات اإلتصـاالت العامـة. تشمـل المسائـل التـي تقـع ضمـن اختصـاص هيئـة 

تنظيـم اإلتصـاالت علـى سبيـل المثـال ال الحصـر: 

المعاييـر التقنيـة وقواعدهـا  -   
جميـع التراخيـص وسـداد رسومهـا  -   

جميـع عمليات الترخيص  -   
ترحيـل التـرددات  -   

فصـل الحسابـات المالية  -   
الربـط البينـي  -   

منفذًا إلى الشبكـة ومرافقهـا  -   
تعِرفات الخدمـات  -   

المنفذ إلـى العقـارات و الحصول عليها و إزالـة العوائـق المتعلقة بـها  -   
الترقيـم  -   

الخدمـات الشاملـة  -   
تشجيـع المنافسـة  -   

اعتمـاد وترخيص األجهـزة  -   
اإللتـزام بشـروط الترخيـص وشـروط أخـرى  -   

يحـدد قانـون اإلتصـاالت سلطـات ومسؤوليـات رئيـس مجلـس إدارة هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت، ومجلـس إدارتـها، والمديـر العـام والوزيـر المسؤول عن   •  
شـؤون اإلتصـاالت. يتولـى مديـر عـام الـهيئـة مسؤوليـة إعـداد الهيكلـة الداخليـة وتنظيـم هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت، وباإلضافـة إلـى ذلـك يتولـى 
مديـر عـام الـهيئـة إعـداد موازنـة السنـة الماليـة المقبلـة بالتنسيـق مـع وزارة الماليـة. تتـم الموافقـة علـى الموازنـة مـن قبـل مجلـس إدارة هيئـة 

تنظيـم اإلتصـاالت.
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الخطة الوطنية لإلتصاالت األولى، صدرت في 20 يوليو 2003  4

الخطة الوطنية لإلتصاالت الثانية، صدرت في 13 فبراير 2008  5

الخطة الوطنية لإلتصاالت الثالثة، صدرت في 3 يوليو 2012؛ وعدلت الحقًا في 20 يوليو 2013  6

الموقع اإللكتروني لهيئة تنظيم اإلتصاالت )www.tra.org.bh( – الرخص الحالية  7

ينـص قانـون اإلتصـاالت أيضـًا علـى الـدور المشتـرك للوزيـر وهيئـة تنظيـم اإلتصـاالت فـي تطويـر وإعـداد الخطـة الوطنيـة لإلتصـاالت، التـي تصـدر   •  
المتعلقـة  القوانيـن  الـوزراء، كما وفي اقتـراح مسـودات مشروعات  الموافقـة عليهـا مـن خـالل قـرار يصـدر عـن مجلـس  كـل ثـالث سنـوات ويتـم 
بقطـاع اإلتصـاالت بالتنسيـق مـع هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت. تحـدد هـذه الخطـة السياسـات اإلستراتيجيـة لقطـاع اإلتصـاالت. وحتـى اآلن تـم إصـدار 
ثـالث خـطط4,5,6. وعـالوة علـى ذلـك، تحـدد هـذه الخطـة دور الوزيـر فـي اإلشـراف علـى تنفيـذ الخطـة الوطنيـة لإلتصـاالت، وتـمثيـله البحريـن فـي 

المنظمـات اإلقليميـة والعربيـة والدوليـة واللجـان المختصـة المعنيـة بشـؤون اإلتصـاالت.

يحـدد قانـون اإلتصـاالت شـروط وأحكـام “الرخـص الفرديـة” )والتـي قـد تتطلـب أيضـًا إستخـدام المـوارد النـادرة مثـل الطيـف الترددي ونطاقـات   •  
الترقيـم( و “التراخيـص الفئويـة”، وإدارة الطيـف التـرددي، وتسجيـل العمـالء، والربـط البينـي بين المشغلين، وتسويـة المنازعـات بيـن المشغليـن 

وبيـن المشتركيـن والمشغليـن.

تصـدر هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت األنظمـة واألوامـر والقـرارات حيـن يلزم األمر وفقـًا للمادة 3 )ج( مـن قانـون اإلتصـاالت. وعـالوة علـى ذلـك، ووفقـًا   •  
للمادة 3 )و( مـن قانـون اإلتصـاالت، تقوم هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت بإصـدار المشـاورات العامـة )التي يمكن لألطـراف المهتمة بالتعليـق بشأنـها( 

عنـدما تنوي إتـخـاذ إجراءات لـها تأثيـر جوهـري علـى قطـاع إتصـاالت معين.

هنـاك فئتان مختلفتان مـن التراخيـص التـي يتـم إصدارهـا بموجـب قانـون اإلتصـاالت،كما هو مبيـن أدنـاه:  

أو تقديـم خدمـات  الدوليـة  لإلتصـاالت  التحتيـة  البنيـة  أو تشغيـل  إنشـاء  أو  العامـة،  اإلتصـاالت  أو تشغيـل شبكـات  الفرديـة: إلنشـاء  التراخيـص   •  
اإلتصـاالت العامـة التـي تتطلـب إستخـدام المـوارد الـمحليـة النـادرة )مثـل الطيـف التـرددي(. إن تراخيـص هـذه الفئـة تشمـل مـا يلـي: خدمـات 
العـام  المتنقـل  الالسلكـي  المنفذ  )VSAT(، خدمـات  الصغـر  المتناهيـة  الطرفيـة  المحطـات  اآللي، خدمـات  النـداء  المتنقلـة، خدمـات  اإلتصـاالت 

)PAMR(، مرافـق اإلتصـاالت الدوليـة، خدمـات اإلتصـاالت الدوليـة، الخدمـات الثابتـة الوطنيـة والخدمـات الالسلكيـة الثابتـة الوطنيـة.

التراخيـص الفئويـة: إلنشـاء أو تشغيـل شبكـات أو خدمـات اإلتصـاالت الخاصـة التـي قـد تكـون أو ال تكـون مرتبطـة بالشبكـة العامـة، ولكنهـا ال   •  
تستخـدم أي مـوارد محليـة نـادرة مثـل الطيـف التـرددي أو نطاقـات الترقيـم وال تتطلـب اإللتـزام بالربـط بيـن الشبكـات األخـرى المرخـص لـها فـي 

البحريـن. وتشمـل هـذه التراخيـص خدمـات اإلنترنـت وخدمـات القيمـة المضافـة.

الثابـت الوطنـي والمنفذ  البحريـن، %52 منهـا هي تراخيـص فرديـة فـي  لــ 74 شركـة فـي  منـذ 1 ينايـر 2003، تـم منـح 185 رخصـة إتصـاالت7   
الالسلكـي الثابـت واإلتصـاالت المتنقلـة والخدمـات الدوليـة ومجـاالت المرافـق الدوليـة، و %46 منهـا هي تراخيـص فئويـة متنوعـة فـي خدمـة مـزود 

اإلنترنـت وخدمـات القيمـة المضافـة، وتشمـل نسبـة %2 المتبقية تراخيـص التـرددات وبدالة اإلنترنـت.

التراخيـص  5.3.7

كمـزود لخدمـات اإلتصـاالت، يجـب أن يكـون لـدى زيـن البحريـن خدمـات التراخيـص الالزمـة وكذلـك تراخيـص التـردد الالسلكـي الصـادرة عـن هيئـة   
تنظيـم اإلتصـاالت. تعمـل زيـن البحريـن وفقـًا لتراخيـص اإلتصـاالت الممنوحـة لـها مـن قبـل هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت، وعلـى هـذا النحـو يجـب أن 
تـمتــثـل ألحكـام وشـروط هـذه التراخيـص مـع لوائـح هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت بصـورة عامـة، وكذلـك اللوائـح الحكوميـة والمقـررات األخـرى المتعلقة، 

مـن جملـة أمـور أخـرى، باللوائـح التجاريـة ولوائـح األمـن الوطنـي واللوائـح البيئيـة واللوائـح البلديـة.

تحمـل الشركـة حاليـًا سبع رخـص إتصـاالت فـي البحريـن علـى النحـو المبيـن أدنـاه:  

)IMTL( )2013 1. الرخصـة الفرديـة لإلتصـاالت المتنقلـة )نمـوذج  

تـم إصـدار الرخصـة الفرديـة لإلتصـاالت المتنقلـة فـي 19 سبتمبـر 2013 لمـدة 15 عامـًا. هـذه الرخصـة تحـل محـل رخصـة اإلتصـاالت المتنقلـة الفرديـة   
اإلولى الصـادرة لصالـح زيـن البحريـن فـي 22 أبريـل 2003. تمنـح هـذه الرخصـة زيـن البحريـن الحـق فـي تقديـم خدمـات اإلتصـاالت المتنقلـة، بمـا 
فـي ذلـك الـهاتف المحلـي والدولـي، والرسائـل النصيـة، ورسائـل الوسائـط المتعـددة، والبيانـات ومنفذًا إلـى اإلنترنـت، وذلـك مـن خـالل استخـدام شبكـة 

اإلتصـاالت المتنقلـة للشركـة.

تسمـح هـذه الرخصـة أيضـًا لحاملها التقـدم بطلـب إلـى هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت للحصـول علـى حـق إستخـدام التـرددات أو نطاقـات التـردد وفقـًا   
 19 )بتاريـخ  تـردد معدلـة  البحريـن علـى رخصـة  زيـن  لقـد حصلـت  اإلتصـاالت.  قانـون  44 مـن  المـادة  بموجـب  يتـم منحـه  الـذي  التـردد  لترخيـص 
سبتمبـر 2013( تحـدد فتـرة التفويـض إلستخـدام نطاقـات الطيـف الحاليـة للشركـة. وباإلضافـة إلـى ذلـك، حصلـت الشركـة علـى ترخيـص تـردد جديـد 
)بتاريـخ 19 سبتمبـر 2013( يحـدد فتـرة التفويـض إلستخـدام كتلـة جديـدة بمقدار 5×2 ميغاهرتـز فـي نطـاق الطيـف الترددي 2100 ميغاهيرتـز. ويبـرز 

الجـدول أدنـاه نطاقـات الطيـف المخصصـة حاليـًا بنـاًء علـى شـروط تراخيـص التـردد المرتبطـة بـها.
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جـدول 2 - نطاقـات الطيـف المخصصـة للرخصـة الفرديـة لإلتصـاالت المتنقلـة لزيـن البحريـن  

تواريـخ تراخيـص التـردد لزيـن البحريـن نطاقـات تـردد اإلرسـال )ميغاهرتـز(    
نطـاق الـتردد   

تاريـخ اإلنتهـاء تاريـخ المنـح  إرسال المحطة  إرسال جهاز الهاتف     

12 أغسطـس 2018 13 أغسطـس 2003   935 – 930.6  890 – 885.6 900 ميغاهيرتـز    
954.4 – 946.8  909.4 – 901.8    

12 أغسطـس 2018 13 أغسطـس 2003   1830 – 1805  1735 – 1710 1800 ميغاهيرتـز    

12 أغسطـس 2018 13 أغسطـس 2003   2125 – 2110  1935 – 1920 2100 ميغاهيرتـز    

18 سبتمبـر 2028 19 سبتمبـر 2013   2170 – 2165  1980 – 1975 2100 ميغاهيرتـز    

المصـدر: الشركـة  

هناك نقـاط بـارزة أخـرى متعلقـة بأحكـام وشـروط الرخصـة الفرديـة لإلتصـاالت المتنقلـة وتراخيـص التـردد المرافقـة، علـى النحـو المبيـن أدنـاه:  

وفقـًا  إحتسابـها  ويتـم  الرخصة،  لحامل  السنويـة  اإلجماليـة  العائـدات  %1 مـن قيمـة  إلـى نسبـة  التـي تصـل  السنويـة  الترخيـص  رسـوم  تسديـد   •  
لجـدول رسـوم معتمـد مـن قبـل مجلـس إدارة هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت.

تسديـد رسـوم الترخيـص السنويـة للطيـف الترددي المخصـص للشركـة وفقـًا لجـدول رسـوم معتمـد مـن قبـل مجلـس إدارة هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت.  •  

تسديـد أيـة رسـوم حقـوق إستخـدام الطيـف الترددي المنصـوص عليهـا فـي ترخيـص التـردد. يجـب علـى زيـن البحريـن تسديـد 900,000 دينـار   •  
بحريني علـى أربـعة أقسـاط علـى مـدى ثـالث سنـوات. 

جعـل %15 مـن رأس مـال الشركـة الصـادر متـاحًا لإلكتتـاب العـام في أو قبـل 31 ديسمبـر 2013. )مالحظة: لـم يتم إستكمال الطرح في تاريخ إلتزام   •  
الرخصة، وقامت الشركة بتقديم معطياتـها إلى هيئة تنظيم اإلتصاالت بخصوص تجاوز هذا التاريخ والظروف المحيطة بذلك، وكذلك بخصوص ما 
تحرزه الشركة من تقدم في إستعداداتـها لإلكتتاب العام األولي. إال أن هيئة تنظيم اإلتصاالت، وبتاريخ 3 يوليو 2014، أصدرت حسب المادة 35 من 
قانون اإلتصاالت األمر رقم 1 لسنة 2014، إعتبرت فيه أن زين البحرين قد أخفقت في اإليفاء بإلتزامات مهمة في الرخصة، تتعلق بإطالق إكتتاب 
عام أولي في موعد ال يتعدى تاريخ إلتزام الرخصة، األمر الذي عدته الـهيئة خرقًا شديدًا لرخصة اإلتصاالت المتنقلة الفردية للشركة، وكنتيجة لذلك 
أصدرت الـهيئة أمرًا يقضي بأن تدفع زين البحرين غرامًة. وقد حددت الـهيئة الغرامة بمبلغ 60,000 دينار بحريني لكل شهر تأخير لإلكتتاب في 
الفترة من 1 يناير 2014 إلى 30 يونيو 2014؛ وبمبلغ 90,000 دينار بحريني لكل شهر تأخير لإلكتتاب في الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 31 ديسمبر 
2014؛ وبمبلغ 180,000 دينار بحريني لكل شهر تأخير لإلكتتاب بعد ذلك. وبحكم إطالق اإلكتتاب األولي العام فإن الشركة قد أوفت اآلن بإلتزاماتـها 

فيما يخص اإلكتتاب كما هو محدد في رخصة اإلتصاالت المتنقلة الفردية العائدة لـها.(

تحقيـق تغطيـة بنسبـة %99 من السكان )علـى أسـاس القيـاس خارج المباني( فـي غضـون فتـرة تسعـة أشهـر مـن تاريـخ منـح الترخيـص.  •  

الحفـاظ علـى كفالـة حسـن التنفيـذ البالغـة 500,000 دينـار بحرينـي لضمـان اإللتـزام بالتغطيـة بشكـٍل مرٍض لمـدة ال تقـل عـن أربـع سنـوات،   •  
تخضـع بعدها لموافقـة هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت، بناًء علـى تقديرهـا منفردة، لتحريـر كفالـة حسـن التنفيـذ.

التأكـد مـن أن نسبـة حقـوق المساهـمين إلى الَديـن ال تتخطـى 1:0.75  •  

تجديـد الترخيـص لمـدة عشـر سنـوات إضافيـة، شـريطة أاّل تكون الشركـة قد إرتكبت خرقـًا ذا أهـمية، كمـا هـو محـدد فـي أحكـام وشـروط الترخيـص   •  
الممنـوح لـها.

التقـدم بالطلـب وتأميـن الحصول على طيـف الميكروويـف لنقـل الحركة فـي النطاقـات الترددية 7، 13، 18، 23، 38 و42 ميغاهيرتـز. ترخيـص   •  
هـذه التـرددات قابـل للتجديـد علـى أسـاس سنـوي لكل تردد على حدة.

2. الرخصة الفرديـة للخدمـات الالسلكيـة الثابتـة الوطنيـة   

لقـد تـم إصـدار الرخصـة الفردية للخدمـات الالسلكيـة الثابتـة الوطنيـة فـي 8 ينايـر 2007 لمـدة 15 عامـًا. يـخـّول هـذا الترخيـص زيـن البحريـن تقديـم   
خدمـات إتصـاالت ثابتـة ومتحركة بمـا فـي ذلـك خدمـة البرودباند والمكالمات الصوتيـة المحليـة والدوليـة، وذلـك بإستخـدام الشبكـة الالسلكيـة التـي 

تعمـل فـي نطـاق الطيـف التـرددي 3.5 غيغاهيرتـز.
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يبـرز الجـدول أدنـاه نطاقـات الطيـف المخصصـة حاليـًا بنـاًء علـى شـروط تراخيـص التـردد المصاحبة.  

جـدول 3 - نطاقـات الطيـف التـرددي المخصـص لرخصـة الخدمـات الالسلكيـة الثابتـة الوطنيـة لزيـن البحريـن  

تواريـخ تراخيـص التـردد لزيـن البحريـن  
نطـاق التـردد )ميغاهيرتـز(

  

تاريـخ اإلنتهـاء تاريـخ المنـح     

7 ينايـر 2022 8 ينايـر 2007  3410 ميغاهيرتـز – 3500 ميغاهيرتـز    

المصـدر: الشركـة  

هناك نقـاط بـارزة أخـرى متعلقـة بأحكـام وشـروط الترخيـص، علـى النحـو المبيـن أدنـاه:  

تسديـد رسـوم الترخيـص السنويـة التـي تصـل إلـى نسبـة %1 مـن قيمـة العائـدات اإلجماليـة السنويـة لحامل الرخصة ويتـم إحتسابـها وفقـًا لجـدول   •  
رسـوم معتمـد مـن قبـل مجلـس إدارة هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت.

تجديـد الترخيـص لمـدة عشـر سنـوات إضافيـة، شـريطة أاّل تكون الشركـة قد إرتكبت خرقـًا ذا أهـمية، كمـا هـو محـدد فـي أحكـام وشـروط الترخيـص   •  
الممنـوح لـها.

التقـدم بالطلـب وتأميـن الحصـول على طيـف الميكروويـف لنقل الحركة فـي النطاقـات الترددية 7، 13، 18، 23، 38 و42 ميغاهيرتـز.  •  

3. الرخصة الفردية لخدمـات اإلتصـاالت الدوليـة   

لقـد تـم إصـدار الرخصة الفردية لخدمـة اإلتصـاالت الدوليـة فـي 1 يوليـو 2004 لمـدة 15 عامـًا. تخّول هذه الرخصة زيـن البحريـن تقديـم خدمـات   
إتصـاالت دوليـة. رسـم الرخصة األولـي هـو 10,000 دينـار بحرينـي، تـم دفعـه بالكامـل مـن قبـل الشركـة. 

هناك نقاط بـارزة أخـرى متعلقـة بأحكـام وشـروط الرخصة، علـى النحـو المبيـن أدنـاه:  

تسديـد رسـوم الرخصة السنويـة التـي تصـل إلـى نسبـة %1 مـن قيمـة العائـدات اإلجماليـة السنويـة لحامل الرخصة التي ُتعـزى إلـى الخدمـات   •  
المرخـص لـها.

تجديـد الترخيـص لمـدة عشـر سنـوات إضافيـة، شـريطة أاّل تكون الشركـة قد إرتكبت خرقـًا ذا أهـمية، كمـا هـو محـدد فـي أحكـام وشـروط الترخيـص   •  
الممنـوح لـها.

4. الرخصة الفردية لمرافـق اإلتصـاالت الدوليـة   

تـم إصـدار الرخصة الفردية لمرافـق اإلتصـاالت الدوليـة فـي 9 مايـو 2004 لمـدة 15 عامـًا. تـخّول هذه الرخصة زيـن البحريـن تثبيـت وتشغيـل وإدارة   
مرافـق اإلتصـاالت الدوليـة فـي البحريـن، مثـل محطـات رسو الكابـالت ومحطـات األقمـار اإلصطناعيـة األرضيـة. رسـم الرخصة األولـي هـو 20,000 دينـار 

بحرينـي، تـم دفعـه بالكامـل مـن قبـل الشركـة. 

هناك نقاط بـارزة أخـرى متعلقـة بأحكـام وشـروط الرخصة، علـى النحـو المبيـن أدنـاه:  

تسديـد رسـوم الرخصة السنويـة التـي تصـل إلـى نسبـة %1 مـن قيمـة العائـدات اإلجماليـة السنويـة لحامل الرخصة التي ُتعـزى إلـى الخدمـات   •  
المرخـص لـها.

تجديـد الترخيـص لمـدة عشـر سنـوات إضافيـة، شـريطة أاّل تكون الشركـة قد إرتكبت خرقـًا ذا أهـمية، كمـا هـو محـدد فـي أحكـام وشـروط الترخيـص   •  
الممنـوح لـها.

5. الرخصة الفرديـة للمحطـات الطرفيـة المتناهيـة الصغـر   

البحريـن تقديـم  زين  الرخصة  15 عامـًا. تـخّول هذه  لمـدة   2004 9 مايـو  الصغـر فـي  المتناهيـة  الطرفيـة  للـمحطـات  الفرديـة  الرخصـة  تـم إصـدار   
خدمـات اإلتصـاالت عـن طريـق شبكـات األقمـار اإلصطناعيـة بيـن نقـاط ثابتـة، بحيـث يكون الطرف الواقع في البحريـن مجهزًا بـهوائي متناهي الصغـر. 
رسـم الرخصة األولي هـو 5,000 دينـار بحرينـي، تـم دفعـه بالكامـل مـن قبـل الشركـة. هناك نقاط بـارزة أخـرى متعلقـة بأحكـام وشـروط الرخصة، علـى 

النحـو المبيـن أدنـاه:

تسديـد رسـوم الرخصة السنويـة التـي تصـل إلـى نسبـة %1 مـن قيمـة العائـدات اإلجماليـة السنويـة لحامل الرخصة التي ُتعـزى إلـى الخدمـات   •  
المرخـص لـها.

تجديـد الترخيـص لمـدة عشـر سنـوات إضافيـة، شـريطة أاّل تكون الشركـة قد إرتكبت خرقـًا ذا أهـمية، كمـا هـو محـدد فـي أحكـام وشـروط الترخيـص   •  
الممنـوح لـها.
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6. الرخصة الفئوية لمزود خدمة اإلنترنت   

تـم إصـدار رخصة مـزود خدمـة اإلنترنـت فـي 18 أغسطـس 2003 لمـدة 15 عامـًا. تخّول هذه الرخصة زيـن البحريـن تقديـم خدمـات اإلنترنـت فـي   
البحريـن. من المهـم توضيح أن هذه الرخصة ال تسمـح لحاملـها تقديـم خدمـات المكالمات الصوتيـة العامـة. رسـم الرخصة األولـي هـو 1,000 دينـار 

بـحريني، تـم دفعـه بالكامـل مـن قبـل الشركـة.

هناك نقاط بـارزة أخـرى متعلقـة بأحكـام وشـروط الرخصة، علـى النحـو المبيـن أدنـاه:  

تسديـد رسـوم الرخصة السنويـة التـي تصـل إلـى نسبـة %1 مـن قيمـة العائـدات اإلجماليـة السنويـة لحامل الرخصة التي ُتعـزى إلـى الخدمـات   •  
المرخـص لـها.

تجديـد الترخيـص عند إنتهائها لمـدة عشـر 10 سنـوات إضافيـة.  •  

7. الرخصة الفئوية لخدمـات القيمـة المضافـة   

تـم إصـدار رخصة خدمـات القيمـة المضافـة فـي 18 أغسطـس 2003 لمـدة 15 عامـًا. تخّول هذه الرخصة زيـن البحريـن تقديـم خدمـات القيمـة المضافـة   
لإلتصـاالت، المتعلقـة بالبيانـات والمكالمات الصـوتية )عدا الخدمـات الهاتفية العامـة(، التـي تتصرف بشكـل أو محتـوى أو رمـز أو بروتوكـول المعلومـات 

مـن أجـل تقديـم خدمـات إضافيـة أو معلومـات مختلفـة أو التـي تنطـوي علـى التفاعـل مـع العمـالء مـن خـالل معلومـات مـخــّزنة. 

هناك نقاط بـارزة أخـرى متعلقـة بأحكـام وشـروط الرخصة، علـى النحـو المبيـن أدنـاه:  

تسديـد رسـوم الرخصة السنويـة التـي تصـل إلـى نسبـة %1 مـن قيمـة العائـدات اإلجماليـة السنويـة لحامل الرخصة التي ُتعـزى إلـى الخدمـات   •  
المرخـص لـها.

تجديـد الترخيـص عند إنتهائها لمـدة عشـر 10 سنـوات إضافيـة.  •  

الشهـادات والمعاييـر  5.3.8

كانـت زيـن البحريـن دائمـًا ملتزمـة بالعمـل مـن أجـل تحقيـق المعاييـر المعتـرف بـها عالميـًا وأفضـل الممارسـات فـي جميـع مجـاالت أعمالهـا. علـى   
هـذا النحـو، تـم اعتمـاد الشركـة كمستوفية لمعيـار نظـام اإلدارة ISO9001:2008 )معيـار الجـودة( و لمعيـار نظـام اإلدارة ISO27001:2005 )معيـار 
أمـن المعلومـات( منـذ عـام 2005، والتـي تؤكـد لجميـع أصحـاب المصلحة، مـن المشتركيـن إلـى المؤسسـات الحكوميـة، أن زيـن البحريـن تعمـل وفقـًا 
للمعاييـر المعتـرف بـها دوليـًا مـن حيـث الجـودة وأمـن المعلومـات. تعـزز هـذه الشهـادة منهجيـة زيـن البحريـن ونـهجهـا المنضبـط لتحديـد وتقييـم 
وتفادي المخاطـر، وإضفـاء الطابـع المؤسسـي علـى إدارة المخاطـر وعمليـات الرقابـة والحوكمـة، فضـاًل عـن إنجـازاتـها عامًة مـن حيـث التميـز فـي العمـل.

اإلستدامـة المؤسسية والمسؤوليـة اإلجتماعيـة لزيـن البحريـن  5.3.9

مـن أجـل تحقيـق وعـد عالمتهـا التجاريـة، وضعـت زيـن البحريـن برنامـج اإلستدامـة المؤسسية والمسؤوليـة اإلجتماعيـة فـي قلـب الشركـة. مـن خـالل   
العمـل جنبـًا إلـى جنـب مـع جميـع أصحـاب العالقـة المختلفيـن، سعـت زيـن البحريـن دائمـًا إلى تقديـم مساهـمـة ملموسـة للمجتمـع البحرينـي. يبين 

التالي مجموعـة مختـارة من أهم أنشطـة اإلستدامـة المؤسسية والمسؤوليـة اإلجتماعيـة لزين البحرين:

شبكـة الجامعـة المستقبليـة )FUN(: إن برنامـج زيـن البحريـن للتدريـب الوظيفـي للشبـاب الفريـد مـن نوعـه والمعروف ببرنامـج شبكـة   •  
الجامعـة المستقبليـة بـدأ خـالل عـام 2009 وال يـزال قائمـًا حتـى اآلن. يـهدف هـذا البرنامـج إلـى تمكيـن طـالب الجامعـات مـن مهـارات العمـل 
مـن خـالل دورات تدريبيـة وتوجيهيـة عبـر فريـق زيـن البحريـن اإلداري ذي الخبـرة العاليـة. خـالل عـام 2011، وقعـت زيـن البحريـن إتفاقيـة مـع 
تمكيـن، وهـو صنـدوق عمـال شراكي للقطاعيـن العـام والخـاص يقـوم بصياغـة الخطـط اإلستراتيجيـة والتشغيليـة لتحسيـن اإلزدهـار الشامـل فـي 
البحريـن عـن طريـق اإلستثمـار فـي توظيـف المواطنيـن البحرينييـن وخلـق فـرص العمـل والدعـم اإلجتماعـي. تعكـس هـذه اإلتفاقيـة خطط زين 

البحرين لدعـم برنامـج شبكـة الجامعـة المستقبليـة علـى مـدى سنتيـن كجـزء من جهودهـا لتنميـة رأس المـال البشـري.

النفايـات اإللكترونيـة ومبـادرات “غـو غريـن”: إن حملـة زيـن البحريـن إلعـادة تدويـر النفايـات اإللكترونيـة المحليـة تدعـم التخلـص بصـورة   •  
وبالتالـي تساعـد علـى منـع  الغيـر صالحـة لإلستعمـال والصالحـة لإلستعمـال،  القديمـة  والبطاريـات واألكسسـوارات  النقالـة  مسؤولـة مـن األجهـزة 
تلـوث مـوارد الميـاه واليابسـة. خـالل عـام 2012 وسعـت شركـة زيـن البحريـن حملتهـا التوعويـة البيئيـة عبـر حركـة “غـو غريـن” المبتكـرة الموجهـة 
لطـالب المـدارس فـي مـدارس مختـارة. يتـم تشجيـع هـؤالء الطـالب على البـدء فـي حركة تنظيـف وإعـادة تدويـر وكذلـك في فعاليـات توعيـة مثـل 

مسابقـات الرسـم. تدعـم زيـن البحريـن هـؤالء الطـالب لوجستيـًا وتوجيهيـًا، كمـا تقـدم لـهم الجوائـز.

العـودة إلـى المدرسـة: يقدم برنامـج العـودة إلـى المدرسـة، الـذي أطلقتـه زيـن البحريـن بالتعـاون مـع جمعيـات خيريـة مختلفـة ومنظمـات   •  
غيـر حكوميـة فـي خمـس محافظـات فـي مملكـة البحريـن، الحقائـب المدرسيـة ومـواد مدرسيـة أخـرى ألكثـر 20,000 طالـب محتـاج فـي بدايـة 

كـل عـام دراسـي.

مركـز زيـن للتعليـم اإللكترونـي فـي جامعـة البحريـن: تأسـس مركـز زيـن للتعليـم اإللكترونـي فـي عـام 2004 بالتنسيـق مـع جامعـة   •  
البحريـن  وزيـن  الجامعـة.  لطـالب  خصيصـًا  المصممـة  واإلتصـاالت،  المعلومـات  تكنولوجيـا  في  اإللكترونـي  التعليـم  خدمـات  لتقديـم  البحريـن 

مستمرة في دعـم هـذا المركـز مـن الناحيـة الماليـة. وقـد أصبـح الـمركـز عالمـة مميـزة فـي قطـاع التعليـم فـي دول مجلـس التعـاون الخليجي.
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المنتجـات والخدمـات  5.3.10

تقـدم زيـن البحريـن مجموعـة متنوعـة مـن خدمـات مشتركـي الدفع اآلجل و الدفـع المسبـق وخدمـات البرودباند وخدمـات المؤسسـات التجارية، آخـذة   
المنتجـات  لـمحفظـة  موجـزًا  التالي  يبين  البحريـن.  فـي  التجاريين  أو  المنزليين  لعمالئهـا  المتنوعـة  اإلتصـاالت  خدمـات  إحتياجـات  اإلعتبـار  بعيـن 

والخدمـات.

مشتركـي الدفع اآلجل  5.3.10.1

خطـط الـهاتـف الذكـي  

تقـدم زيـن البحريـن عـروضًا لمشتركـي الدفع اآلجل تـحزم منتجـات مـن مصنعـي الـهواتـف الذكيـة العالمييـن الرائديـن، لضمان قدرة المشتركيـن فـي   
البحريـن على الحصول على أكثر اإلبتكـارات العالمـية تطورًا بأسعـار معقولـة. تشمـل هـذه الباقـات مـا يلـي:

خطـط ذكيـة: تقـدم زيـن البحريـن هواتـف ذكيـة مثـل سامسونـغ و HTC ونوكيـا، يتـم تقديمهـا كُحزمة مـع دقائـق مجانيـة وبيانـات غيـر   •  
محـدودة وتعرفات جذابـة. تشكـل مثـل هـذه الباقـات حـزم جد تنافسية فـي سـوق البحريـن.

خطـط اآليفون: إن شراكـة زيـن البحريـن العالميـة مـع شركـة آبـل إنـكوربوريتد تضمـن أن مشتركيهـا هـم أول مـن يحصل علـى أحـدث منتجـات   •  
اآليفون فـي سـوق البحريـن وكذلـك األمـر بالنسبـة ألجهـزة iOS األخرى، موفرة لـهم باقـات تنافسيـة.

خطـط البـالكبري: تقـدم زيـن البحريـن خطـط بـالكبري تنافسيـة لمشتركيهـا، مـع ميـزات الحصـول علـى أحـدث أجهـزة البالكبري، وإستخـدام   •  
غيـر محـدود لخدمـة البـالكبـري، ومكالمـات غيـر محـدودة بيـن مشتركـي زيـن البحريـن )نفـس الشبكـة( ودقائـق مجانيـة إلـى الشبكـات األخـرى.

خطـط التشارك العائلي  

زيـن البحريـن شركـة رائـدة فـي تقديـم المنتجـات التـي تلبـي حاجـات جميـع أفـراد العائلـة تحـت باقـة واحـدة وموحـدة. تقـدم زيـن البحريـن خطـط   
التشارك العائلي لإلتصـاالت المتنقلـة والبرودباند مـع ميـزات فريـدة مـن نوعهـا مثـل الخطوط المتعـددة )شرائـح هويـة المشترك( والـهواتـف الذكيـة 

واألجهـزة اللوحيـة المتعـددة والدقائـق والبيانـات المشتركـة. و قد صيغ تسعير هـذه الباقـات كرسـم إيجـار شهـري واحـد.

خطـط المكالمات الصـوتية “حـوار”  

تقـدم زيـن البحريـن لمشتركيهـا الخيـار فـي اختيـار خطـة المكالمات الصـوتية “حـوار”، والتـي تمثـل مجموعـة مـن باقـات المكالمات وتوفـر قيمـة عاليـة   
مـع ميـزات مختلفـة مثـل ُحَزم الدقائـق المجانيـة والرسائـل القصيـرة والبيانـات.

بيانـات الدفع اآلجل والبـالكبري والخدمـات المضافـة علـى المكالمات الصوتية  

الغيـر  البـالكبري  الغيـر محـدودة، خدمـة  البيانـات  الخدمـات، بمـا فـي ذلـك خدمـة  الدفع اآلجل محفظـة غنيـة مـن  البحريـن لمشتركـي  زيـن  تقـدم   
والتحميـل  اإللكترونـي  والبريـد  والدردشـة  اإلنترنـت  تصفـح  من  الشركـة  مشتركـي  تمّكـن  والتـي  محـدودة  الغيـر  المضافـة  القيمـة  وخدمـات  محـدودة 

والتمتـع بالمكالمـات الغيـر محـدودة وكذلـك األمـر بالنسبـة للرسائـل القصيـرة )على نفـس الشبكـة(.

خطـط الشركـات – بـي اليـف  

تقـدم زيـن البحريـن خدمـة البي اليـف، وهـي خطـة تـم ابتكارهـا لمشتركـي الدفع اآلجل للشركـات. تتضمـن خدمـة البي اليـف حلـول أعمـاٍل فريـدة   
التـي تسمـح  المفصلـة  والفواتيـر  الـهواتـف  أجهـزة  وأحـدث  للنهـار/الليـل،  وأسعـار خاصـة  ونظم تعرفـة مخصصة،  الخاصـة،  المتنقلـة  الشبكـة  مثـل 

للعمـالء مـن الشركـات أن يكـون لديهـم السيطـرة الكاملـة علـى مصاريفهـم، وكل ذلك مع خدمـات إتصـاالٍت متفوقـة تقـدمها لـهم الشركـة.

خطـط “سغناتشور”  

تقـدم زيـن البحريـن ناٍد حصرٍي، يعرف بخطـط “سغناتشور”، تـم تصميمهـا لتقديـم أعلـى مستويـات الجـودة للخدمـات والعـروض لمشتركيهـا األكثـر   
قيمـة. تقدم هـذه الخطـط للمشتركيـن تجربـة فريـدة ومتميـزة فـي الدخـول إلـى صـاالت كبـار الشخصيـات فـي المطـارات فـي جميـع أنحـاء العالـم، 
وخدمـات اإلستقبـال واإلرشـاد )لقضاء المهام الشخصية( على مدار الساعة، وأرقـام متميـزة، وأحـدث أجهـزة الـهواتـف. يتـم تقديـم هـذه الخدمـات مـن 

قبـل فريـق متخصـص مـن المـدراء.

مشتركـي الدفـع المسبـق  5.3.10.2

“إيزي توك”  

تقـدم زيـن البحريـن منتـج “إيزي توك”، وهـو منتـج دفـع مسبـق فريـد مـن نوعـه، ُيحتسب بموجبه على الزبون رسم ثابت للمكالمة الواحدة بغض النظر   
عن مدتـها. يقـدم “إيزي توك” للمشتركيـن تجربـة إتصـاالت غنيـة مـع اإلبقـاء علـى التحكـم والمرونـة المتأصلـة في المنتجـات المسبقة الدفع. ُيتاح 
لمشتركـي منتـج “إيزي توك” اإلستفادة من محفظـة غنيـة من الخدمـات اإلضافيـة بأسعـار تنافسيـة، مثـل خدمـة البيانـات الغيـر محـدودة، والبالكبري 
اإللكترونـي  والبريد  والدردشـة  اإلنترنـت  المشتركيـن من تصفـح  تمكـن  التـي  الغيـر محـدودة  المجانيـة  للمكالمـات  المضافـة  والخدمـة  الغيـر محـدود، 

والتحميـل والتمتـع بالمكالمـات الغيـر محـدودة، وكذلـك األمـر بالنسبـة للرسائـل القصيـرة )على نفـس الشبكـة(.

كمـا يضـم منتـج “إيزي توك” التعرفات الدوليـة األكثـر تنافسيـًة التـي تقـوم بتلبيـة إحتياجـات السكـان الوافديـن فـي البحريـن، ممـا يجعـل هـذا المنتـج   
من أفضل الباقات فـي سـوق اإلتصـاالت البحرينـي.

تقـدم زيـن البحريـن لمشتركـي الدفـع المسبـق خيـارات إعـادة شحـن مرنـة، بمجموعـة مـن فئـات بطاقـة تعبئة الرصيـد.  
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البرودباند  5.3.10.3

تقـدم زيـن البحريـن محفظـة كاملـة مـن منتجـات وخدمـات اإلتصـال باإلنترنـت عبـر باقات البرودباند المنـزلـي والبرودباند المتنقل، لضمان أن مشتركيهـا   
يتمتعـون بالخدمـة فـي المنـزل وأثنـاء التنقـل. هـذه العـروض موّفرة مـن خالل شبكـات الوايمكس والجيـل الثالـث )3G( والجيـل الرابـع )4G( الواسعة 

التغطية.

البرودباند المنـزلـي   

تقـدم محفظـة زيـن البحريـن لمنتجـات البرودباند المنـزلـي قيمـة ال تضاهـى فـي تقديـم خدمـة اإلنترنـت إلـى المنـازل وكذلـك األمـر بالنسبـة إلحتياجـات   
الخط الثابت. إن زيـن البحريـن هـي مشغـل اإلتصـاالت الرائـد فـي البحريـن فـي تقديـم باقـات إنترنـت منـزليـة غيـر محـدودة بالفعل وال تخضع لحدود 
اإلستعمال وخفض السرعـة، وكذلك في تقديم العروض الثنائية/الثالثية. إن زيـن البحريـن هـي أول مشغـل إتصـاالت فـي البحريـن قـام بتقديـم عروض 
المكالمـات الثابتـة والمتنقلـة، حيـث أن مشتركـي البرودباند المنـزلـي لزيـن البحريـن يمكنهـم إجـراء مكالمـات مجانيـة علـى نفـس الشبكـة. منتجـات 
البرودباند المنـزلـي ُمسّعرة بصـورة تنافسيـة كما وُتعرض معها أجهـزة Wi-Fi مجانـية للمشتركيـن فـي جميـع الخطـط. وتقيم زين البحرين شراكات مع 
 OSN عالمات تجارية عالمية رائدة لضم خدمة البرودباند المنزلي مع شتى المنتجات والخدمات التكميلية. وقد دخلت زين البحرين مؤخرًا في شراكة مع
)شبكة شوتايم أوربت( لتقديم المحتوى التلفزيوني الممتاز لمشتركيها في البرودباند المنزلي. كما وتقدم منتجات البرودباند المنزلي عروضًا للزبائن تشتمل 
أجهزة منزلية رائدة مجانية كالكمبيوترات المحمولة )laptop( من سامسونغ و لينوفو، و أجهزة التلفزيون الذكية )Smart TV( من سامسونغ وسوني، 

.)tablet( باإلضافة إلى الكمبيوترات اللوحية

 4G LTE برودباند شبكة الجيل الرابع  

تقدم زين البحرين منتجات البرودباند المنزلي الـهائل السرعة التي تحركها أحدث شبكات الجيل الرابع 4G LTE. هذه المنتجات مصممة لتحسين التجربة   
التي يعيشها الزبون، بشكل كبير، عند استخدام تطبيقات األلعاب المركزة و الفيديو وتطبيقات اإلنترنت األخرى. هذه الباقات تقدم سرعات تصل إلى 100 

ميغابت في الثانية و حدود إستخدام للبيانات تصل إلى تيرابايت واحد.

البرودباند المتنقل  

توفر زين البحرين لزبائنها أيضًا اإلتصال باإلنترنت أثناء التنقل، بعروض باقات للدفع اآلجل والدفع المسبق، على النحو المبين أدناه:  

البرودباند المتنقـل لمشتركـي الدفع اآلجل: تقـدم زيـن البحريـن باقـات e-GO اآلجلة الدفع والتي توفر للمشترك إتصااًل دائمًا وغير محدود   •  
باإلنترنت. تقـدم باقـات e-GO خيـارات متنوعـة مـن األجهـزة المجانية بمـا فـي ذلـك أجهزة الــ USB، و الــ Wi-Fi ومجموعـة متنوعـة مـن 

أحـدث أجهـزة الكومبيوتـر المحمـول واألجهـزة اللوحيـة.

البرودباند المتنقـل لمشتركـي الدفـع المسبـق: تقـدم زيـن البحريـن باقـات e-GO للدفـع المسبـق التي توفر خدمة برودباند متنقلـة غيـر   •  
محـدودة ألجهـزة الكومبيوتـر المحمـول واألجهـزة اللوحيـة على نظام الدفع حسب الحاجة والذي يمنـح المشترك المزيـد مـن التحكـم في استخـدام 
البرودباند المتنقـل. لقد كانت زيـن البحريـن أول مشغـل إتصـاالت فـي البحريـن يقدم بيانـات غيـر محـدودة لباقـات البرودباند المتنقـل لمشتركـي 
تعريف  بشريحة  فقط،  الخدمة  في  اإلشتراك  بخيارين:  المسبـق  الدفـع  لمشتركـي  المتنقـل  البرودباند  باقـات  البحريـن  زيـن  توفر  المسبـق.  الدفـع 

.USB أو كحزمة تضم أيضًا جهاز ،)SIM card( المشترك

5.3.10.4 الخدمـات المتنقـلة الحصريـة األخـرى لمشتركـي زيـن البحريـن

التجوال الدولي  

لقد وسعت زين البحرين من تغطيتها الدولية بالدخول في أكثر من 1000 إتفاقية خدمة مع أكثر من 450 مشغل شريك في أكثر من 160 دولة ومقاطعة   
في جميع أنحاء العالم. بـهذه التغطية الدولية الواسعة فإن خدمات الـهاتف والبيانات العالية السرعة وغيرها من الخدمات هي في متناول أيدي زبائن 

زين البحرين الذين يسافرون إلى الخارج كما هي في البحرين، سواء لمشتركي الدفع اآلجل أو مشتركي الدفع المسبق.

بوابة خدمات المحتويات   

تقـدم زيـن البحريـن بوابة إنترنت متكامـلة لمحتـوى الخدمـات، تجمـع فـي منصـة مركزيـة واحـدة كـل أنـواع محتـوى اإلنترنـت لألجهزة النقالـة. تشمـل   
هـذه الخدمـات رنات الهاتف وقنـوات المعلومـات واأللعـاب.

تطبيـق الرعايـة الذاتيـة للنقـال  

تطبيـق الرعايـة الذاتيـة للنقـال من زيـن البحريـن هـو تطبيـق ألجهزة الـهاتـف الذكـي و الكمبيوتر اللوحـي لإلستخدام مـن قبـل مشتركـي الشركـة،   
وهو األول مـن نوعـه فـي البحريـن. يمنـح هـذا التطبيـق المشتركيـن إمكانية اإلطالع على حساباتهم ودفع فواتيرهم )بالنسبة لحسابات الدفع اآلجل(، أو 
تعبئة حساباتهم )بالنسبة لحسابات الدفع المسبق(. كمـا يـمّكن التطبيق الزبائن أيضـًا من اإلشتـراك بمختلف خدمـات زيـن، واإلطالع على أحـدث العروض 
الترويجية التنافسيـة الممنوحة حاليـًا فـي زيـن البحريـن، والحصول على معلومات بخصوص مواقع متاجر زين البحرين وساعات عملها، كل ذلـك مـن 

خـالل تطبيـق واحـد علـى أجهزتهـم النقالـة.

أن تطبيـق الرعايـة الذاتيـة للنقـال متوفر حاليـًا للـهواتـف الذكيـة واألجهـزة اللوحيـة وغيرهـا مـن األجهـزة النقالـة العاملة على األنظمـة التشغيليـة   
المبيـنة أدنـاه:

نظام أندرويـد، مـن غوغـل بـالي.  •  
نظام iOS، مـن آبـل ستـور.  •  

نظام بالكبري، مـن بالكبري أب ورلـد.  •  
نظام وينـدوز، مـن وينـدوز ستـور )قريبـًا فـي المستقبـل(.  •  
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محفظـة زيـن  

زيـن البحريـن هي المشغـل األول والوحيـد فـي البحريـن الـذي يقـدم حـاًل كاماًل للعمليات المالية عبر الهاتف النقال، وذلك مـن خـالل خدمـة محفظـة   
زيـن، وبالشراكـة مـع بنـك مسقـط الدولـي. توفر محفظـة زيـن لمشتركـيها محفظـة متنقلـة تعمـل بالكامـل وتقدم خدمـات اإليداع و السحب النقدي، 

والتحويـالت من مشترك إلى آخر، وتحويـل األمـوال دوليـًا ومجموعـة مـن خدمـات العمليـات األخـرى.

حلـول المؤسسـات  5.3.10.5

تقـدم زيـن البحريـن مجموعـة مـن منتجـات وحلـول المؤسسـات لعمالئها مـن الشركـات بمـا فـي ذلـك تلـك المبينـة أدنـاه:  

الـهاتفيـة  اإلتصـاالت  متطلبـات  لتلبيـة  وذلـك  الفرعية  البّداالت  لخدمـة  شبكتهـا  قـدرة  ببنـاء  البحريـن  زيـن  قامـت  لقـد  الفرعية:  البّداالت   •  
للمؤسسـات. لقـد دخلـت الشركـة فـي إتفاقيـات عديـدة مـع مزودين مرموقيـن لتوفيـر ودعـم معـدات البّداالت الفرعية.

الخطوط المؤجـرة: توفر الخطوط المؤجرة حاًل للربط بين نقطـة وأخرى أو بين نقطـة وعـدة نقـاط لنقل البيانـات، لتمكين الشركـات من ربـط عـدة   •  
مواقـع ببعضها، كربـط المكاتـب الفـرعية بأنظمـة التكنولوجيـا المعلوماتيـة الكائنة بالمركـز الرئيسـي علـى سبيـل المثـال.

اإلنترنـت المخصـص: يوفر هـذا الحـل إلـى للشركـات المنفذ إلـى اإلنترنـت عبـر سرعـات تحميـل وتنـزيل متناظـرة تتـراوح مـن 1 ميغابـت فـي   •  
الثانيـة إلـى أكثـر مـن 100 ميغابـت فـي الثانيـة وتتميـز بخدمـة ذات جـودة عاليـة جـدًا.

يوفـر  الذي  البحريـن  زيـن  البيانـات فـي  بـها فـي مرفـق مركـز  الخاصـة  الكومبيوتـر  إيداع أجهـزة  للمؤسسـات  يمكـن  البيانـات:  إيواء مراكـز   •  
المساحـة والبيئـة المناسبـة، مثـل تكييـف الـهواء وإمـدادات الكهرباء الغيـر منقطعـة وخدمـات بيانـات اإلتصـاالت.

قنـوات المبيعـات  5.3.11

تعمـل زيـن البحريـن مـن خـالل مزيـج مـن قنـوات البيـع المباشـرة والغيـر مباشـرة إلستقطـاب شرائـح مـن المستهلكيـن والشركـات، وذلـك بـهدف توفيـر   
منتجـات زيـن البحرين فـي أي مكـان وأي وقـت وفـي كـل مكـان بالـمقربـة مـن مشتركيهـا إلجـراء المبيعـات والخدمـات.

لـدى زيـن البحريـن حاليـًا 22 محـل يحمل العالمـة التجاريـة ويغطـي جميـع المناطـق المأهولـة الرئيسيـة فـي البحريـن، وتعمل كمحطـة واحـدة لجميـع   
المنتجـات والحلـول وحـاالت خدمـة العمـالء، وتخـدم أكثـر مـن 80,000 مشتـرك مختلف شهـريًا. وكافـة موظفي فريـق التجزئـة مـن البحرينيـين. ويتـم 
أيضـًا عبـر قنـاة التجزئـة تقديـم خدمـة التوصيـل إلـى المنـزل وذلـك مـن خـالل البيـع عبـر الـهاتـف والموقـع اإللكترونـي وقنـوات التواصل اإلجتماعي، 

لزيـادة راحـة العميـل.

تتوافر بطاقـات شريحة هويـة المشترك )SIM card( لزيـن البحريـن المدفوعـة مسبقـًا فـي أكثـر مـن 2,800 نقطـة بيع مصـرح لـها فـي البحريـن، تـدار   
يـن. يجـري تسجيـل مشتركـي الدفـع المسبـق عند أكثـر مـن 1,100 متعامل تسجيل ناشـط فـي السـوق. يتـم توزيـع  مـن قبـل موّزَعيـن إثنين حصريَّ
القسائـم اإللكترونيـة وبطاقـات اإلتصـال الدولـي مـن خـالل 1,000 محطـة توزيـع قسيمـة إلكترونيـة يتـم إدارتـها مـن قبـل أربعـة موزعيـن حصرييـن. 

كما دخلـت زيـن البحريـن فـي عالقـة مـع سـداد وذلـك إلضافة توافـر القسائـم فـي أكثـر مـن 300 كشـك سـداد للخدمـة الذاتيـة فـي البحريـن.

يتـم إدارة مبيعـات زيـن للشركـات والمؤسسـات والــ سغناتشور مـن قبـل فرقها التي تتألـف مـن مديـري حسابـات رئيســييـة يقومـون بتقديـم مـوارد   
مبيعـات وخدمـات مخصصـة لكـل حسـاب.

تحليـل القطـاع ولمحـة عامـة  5.4

لمحـة عامـة عـن التركيبـة السكانيـة  5.4.1

علـى الرغـم مـن أن مملكـة البحريـن هـي أصغـر دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن حيـث الحجـم الجغرافـي وعدد السكان، إال أنـها كانـت فـي الطليعـة   
مـن حيث مبـادرات التنميـة اإلقتصاديـة. يبلـغ عـدد سكـان مملكـة البحريـن 1.3 مليـون نسمـة يتواجـدون فـي أرخبيـل يغطـي 760 كيلومتـر مربـع مـن 

اليابسة فـي الخليـج العربـي.

شكـل 3 – التعداد )بالمالييـن( ومعدالت النمو شكـل 2 - خريطـة البحريـن   
السكاني في دول مجلـس التعـاون الخليجـي    

المصـدر: منظمـة المعلومـات المركزيـة فـي البحريـن )2011(   

البحريـن
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النمـو  متوسـط  الوافديـن.  مـن   51.1% و  البحرينييـن  المواطنيـن  مـن   48.9% من  تقريبـًا  البحريـن  سكـان  يتألف  للمعلومات،  المركزي  للجهاز  وفقـًا   
السكاني السنـوي فـي البحريـن هـو %2.5. يشكل من هم دون الثالثيـن من العمر حاليـًا %49.8 مـن إجمالـي عـدد السكـان. التوزيـع العمـري لمـجمل 

السكـان، وللمواطنين البحرينيين وللوافديـن، هو علـى النحـو المبيـن أدنـاه:

شكـل 4 - التركيبـة السكانيـة )كمـا فـي عـام 2011(  

المصـدر: الجهاز المركزي للمعلومات )2011(  

لمحـة عامـة عـن اإلقتصـاد الكلـي  5.4.2

إن الخصائـص الرئيسيـة إلقتصـاد البحريـن مبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

كانت البحريـن الرائـدة فـي منطقـة الشـرق األوسـط مـن حيـث إنتـاج النفـط فـي عـام 1932، وبالتالـي قامـت بتأسيـس اإلطـار األولـي فـي قطـاع   •  
النفـط فـي المنطقـة8. تشيـر تقاريـر مجلـس التنميـة اإلقتصاديـة اليـوم إلـى أن اإلنتـاج الحالـي للحقـول النفطيـة البرية يقـارب 43,000 برميـل 
يوميـًا. والعمـل جـاٍر لزيـادة اإلنتـاج بأكثـر مـن %100 لتصـل إلـى 100,000 برميـل يوميـًا بحلـول عـام 2020 مـن خـالل إستثمـار 15 مليـار دوالر 

أميركـي فـي قطـاع النفـط والغـاز9.

تحتل البحريـن الـمرتبـة 110 عالميـًا مـن حيـث الناتـج المحلـي اإلجمالـي )المرتبـة 52 علـى أسـاس نصيـب الفـرد( والمرتبـة السادسـة فـي دول   •  
مجلـس التعـاون الخليجـي )المرتبـة الخامسـة علـى أسـاس نصيـب الفـرد(. خـالل عـام 2012 بلـغ الناتـج المحلـي اإلجمالـي اإلسـمـي 31 مليـار 
دوالر أميركـي، أي بنصيـب 26,700 دوالر أميركـي للفـرد. خـالل عـام 2013، انتعـش اإلقتصـاد محققًا نسبـة %4.1 من النمـو السنـوي الحقيقـي 
وهـو مـا يمثـل زيـادة حـادة مقارنـة بنسبـة النـمو %1.9 المسجلـة فـي العـام 2011. يعتمـد اإلقتصـاد إلـى حـد كبيـر علـى النفـط، مـع مساهمـات 
اإليـرادات العامـة المتوقعـة فـي عـام 2013 وعـام 2014 والتـي تمثـل مـا يقـارب %86.2 مـن الموازنـة العامـة مقابـل الخدمـات الغيـر نفطيـة،ي 
والتـي تمثـل مـا يقـارب %12.4 الممنوحـة التـي تمثـل مـا يقـارب %1.4. واعيًة الطبيعـة المحدودة للنفـط، سعت البحريـن علـى مـر السنيـن إلى 
تنويع إقتصادها فـي مرحلـة مبكـرة وبالتالـي كّونت نفسها كمركـز مالـي إقليمـي رائـد له نظـام رقابي مقـدر بشكـل كبيـر. لقـد لعبـت القطاعـات 
الغيـر نفطية أيضـًا دورًا رئيسيـًا فـي تعزيـز نمـو الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي عـام 2012، ممـا جعـله عام نمو أبطأ بالنسبة لقطـاع النفط. ووفقـًا 
مبنيًا  فـي   2012 العـام  فـي  اإلجمالـي  المحلـي  الناتـج  مـن   24.6% نسبـة  النفـط  شكـل  البحرين10  بمملكة  الماليـة  لـوزارة  الوطنيـة  للحسابـات 
انخفاضـًا بنسبـة %4.9 مقارنـة مـع القطـاع الغيـر نفطـي، والـذي شكـل نسبـة %75.4 مـن الناتـج المحلـي اإلجمالي مـع معـدالت نمـو بنسبـة 8%. 
لقد كان قطـاع الخدمـات الماليـة أكبـر مساهـم فـردي فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي بنسبـة %15.9 مما يعكـس النمـو المرتفـع لـهذا القطـاع. 
وشكـل قطـاع النقـل واإلتصـاالت )والـذي يشمـل الخدمـات المتنقلـة، الثابتـة واإلنترنـت( نسبـة %6.4 مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي عـام 2012.

شكـل 6 – الناتج المحلي اإلجمالي للفرد )باآلالف – شكـل 5 – الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي )بالمليارات –    
دوالر أميركي( ومعدل نمو سنوي مركب 2017-2013 دوالر أميركي( ومعدل نمو سنوي مركب 2017-2013   

المصـدر: وحـدة اإلستخبـارات اإلقتصاديـة المصـدر: وحـدة اإلستخبـارات اإلقتصاديـة   

مجموعة أكسفورد لألعمال، التقرير – البحرين 2013  8

مجلس التنمية اإلقتصادية، “نشرة حقائق البحرين – النفط والغاز في البحرين”، مارس 2013  9

الجهاز المركزي للمعلومات بالبحرين، الحسابات الوطنية 2012  10
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التقرير السنوي 2013 للحرية اإلقتصادية في العالم: مؤشر الحرية اإلقتصادية في العالم، الذي نشر ألول مرة في عام 1996، يغطي اآلن 152 بلدا ومقاطعة. يقيس المؤشر الدرجة التي تدعم بها سياسات   11

ومؤسسات البلدان الحرية االقتصادية. حجر الزاوية للحرية االقتصادية هو االختيار الشخصي والتبادل الطوعي وحرية المنافسة، وأمن الممتلكات المملوكة للقطاع الخاص. تستخدم اثنين وأربعين متغيرًا لبناء 
مؤشر ملخص وقياس درجة الحرية االقتصادية في خمسة مجاالت واسعة هي: حجم الحكومة، النظام القانوني وحقوق الملكية، والمال اآلمن، حرية التجارة دوليا، وتنظيم.

هرتج فاونديشن باإلشتراك مع وول ستريت جورنال، “مؤشر 2013 للحرية اإلقتصادية”، 2013  12

وزارة الداخلية – شؤون الجمارك  13

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، “تقرير التنمية البشرية 2013 – نهوض الجنوب: التقدم البشري في عالم متنوع”، 2013  14

ملخص – اإلستراتيجية الوطنية للحكومة اإللكترونية 2016  15

إدارة الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية باألمم المتحدة، “مسح الحكومات اإللكترونية 2012 – حكومة إلكترونية للناس”، 2012  16

الملتقى اإلقتصادي العالمي وكلية إنسياد لألعمال، “تقرير تقنية المعلومات العالمية 2012”  17

مجلس التنمية اإلقتصادية، “من رائد إقليمي إلى منافس عالمي: الرؤية اإلقتصادية 2030 للبحرين”، 2008  18

إن البحريـن هـي الدولـة الثامنـة األكثـر حريـة إقتصاديـة فـي العالـم )والثانيـة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي(، وفقـًا للحريـة اإلقتصاديـة فـي   •  
العالـم: التقريـر السنـوي لعـام 2013 الصـادر عـن معهـد فريـزر11. وهـذه هـي السنـة الثانيـة علـى التوالـي حيـث تأتـي البحريـن ضمـن أفضـل 10 
دول. وبالمثـل حققت البحريـن12 موقع الصدارة إقليميًا، حائزًة المركـز األول فـي منطقـة الشـرق األوسـط والمركـز 12على مستوى العالـم فـي مؤشـر 
وول ستريـت جورنـال/هيرتيـج فاونديشـن فريـدوم إندكـس. وبالتالـي، أصبحـت البحريـن مثـااًل حاسمـًا بالنسبـة للبلـدان األخـرى فـي منطقـة الشـرق 
األوسـط وشمـال أفريقيـا. يستنـد إنتقـال البحريـن إلـى المزيـد مـن اإلنفتـاح والتنـوع والتحديـث علـى أسـس قويـة مـن الحريـة اإلقتصاديـة. وعلـى 
الرغـم مـن التحديـات الصعبـة الناتجـة عـن البيئـات الخارجيـة والداخليـة، حافظـت البحريـن علـى معـدل عـاٍل مـن مستويـات الحريـة اإلقتصاديـة 
واإلستثمـار  التجـارة  مـن  عاليـة  مستويـات  مـع  والديناميكـي،  الحيـوي  اإلقتصـادي  للنشـاط  ماليـًا  مركـزًا  البحريـن  تظل  تقريبـًا.  تدبيـر  كـل  فـي 

المدعومـةبــبيئـة تنظيميـة تنافسيـة وفعالـة.

مقارنًة بدول مجلـس التعـاون الخليجـي األخـرى، كانـت البحريـن أول مـن نّفـذ إتفاقيـة التجـارة الحـرة مـع الواليـات المتحـدة األميركيـة. تـم توقيـع   •  
هـذه اإلتفاقيـة فـي 14 سبتمبـر 2004 ودخلـت حيـز التنفيـذ فـي 1 أغسطـس 132006. 

البنـك  البشريـة وقـد تـم اإلعتـراف بـها مـن قبـل  التنميـة  العالـم14 فيمـا يتعلـق بمؤشـر  المرتبـة 48 فـي  البحريـن  خـالل عـام 2012، إحتلـت   •  
اإلنحيـاز  عـدم  العربيـة، حركـة  الـدول  العالميـة، جامعـة  التجـارة  المتحـدة، منظمـة  األمـم  فـي  البحريـن عضـو  مرتفـع.  كإقتصـاد دخـل  الدولـي 

ومنظمـة المؤتمـر اإلسالمـي كمـا أنـها عضـو مؤسـس فـي مجلـس التعـاون لدول الخليـج العربية.

بالنسبـة لقطـاع الخدمـات الماليـة، فإن البحريـن هي موطـن ألعلـى عـدد مـن المؤسسـات الماليـة اإلسالميـة )24 مـن أصـل 111 أو %21.6 علـى   •  
مستـوى البلد( فـي منطقـة الشـرق األوسـط، وتتنافـس مـع ماليزيـا كمركـز دولـي للمصـارف اإلسالميـة. تواصـل البحريـن السعـي وراء إمـدادات جديـدة 
للغـاز الطبيعـي كمـادة أوليـة لدعـم صناعـاتـها في مجاالت البتروكيماويـات واأللومنيـوم اآلخذة في التوسع. تلعـب البحريـن أيضـًا دور المستضيـف 
الماليـة  للمؤسسـات  والتدقيـق  المحاسبـة  هيئـة  مثـل  الماليـة،  الخدمـات  لقطـاع  عالميـة  معاييـر  تقـدم  التـي  التنظيميـة  المؤسسـات  مـن  لعـدد 

اإلسالميـة، السـوق المالـي اإلسالمـي العالمـي، الوكالـة اإلسالميـة الدوليـة للتصنيـف والمجلـس العـام للمصـارف والمؤسسـات اإلسالميـة. 

وفقـًا لتقريـر البنـك الدولـي لعـام 2013 “تقريـر ممارسـة األعمـال”، تحتـل البحريـن المرتبـة 42 فـي العالـم )والثالثـة فـي مجلـس التعـاون الخليجـي   •  
بعـد المملكـة العربيـة السعوديـة وقطـر( مـن حيـث تسهيـل ممارسـة األعمـال التجاريـة، كمـا تـم تصنيفهـا في المرتبـة 35 فـي تقريـر التنافسيـة 

العالميـة للمنتـدى اإلقتصـادي العالـمي للعامين 2013-2012.

وفي مضمار تكنولوجيـا المعلوماتيـة واإلتصـاالت، تـم تحقيـق إنجـازات كبيـرة علـى النحـو المبيـن أدنـاه:  

المعلوماتيـة  لتكنولوجيـا  التحتيـة  البنيـة  فـي  الكثيـف  اإلستثمـار  خـالل  مـن  المستقبل،  إلى  ومتطلع  منفتـح  تفكيـر  منهـج  البحريـن  اتبعـت   •  
واإلتصـاالت. كانـت البحريـن أول دولـة فـي المنطقـة تحرر سـوق اإلتصاالت بالكامـل مع تأسيـس هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت فـي عـام 2002. ومنـذ 

ذلـك الحيـن قامـت هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت بإصـدار أكثـر مـن 182 رخصـة.

لقـد وفـرت القـوة المتزايـدة لتكنولوجيـا المعلوماتيـة واإلتصـاالت للحكومـات المرونـة فـي تقديـم الخدمـات والمعلومـات للمواطنيـن مـن خـالل   •  
قنـوات متعددة. إن اإلستراتيجيـة الوطنية للحكومـة اإللكترونيـة15 لمملكة البحريـن لعـام 2016 )التـي يطلـق عليهـا اسـم “ADVANCE”( تـهدف 
الرئيسيـة المستخدمـة مـن قبـل األفراد واألعمـال  الوعـي إلـى نسبـة %90 ومستـوى رضى العمـالء إلى أكثـر مـن %80 لكافـة الخدمـات  لزيـادة 
واإلمتثـال  المصرفيـة،  والخدمـات  العمـل،  والمكتب، وتصاريـح  الشركة  التجاريـة، فهـذا يشمـل تسجيل  لألعمـال  بالنسبـة  اإلنترنـت.  التجاريـة عبـر 
البيئـي ومناقصـات العقـود الحكوميـة. ومـن المقـرر أن نسبـة %50 مـن الجهـات الحكوميـة سـوف تتفاعـل مـع العمـالء علـى أسـاس أسبوعـي مـن 
خـالل شبكـات التواصل اإلجتماعي مع عـام 2014. لقد حققـت البحريـن، عند تاريـخ هـذه النشـرة، تقدمـًا كبيـرًا فـي خدمـات الحكومـة اإللكترونيـة. 
فـي يونيـو 2010، أصبحـت البحريـن واحـدة مـن ثـالث دول فقـط تتلقى جائـزة الحكومـة اإللكترونيـة الخاصـة مـن األمـم المتحـدة وذلـك إلحـراز 
احتلـت   ،2012 ينايـر  وفـي  اإللكترونيـة.  المشاركـة  الخدمـات مـن خـالل  تقديـم  وتعزيـز  اإللكترونيـة  الخدمـات  قـدرة  فـي تحسيـن  تقـدم كبيـر 
البحريـن المرتبـة الثانيـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط فـي إستقصـاء قامـت بـه األمـم المتحـدة عـن الحكومـة اإللكترونيـة16. كمـا صنـف إستقصـاء 
جهوزيـة الحكومـة اإللكترونيـة العالميـة الـذي تـم إعـداده مـن قبـل األمـم المتحـدة البحريـن فـي المرتبـة 36 مـن أصـل 192 دولـة حـول العالـم 
فـي تطبيقهـا لتكنولوجيـات المعلوماتيـة واإلتصـاالت لتوفيـر إمكانيـة منفذًا والشمـول لمواطنيهـا. فـي هـذا اإلستقصـاء، تخطت البحريـن المعـدل 

العالمـي في الجهوزيـة اإللكترونيـة وقيـاس الشبكـة والبنيـة التحتيـة ورأس المـال البشـري والمشاركـة اإللكترونيـة.

وفقـًا للتقريـر العالمـي لتكنولوجيـا المعلوماتيـة لعـام 172012، الصـادر عـن المنتـدى اإلقتصـادي العالمـي، فإن البحريـن في طليعة العالـم العربـي   •  
فـي قيـاس تكنولوجيـا المعلوماتيـة واإلتصـاالت العالميـة – مؤشـر جهوزيـة الشبكـة )NRI( – وقـد تـم تصنيفهـا بالمرتبـة 27 على مستوى العالـم. 
لقـد قامـت البحريـن بإنشـاء بيئـة تمكينيـة متطـورة للريـادة واإلبتكـار )تـم تصنيفهـا فـي المرتبـة 11( والتـي إلـى جانـب جهوزيـة تكنولوجيـات 
في  البلد  وضعت  عامًة،  والمهـارات  التكلفة  ويسر  التحتيـة  البنيـة  حيـث  مـن   )25 المرتبـة  فـي  فيها  تصنيفهـا  )تـم  واإلتصـاالت  المعلوماتيـة 
هـذا الموضع الجيـد. يقيـس مؤشـر جهوزيـة الشبكـة درجـة إستفادة اإلقتصـاديـات فـي جميـع أنحـاء العالـم مـن قـدرة تكنولوجيـا المعلومـاتيـة 

واإلتصاالت على تعزيـز التنافسيـة.

توجـز رؤيـة البحريـن اإلقتصاديـة لعـام 182030، وهي إستراتيجيـة التطويـر الطويلـة األجـل التـي بـدأت فـي أكتوبـر 2008، خطـطًا للبنـاء علـى   •  
الحكومـة  تستثمـر  حيـن  فـي  الخـاص  القطـاع  نمـو  تعزيـز  إلـى  الرؤية  هذه  تـهدف  إقتصادهـا.  فـي  التنـوع  زيـادة  خـالل  مـن  البحريـن  نجـاح 
فـي مشاريـع البنيـة التحتيـة والمشاريـع السكنيـة ذات السعـر المعقـول والمـوارد البشريـة. لقـد قامـت اإلستراتيجيـة اإلقتصاديـة المحليـة، والتـي 
تـهدف إلـى تحقيـق الرؤيـة اإلقتصاديـة لعـام 2030، بإعطـاء األولويـة لستـة مجـاالت للتطوير: الخدمـات الماليـة، الخدمـات المهنيـة والصناعيـة، 

اللوجستيـة، التعليـم والتدريـب، التصنيع وتكنولوجيـا المعلوماتيـة واإلتصـاالت. 
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قطـاع اإلتصـاالت  5.4.3

إستنـادًا إلـى األرقـام التـي نشرتـها هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت فـي تقريـرها السنوي “مؤشـرات أسـواق اإلتصاالت فـي مملكـة البحريـن” الصـادر فـي سبتمبـر   
2013، شهـد سـوق اإلتصـاالت المتنقلـة فـي البحريـن نمـوًا قويـًا ومستدامـًا بمعـدل نمـو سنـوي مركـب نسبتـه %8 منـذ العـام 2006، ليصـل إلـى 
409 مليـون دينـار بحرينـي فـي عـام 2012. لقد تماشـى النمـو فـي قطـاع اإلتصـاالت مـع النمـو اإلقتصـادي العـام فـي البحريـن، مؤديًا إلـى مساهـمـة 

مستقـرة مـنه في الناتـج المحلـي اإلجمالـي يبلغ %4 خـالل عـام 2012.

شكـل 7 – تطور إيـرادات سـوق اإلتصـاالت فـي البحريـن  

المصـدر: هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت  

إن المحـرك الرئيسـي للنمـو فـي السـوق هـو قطـاع اإلتصـاالت المتنقلـة، والـذي مثـل أكثـر مـن %42 مـن إيـرادات خدمـات التجزئـة في اإلتصـاالت،   
وكذلـك األمـر بالنسبـة لخدمـة البرودباند، التي تمثـل أكثـر مـن %12 مـن إجمالي اإليـرادات. كما شكلت المكالمـات الدوليـة مصدر إيرادات مهم يمثل 
أكثـر مـن %26 مـن إجمالي إيـرادات التجزئـة. شهـدت خدمـة الخـط الثابـت )المكالمـات المحليـة( إنـخفاضـًا مستمـرًا وحـادًا منـذ عـام 2006، مدفوعـًا 
بشكـل رئيسـي باستبـدال هـذه الخدمـة باإلتصـاالت المتنقلـة، و شكلت أقـل مـن %4 مـن إيـرادات السـوق. يوضح الشكـل رقـم 8 نسبـة المساهـمـات في 

إيـرادات التجزئـة.

شكـل 8 – تفصيـل إيـرادات خدمـات التجزئـة فـي عـام 2012  

مصـدر: هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت  

لمحـة عامـة عـن سـوق اإلتصـاالت المتنقلـة  5.4.4

وفقًا لتقرير هيئة تنظيم اإلتصاالت “مؤشرات أسواق اإلتصاالت الربع سنوية – بيانات نـهاية الربع الرابع من عام 2013”، كان هناك 2.21 مليون مشترك   
في اإلتصاالت المتنقلة في نـهاية عام 2013، ما يمثل نسبة %173 إلختراق السوق. يمثل هذا أيضًا نموًا يبلغ %5.2، من 2.1 مليون مشترك، في نـهاية 

عام 2012. وقد بلغت نسبة نمو المشتركين خالل فترة اإلثني عشر شهرًا السابقة لذلك، أي منذ نـهاية عام 2011، %23.5 من 1.7 مليون مشترك.

مثلت المكالمـات المحليـة والبيانـات المتنقلـة في عام 2012 مـا يقـارب نصـف إيـرادات خدمـات التجزئـة في اإلتصـاالت. في نطاق المكالمـات المحليـة،   
نـمـت حركـت اإلتصـاالت بوتيـرة سريعـة جـدًا فـي السنـوات األربـع الماضيـة. لقـد كـان نمـو حركـة اإلتصـاالت حـادًا بشكل خاص بيـن مشتركي الدفـع 
المسبـق، حيـث إرتفـع استخـدام الدقائـق الشهريـة للمشتـرك الواحـد بشكـل ملحـوظ مـن 89 فـي عـام 2009 إلـى 178 فـي عـام 2010، وإلـى 245 
فـي عـام 2011 وإلـى 244 فـي عـام 2012، مدفوعـة بشكـل رئيسـي بدخـول مشغـل اإلتصـاالت الثالـث إلـى السـوق، األمر الـذي أدى إلـى إنـخفـاض 

.)on-net( حـاد فـي سعـر الدقيقـة وإلى العـروض نفـس الشبكـة الـمجانيـة على نفس الشبكة
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جـدول 4 - تطـور إيـرادات اإلتصـاالت المتنقلـة  

النمو إيـرادات اإلتصـاالت المتنقلـة            
 2012–2011  2012  2011  2010  2009  2008  2007 )دينار بحريني بالماليين(   

)2.7%(  96.3  99.0  86.9  90.9  95.3  65.9 الدفع المسبق    

4.2%  96.8  92.9  91.2  91.2  88.4  58.8 الدفع اآلجل    

0.6%  193.1  191.9  178.1  182.1  183.7  124.7 المجموع    

المصـدر: هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت  

شكـل 9 – تطور حركـة مـرور المكالمات الصـوتية للمشتـرك الواحـد  

المصـدر: هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت  

مـع إطـالق خدمـات الجيـل الثالـث والنصـف )3.5G(، أصبحـت خدمة البيانـات المحـرك الرئيسي لنمـو سـوق اإلتصـاالت في البحريـن. شهـدت بيانـات   
الـهاتـف النقـال نـمـوًا هائـاًل فـي عـام 2011. وفي نـهاية عام 2012 بلغ عدد مشتركي بيانات الـهاتف النقال 1.081 مليون مشترك. وقد إرتفع هذا 

العدد بنسبة %35 ليصل إلى 1.461 مليون مشترك في نـهاية عام 2013.

شكـل 10 – مشتركو البرودباند المتنقل  

المصـدر: هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت  
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لمحـة عـن سـوق الـهاتـف الثابـت  5.4.5

وصـل عـدد مشتركـي الـهاتـف الثابـت كمـا فـي ديسمبـر 2012 إلـى 261,000 مشتـرك، مـع إنـخفـاض طفيـف إلى 251,000 مشتـرك فـي نـهاية   
عـام 2013، شكلت خدمـة الثابت االسلكي %35 مـنها. لقـد شهـدت حركـة المكالمات الصوتيـة الثابتـة الصـادرة شهريـًا للمشتـرك الواحـد، سـواء بيـن 
مشتركـي الشركـات أو األفراد، إنـخفاضـًا حـادًا بين عـام 2007 وعام 2012، مـع إنـخفـاض اإليـرادات بمعـدل سنـوي مركـب نسبتـه %7.5 تقريبـًا، مدفـوعًا 
الثابتـة في عام 2012 أقـل مـن %4 مـن سـوق  بشكـل أساسي بإستبـدالـهـا بـخدمـات اإلتصـاالت المتنقلـة. وقد شكلت إيرادات المكالمات الصوتيـة 

التجزئة.

جـدول 5 – تطور إيـرادات خدمـات المكالمات الصـوتية الثابـتة   

إيـرادات خدمـات المكالمات   
النمـو الصـوتية الثابـتة          

2012–2011  2012  2011  2010  2009  2008  2007 )دينـار بحرينـي بالمالييـن(    

)21.3%(  3.7  4.7  7.6  10.7  10.5  10.8 مراكـز منـزليـة   

8.0%  8.1  7.5  7.0  6.8  6.6  6.6 مراكـز غيـر منـزليـة   

)3.3%(  11.8  12.2  14.6  17.5  17.1  17.4 المجمـوع   

المصـدر: هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت  

شكـل 11 – تطـور حركـة المكالمات الصوتية الثابتة  

المصـدر: هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت  

لمحـة عـن سـوق اإلتصاالت الدولية  5.4.6

لقد شهدت حركة اإلتصاالت الدولية الصادرة، و التي تشمل المكالمات الصادرة من خالل الـهاتف المتنقل والثابت وكذلك بطاقات اإلتصال المدفوعة اإلجر،   
نموًا كبيرًا في السنوات الماضية. هذا النمو كان متماشيًا مع تدفـق المغتربـين إلى البحريـن، و كان العامل األهم في نمو أيرادات هذا القطاع لغاية 2009، 
بالرغم من الضغط الكبير على األسعار. وما بين عامي 2009 و 2011 انـخفض متوسط األسعـار بنسبـة %85، مـما أدى إلـى تراجـع اإليـرادات بنسبـة 9% 
تقريبـًا. ولكن إيـرادات المكالمـات الدوليـة نمـت فـي العـام 2012 بنسبـة %18 مدفوعـة بنمو نسبتـه %28 في الدقائق الدولية الصادرة، األمر الذي يبين 

أهـمية هذه الخدمة كمكّون رئيسي فـي سوق االتصاالت في البحرين شّكل ما نســبـته %26 من اإليرادات في عام 2012.
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جـدول 6 – إيرادات اإلتصاالت الدولية  

إيرادات   
النمـو اإلتصاالت الدولية           

2012–2011  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006 )دينـار بحرينـي بالمالييـن(    

6.5%  12.14  11.4  12.7  18.3  13.93  16.6  15.4 دول مجلـس التعـاون الخليجـي   

21.3%  47.08  38.8  38.8  36.5  31.56  27.6  19.7 منطقـة 2   

73.7%  8.86  5.1  6.7  7.8  6.36  7.4  7.3 منطقـة 3   

)0.1%(  13.89  13.9  13.9  13.2  13.13  11.5  14.3 منطقـة 4   

18.5%  81.97  69.2  72.1  75.8  65.00  63.1  56.7 المجمـوع   

المصـدر: هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت  

شكـل 12 – تطور سعر الدقيقة الدولية  

المصـدر: هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت  

لمحـة عـن سـوق البرودباند  5.4.7

لقـد كانـت خدمـة البرودباند، الثابت منها والمتنقل، واحـدة مـن الدوافـع الرئيسيـة للسـوق فـي السنـوات األخيـرة وشكل في عام 2012 أكثـر مـن 12%   
البرودباند إلـى 1.25 مليـون مشتـرك كمـا فـي ديسمبـر 2012.  مـن إجمالي إيـرادات خدمـات التجزئـة في اإلتصـاالت. وصـل عـدد مشتركـي خدمـة 
في نـهايـة عـام 2013 كـان هنـاك مـا يقـرب من 1.63 مليـون مشتـرك فـي خدمـة البرودباند، وهـو مـا يمثـل نسبـة إختراق تبلـغ %128. لقـد كان 

البرودباند المتنقل وراء معظم نـمـو خدمـات البرودباند فـي السنـوات األخيـرة، األمر الذي يعكـس شعبيـة الـهواتـف الذكيـة واألجهـزة اللوحيـة.
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شكـل 13 – تطـور مشتـركو خدمـة البرودباند مـن خـالل نـوع المنفذ  

المصـدر: هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت  

علـى الرغـم مـن أن عـدد مشتركـي البرودباند إرتفـع بشكل كبير فـي عـام 2012 مقارنـة بالعـام 2011، فقد إنـخفضـت إيـرادات خدمـة البرودباند بنسبـة   
%2 وذلـك بسبـب خفض أسعـار خدمـة البرودباند. بنـاًء علـى “دراسـة المقارنـة المعياريـة ألسعـار خدمـات اإلتصـاالت فـي البلـدان العربيـة لعـام 2012”، 
إنـخفضـت أسعـار خدمـة البرودباند الثابت فـي البحريـن بنسبـة تصـل إلـى %53 بيـن عـام 2011 وعـام 2012. كمـا إنـخفضـت أسعـار خدمـة البرودباند 

المتنقل في البحريـن بنسبـة تصـل إلـى %63 بيـن عـام 2011 وعـام 2012.

جـدول 7 – إيـرادات خدمـة البرودباند  

النمو إيـرادات خدمـة البرودباند          
 2012–2011  2012  2011  2010  2009 )دينار بحريني بالماليين(   

1.0%  30.8  30.5  28.97  24.0 مراكـز منـزليـة   

)14.8%(  6.9  8.1  9.95  8.5 شركـات   

)2.3%(  37.7  38.6  38.92  32.5 المجمـوع   

المصـدر: هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت علـى أسـاس معلومـات مشغلـي اإلتصـاالت  
مالحظـة: تشمـل إيـرادات البرودباند خدمـات البرودباند الثابت )السلكي والالسلكي( والبرودباند المتنقل  

إستنـادًا إلـى “تقريـر استقصـاء المستهلـكين المنـزليين لعـام 2011” الصـادر مـن قبـل هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت في فبرايـر 2012، قضى مشتركو خدمـة   
البرودباند %56 مـن وقتهـم علـى اإلتصـاالت المتنقلـة فـي عـام 2011، مرتفعين مـن نسبـة %20 فقـط من وقتهم فـي عـام 2007. وفقـًا لـهذا 
اإلستقصـاء، فـإن األسبـاب الرئيسيـة وراء هذا التحـول الكبير في نمـط اإلستخـدام هي التحسن في أجهـزة النقـال )مثـاًل الشاشـات الكبيـرة(، وإنـخفاض 

أسعـار اإلنترنـت المتنقل وتحسن سرعـة التحميـل.

إرتفـع حجم المنفذ إلـى البرودباند المتنقل عبـر “بطاقـة بيانـات الكمبيوتـر” )المعروفـة أيضـًا بإسـم بيانـات الدونغـل العائـدة لشرائـح هويـة المشتركيـن(   
وُحزم البيانـات المضافـة بأربعـة أضعـاف، كمـا إرتفـع المنفذ من خالل أجهـزة الـهاتف النقـال إلى أكثـر مـن الضعـف، مـن %2 و %16 فـي عـام 2007 
إلـى %8 و %39 فـي عـام 2011، علـى التوالـي. ووفقـًا لإلستقصـاء نفسـه، فإن إحـدى العوامـل الرئيسيـة التـي دفعـت باإلرتفـاع الحاد في إستخـدام 

البرودباند المتنقل كان المنفذ إلـى مواقـع التواصل اإلجتماعي.

لمحـة عـن األسـواق المجـاورة  5.4.8

مـن المتوقـع أن تكـون األسـواق الـمجـاورة، جنبـًا إلـى جنـب مـع خدمات البيانـات، المحـرك الرئيسي لسـوق اإلتصـاالت فـي السنـوات المقبلـة، التـي سـوف   
تخفف إلـى حـد معيـن أثـر اإلنـخفـاض فـي المكالمـات الصوتيـة. لقد أصبحـت العـروض المدمـجة عنصـرًا أساسـيًا إلستقطـاب المشتركيـن والحفـاظ 
عليهـم، مكونًة فـرصًا لمشغلـي اإلتصـاالت مـن جهـة إستراتيجيـات العروض الثالثـية والرباعـية. يوضـح الرسـم البيانـي أدنـاه عـددًا كبيـرًا مـن الفـرص 

التي يمكـن السعي إليها مـن قبـل مشغلي اإلتصـاالت.
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شكـل 14 – التحـول إلـى األسـواق المجـاورة  

المصـدر: الشركـة  

إن إستراتيجيـة زيـن البحريـن لتكويـن باقـات خدمـات رقميـة وأجهـزة مـع منتجـات وخدمـات اإلتصـاالت المتنقلـة األساسيـة قـد أثـمـرت عـن نتائـج   
جيـدة بالفعـل. عالوة علـى ذلـك، ستضمن الكفـاءات التنظيميـة والتجاريـة المبنيـة في مجال البيانـات المتنقلـة إلـى جانـب اإلستثمـارات الواسعـة النطـاق 
التي وضعت مؤخـرًا فـي بناء أحـدث شبكـات البيانـات والبرودباند المتنقل أن زيـن البحريـن ستبقى فـي الطليعـة بالنسبـة لتطـورات قطـاع اإلتصـاالت 

نحـو الخدمـات المندمجة والمجـاورة.

الـهيكـل التنظيمـي  5.5

العـام، وتتمتـع  البحريـن قبـل عمليـة اإلكتتـاب األولي  البحريـن هـي شركـة تابعـة للشركـة األم. تملـك الشركـة األم نسبـة %63.00 مـن زيـن  زيـن   
بأغلبيـة المقاعـد فـي مجلـس إدارة زيـن البحريـن، كمـا ودخلت في إتفاقيـة إدارة إلدارة عمليـات الشركـة.

شكـل 15 – الشركة األم والشركات التابعة – المشغلين الرئيسيين لإلتصاالت المتنقلة  

المصـدر: الشركـة  
* تملك الشركة األم نسبة %50 من شراكة )زين أجيال القابضة( والتي بدورها تمتلك نسبة %31 أسهم عادية من شركة إنوي  
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• منتجات وخدمات 
االتصاالت المركزية 

التقليدية

• األجهزة: الهواتف 
المحمولة، األجهزة 
اللوحية، الكمبيوتر 
الشخصي، أجهزة 

التلفزيون، الدونغل، 
الراوتر، ألخ.

�  دعم األجهزة، تطويع        
 األجهزة

• أنظمة التشغيل: أندرويد، 
بالكبيري، iOS، سمبيان، 

أنظمة خاصة، ألخ.

• البيوت الرقمية/الذكية
�  أمن البيوت  

�  المراقبة  
�  العدادات  

• المركبات الذكية
• المدن الذكية

• المعامالت المالية بالهاتف 
النقال

�  الدفع بالهاتف النقال  
�  إرسال األموال بالهاتف   

النقال
�  التعامل مع البنك   

بالهاتف النقال 
�  إصدار التذاكر  

• الرعاية الصحية اإللكترونية
• التعليم اإللكتروني

• الحكومة اإللكترونية
• اإلعالنات اإللكترونية

�  اإلعالنات بالهاتف   
النقال

�  اإلعالنات باإلنترنت  

• شاشات متعددة
� متاجر التطبيقات  

�  وسائل التواصل اإلجتماعي  
�  محركات البحث  

 IP أنظمة تلفزيون  �  
والهجينة
• التطبيقات

�  تسلية  
�  معلومات  

�  إنتاجية  
�  موسيقى وألعاب  

• تطبيقات الحوسبة السحابية 
للمستهلكين

• المحتوى (تلفزيون، فيديو 
على الطلب، ألعاب، 

موسيقى)
�  محتوى محلي  

�  محتوى رقمي عام  

96.516%63.00%76%37.045%

100%100%
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تشمل نسب الملكية المبينة الحصص القانونية التي يمتلكها أعضاء مجالس اإلدارات حسب القوانين المحلية للشركات المعنية  19

الجمعية العربية للملكية الفكرية: إستبيان من خالل اإلنترنت عبر 54 بلد، إبتداًء من سبتمبر 2012، لدعم وإبراز أشهر العالمات التجارية العربية، وإنتهاًء في مايو 2013. شمل المسح 200 من أكثر العالمات   20

)www.toparabbrands.com( التجارية العربية شهرًة عبر جميع الدول العربية بأكثر من 100.000 مشارك في إستبيان صدر من خالل الموقع اإللكتروني للجمعية
براند فاينانس آند غلف ماركتينع رفيو؛ أعلى 50 عالمة تجارية في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، مايو 2013   21

براند فاينانس، )www.brandfinance.com(، شركة إستشارية رائدة في مجال تقييم العالمات التجارية  22

لمحـة عـن مجموعـة زيـن  5.5.1

تأسسـت الشركة األم في يونيـو 1983، وهـي شركـة إتصـاالت متنقلـة رائـدة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشمـال أفريقيـا، بـخبـرة دوليـة تـمتـد لفتـرة   
ثالثيـن عام فـي بنـاء وإدارة عمليات اإلتصـاالت المتنقلـة والـوايمكس.

لـدى مجموعـة زيـن نقـاط تواجد تجاري في ثمانيـة دول، تقـدم مـن خاللهـا خدمـات المكالمـات الصوتيـة، خدمـات الرسائـل )الرسائـل القصيـرة ورسائـل   
الوسائـط المتعـددة( وخدمـات بيانـات البرودباند ألكثـر مـن 46.1 مليـون مشتـرك كما في 31 ديسمبر 2013، و لديها أكثـر مـن 7,573 موظـف. 

تمثـل الشركة األم المساهـم الرئيسـي وتديـر األعمـال وأصـول الشبكـة والعمليـات التجاريـة لشركاتـها التابعـة في كل من األردن، والبحريـن، والعـراق،   
والسعوديـة، والسـودان وجنـوب السـودان. ويبين التالي النسـب المئويـة لملكيـتها19 في الشركـات التابعة:

96.516% األردن:   •  
63% البحريـن:   •  
76% العـراق:   •  

37.045% السعوديـة:   •  
100% السـودان:   •  
100% جنـوب السـودان:   •  

فـي الجمهوريـة اللبنانيـة، تديـر الشركة األم أصـول شبكـة اإلتصـاالت المتنقلـة والعمليـات التجاريـة بالنيابـة عـن الحكومـة اللبنانيـة تحـت اسـم العالمـة   
التجاريـة “تاتش”. وفي المغـرب تمتلك الشركة األم حصـة شراكـة مـع هيئـة اإلستثمـار الكويتيـة بنسبـة 50:50 فـي األجيـال إنڤستمنـت فانـد هولدنـغ، 
فـي  الثالـث  اإلتصـاالت  “إنوي”، مشغـل  أسهـم شركـة  مـن   31% بدورها  تملـك  المغـرب،  غـرض خـاص مقرهـا  ذات  إستثمـار مشتركـة  شراكـة  وهـي 

المغـرب.

إن مجموعـة زيـن هـي الرائـدة فـي السـوق مـن حيـث الحصـة السوقيـة في ستـة من األسـواق التـي تعمـل فيهـا. كمـا فـي 31 ديسمبـر 2013، حققـت   
مجموعـة زيـن إيـرادات مجمعـة بقيمـة 4.4 مليـار دوالر أميركـي، وأربـاح ما قبـل دفـع الفوائـد والضرائـب ومخصـص اإلستهـالك واإلطفـاءات المجمعـة 

بقيمـة 1.9 مليـار دوالر أميركـي وأربـاح صافية مجمعـة بقيمـة 764 مليـون دوالر أميركـي. 

إن الشركة األم هي أكبـر شركـة غيـر مصرفيـة مدرجـة فـي بورصـة الكويـت، بقيمـة سوقيـة تفـوق 10.6 مليـار دوالر أميركـي كمـا فـي 31 ديسمبر 2013.   
هيئـة اإلستثمـار الكويتيـة هي أكبـر مساهـم فـي الشركة األم )تملـك تقريبـًا %24.6 مـن أسهـم الشركة األم(. واصلـت الشركة األم بيـن عامـي 2002 و 
2009 استراتيجية توسعيـة أدت إلى نـموها من شركة إتصاالت متنقلة واحدة متواجدة في الكويت إلى مشغـل إتصـاالت يديـر شركـات تابعـة فـي العديـد 
مـن البلـدان بقاعـدة عمـالء فعالـة مؤلفـة مـن 72.5 مليـون عميـل كمـا فـي 31 ديسمبـر 2009. وفي يونيـو 2010، باعـت الشركة األم شركتهـا التابعـة 

المملوكة لـها بالكامـل والمعروفـة بزيـن أفريقيـا ب.ڤ. لشركـة بـهاراتي إيرتـل إنترناشونـال نذرالنـدز ب.ڤ.

لقد أسست الشركة األم عالمـة تجاريـة حازت علـى جوائـزة عـدة، تـم تصنيفهـا رقـم واحـد فـي العالـم العربي مـن قبـل الجمعيـة العربيـة للُملكيـة   
الفكريـة20، ورقـم تسعـة مـن بيـن أعلـى خمسيـن عالمـة تجاريـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشمـال أفريقيـا مـع عالمـة تجاريـة تقيـم بـ 1.18 مليـار 

دوالر أميركـي21، وتصنيـف رقـم 73 )مـع تصنيـف AA(، مـن قبـل برانـد فينانـس22 المتابعة للعالمـات التجاريـة عالميـًا.

لقـد قامـت مجموعـة زيـن بنشـر أحـدث التكنولوجيـات فـي معظـم األسـواق التـي تعمـل فيهـا. يبـرز الجـدول أدنـاه التكنولوجيـات المستخدمة والتغطيـة   
السكانيـة والحصـة السوقيـة لكـل شركـة تشغيليـة فضـاًل عـن المقاييـس الماليـة ذات الصلـة.
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جـدول 8 – الخصائـص الرئيسيـة لشركـات مجموعـة زيـن التشغيليـة  

الحصـة السوقيـة عـدد المشتركيـن كما  نـوع  سنـوات  نـوع  إسـم    
والوضعيـة السوقيـة في 31 ديسمبر 2013  التقنيـة  التشغيـل  التشغيـل  المشغـل    

%39 )األولى( 2.5 مليـون    GSM, 3G, 31 سنـة  تحكـم إداري وتمثيـل  زيـن الكويـت    
HSPA+, LTE فـي مجلـس اإلدارة      

%39 )األولى( 3.9 مليـون    GSM, 3G, 11 سنـوات  تحكـم إداري وتمثيـل  زيـن األردن    
HSPA+, WiMAX فـي مجلـس اإلدارة      

)802.16e(      

%33 )الثانية(   724,548   GSM, 3G, 11 سنـوات  تحكـم إداري وتمثيـل  زيـن البحريـن    
)إتصـاالت متنقلـة(  HSPA+, LTE, فـي مجلـس اإلدارة      
47,914 )وايمكس(  WiMAX )802.16e(      

%15 )الثالثـة( 8.5 مليـون    GSM, 3G, 6 سنـوات  تحكـم إداري وتمثيـل  زيـن السعوديـة    
HSPA+, LTE فـي مجلـس اإلدارة      

%49 )األولى( 15.9 مليـون   GSM 10 سنـوات  تحكـم إداري وتمثيـل  زيـن العـراق    
فـي مجلـس اإلدارة      

%26.4 )الثالثـة( 8.4 مليـون    GSM, 3G, 5 سنـوات  تمثيـل فـي  وانـا المغـرب    
CDMA-WLL مجلـس اإلدارة      

%53 )األولى( 2.0 مليـون    GSM, 3G, 10 سنـوات  إتفاقيـة إدارة  تاتش لبنـان    
HSPA+      

%43 )األولى( 11.7 مليـون    GSM, 3G, 8 سنـوات  تحكـم إداري وتمثيـل  زيـن السـودان    
HSPA+ فـي مجلـس اإلدارة      

%41 )األولى(  812,000   GSM, 3G, سنتان  تحكـم إداري وتمثيـل  زيـن جنـوب    
فـي مجلـس اإلدارة   السـودان    

المصـدر: الشركة األم  

العالقـة مـع مجموعـة زيـن  5.5.2

تشمـل فوائـد العالقـة بيـن الشركـة ومجموعـة زيـن المزايـا المبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

تفـوق  خبـرة  زيـن  مجموعـة  لـدى  األوسـط:  الشـرق  منطقـة  فـي  المتنقلـة  اإلتصـاالت  بنـاء شبكـات  فـي  زيـن  مجموعـة  خبـرة   •  
أيضـًا  التقنيـات كمـا نشـرت  زيـن أحـدث وأفضـل  لقـد نشـرت مجموعـة  المتنقلـة.  اإلتصـاالت  وإدارة مشغلـي  بنـاء  الثالثيـن عامـًا فـي تأسيـس، 
التركيـز علـى  والتـي تقـوم علـى  المنتجـات وخدمـات اإلتصـاالت. وعـالوة علـى ذلـك، تسهـل إستراتيجيـة مجموعـة زيـن  مجموعـة واسعـة مـن 
تجربـة العمـالء، خدمـات المؤسسـات، التميـز فـي العمليـات، الخدمـات المجـاورة، القيـادة وإدارة المواهـب وكذلـك مشاركـة أصحـاب العالقـة الفعالـة، 
النمـو القـوي وتطويـر شركاتـها التابعـة. يتألـف فريـق إدارة مجموعـة زيـن مـن أفـراد ذوي الخبـرة الواسعـة فـي قطـاع اإلتصـاالت المتنقلـة، والسيمـا 

فـي منطقـة الشـرق األوسـط، والـذي كـان لـهم دور فـي تزايـد الحصـة السوقيـة للمجموعـة.

العالقـات الماليـة مـع مجموعـة زيـن: إن العالقـات الماليـة الحاليـة مـع مجموعـة زيـن وقدرتـهـا علـى الوصـول إلـى التسهيـالت الماليـة   •  
تساعـد الشركـة فـي إستغـالل الفـرص للوصـول إلـى مصـادر متعـددة للتمويـل والتـي تسهـل عمليـات الشركـة، التسويـق وإستراتجيـات التوسـع.

وفـرة المـوارد والعالقـات التجاريـة مـع مجموعـة زيـن: تساعـد العالقـات التجاريـة القائمـة مـع مجموعـة زيـن علـى إستغـالل الفـرص،   •  
اإلستفـادة مـن وفـرة المـوارد وبالتالـي تخفيـض التكاليـف وتحسينهـا. علـى سبيـل المثـال، دعمـت مجموعـة زيـن وال تـزال تدعـم عمليـات الشركـة 
مـن خـالل التفـاوض واإلتفـاق بشـروط ميسـرة مـع مزودي المعـدات واألجهـزة فيمـا يتعلـق بالتطويـر المستمـر للشبكـة وبالتالـي اإلستفـادة مـن قـوة 
مجموعـة زيـن الشرائيـة. كمـا تدعـم مجموعـة زيـن بإستمـرار التفـاوض مـع شركـاء التجـوال وكذلـك تسهيـل التوظيـف والمشاركـة فـي المبـادرات 

اإلقليميـة. باإلضافـة إلـى ذلـك، تستفيـد الشركـة مـن خلـق وعـي العالمـة التجاريـة مـن خـالل اإلعـالم اإلقليمـي لمجموعـة زيـن.
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ممارسات حوكمـة الشركـة   .6
يحـدد إطـار حوكمـة الشركـة النـهج فـي صياغـة أهـداف الشركـة وكيفيـة مراقبـة وتقييـم المخاطـر وكيفيـة تقييـم أداء الشركـة األمثـل. يحـدد إطـار   
حوكمـة الشركـة أيضـًا العالقـة بيـن المساهـميـن ومجلـس اإلدارة وإدارة الشركـة وغيرهـا مـن أصحـاب العالقـة. سوف يتـم إعتمـاد إطـار حوكمـة الشركـة 

هذا مـن قبـل مجلـس إدارة الشركـة كجزء من متطلبـات اإلدراج.

الصـادر عـن مصـرف  المـال”  أسـواق   :6 رقـم  المجلـد  المركـزي –  البحريـن  اإلرشـادي لمصـرف  “الدليـل  باستخدام  الشركـة  إطـار حوكمـة  لقد تم تطوير   
البحريـن المركـزي و“نظام حوكمـة المؤسسات” الصـادر عـن وزارة الصناعـة والتجـارة و“معاييـر اإلفصـاح” الصـادر عـن مصـرف البحريـن المركـزي. وقد تم 

إستخدام المستندات الخارجية المصدر المبينة أدناه لتطوير إطار حوكمة الشركة:

جـدول 9 - المستنـدات الخارجـية المصـدر المستخدمـة فـي تطويـر إطـار حوكمـة الشركـة  

الوصـف هيئـة  تاريـخ اإلصـدار  مصـدر المستنـد   
اإلصـدار    

يغطـي “الدليـل اإلرشـادي – المجلـد رقـم 6: أسـواق المـال” التنظيـم مصـرف البحريـن  ينايـر 2012  الدليـل اإلرشـادي –    
واإلشـراف علـى “أسـواق المـال” فـي البحريـن. ينطبق علـى جميـع المركـزي  المجلـد رقـم 6:     

المشاركيـن فـي أسـواق المـال فـي البحريـن أسـواق المـال     

يحـدد “نظام حوكمـة المؤسسات” أفضـل الممارسـات المتعلقة بإطار وزارة الصناعـة  ينايـر 2011  نظام حوكمـة المؤسسات   
حوكمـة الشركـات. هـدف هـذا القانـون هو تطبيقـه على جميع الشركـات  والتجـارة     

المساهمـة والمؤسسـة بموجـب قانـون الشركـات التجاريـة في البحريـن

تنطبـق “معاييـر اإلفصـاح” علـى اإلدراج واإلكتتابـات العامـة ومبيـع مصـرف البحريـن  ديسمبـر 2003  معاييـر اإلفصـاح   
األوراق الماليـة فـي البحريـن. يجـب علـى جميـع الشركـات المدرجـة فـي  المركـزي     

بورصـة البحريـن أن تتوافـق بالكامـل مـع “معاييـر اإلفصـاح”

إن قانـون الشركـات التجاريـة هـو المصـدر الرئيسي فـي البحريـن وزارة الصناعـة   2001 قانـون الشركـات التجاريـة   
للتشريعات التي تحكم إنشـاء وإدارة أعمـال جميـع الشركـات فـي  والتجـارة     

البحريـن

المصـدر: الشركـة  

يستنـد إطـار حوكمـة الشركـة علـى ثـالث ركائـز أساسيـة علـى النحـو المبيـن أدنـاه:  

المسؤوليـة: التأكـد بـأن اإلدارة مسؤولـة تجـاه مجلـس إدارة الشركـة وأن مجلـس اإلدارة مسـؤول تجـاه مساهـمـي الشركـة.  •  

اإلنصـاف: حمايـة حقـوق المساهميـن ومعاملـة جميـع المساهـميـن بالتسـاوي.  •  

الشفافيـة: التأكـد مـن اإلفصـاح بدقة وفي حينه بشـأن جميـع الجوانـب والمسائـل ذات األهمية، بمـا فـي ذلـك الوضـع المالـي واألداء والملكيـة   •  
وحوكمـة الشركـة.

المواثيـق  على  الخالصة  هذه  تشتمل  الشركـة.  حوكمـة  إطـار  خالصـة  تطوير  في  الشركة  إل”  إي  إس  سرفسز  كوربورت  فور  “سنتر  مؤسسة  ساعدت  لقد   
والسياسـات واألطـر والمدونـات واألدلـة المبيـنة أدنـاه، والتي سوف تكون متاحة للتفحص:

ميثـاق لجنـة التدقيـق  •  
ميثـاق لجنـة الترشيحـات والمكافـآت  •  

سياسـة اإلفصـاح والشفافيـة، بما في ذلك ما يخص التداول من قبل من هم بالداخل  •  
سياسـة التواصـل  •  

سياسـة إستدامـة الشركـة والمسؤوليـة اإلجتماعيـة  •  
سياسـة تخطيـط التعاقـب الوظيفي  •  

سياسـة اإلبـالغ عـن المخالفـات  •  
إطـار الرقابـة الداخليـة  •  

إطـار إدارة المخاطـر فـي المؤسسـة  •  
مدونـة قواعـد السلـوك واألخالقيـات  •  

دليـل المساهـميـن  •  
دليـل أعضـاء مجلـس اإلدارة  •  

يشمـل إطـار حوكمـة الشركـة أيضـًا مواثيـق إختياريـة للجـان مجلـس اإلدارة والتي تشمـل لجنـة المخاطـر واللجنة التنفيذيـة ولجنـة الحوكمـة.  
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أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا  6.1

معلومـات عـن أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا  6.1.1

مجلس اإلدارة  6.1.1.1

تتـم إدارة الشركـة مـن خـالل مجلـس إدارتـها الـذي يتحمـل المسؤوليـة النهائيـة تجـاه حسـن سيـر أعمـال الشركـة.  

إن المسؤوليـة األساسيـة لمجلـس اإلدارة هـي توفيـر رقابـة فّعالـة لشـؤون الشركـة وذلـك لصالـح مساهميهـا ولتحقيـق التـوازن فـي التعامـل بيـن أصحـاب   
العالقـة.

لـدى مجلـس اإلدارة واجـب إئتمانـي للرعايـة والـوالء لصالـح الشركـة ومساهـميهـا ويكـون المجلـس مسـؤواًل تجـاه مساهـمي الشركـة لحسـن سيـر العمـل.   
وباإلضافـة إلـى ذلـك، فـإن مـن مسؤوليـة مجلـس اإلدارة أيضـًا اإلشـراف علـى دقـة وإكتمـال إطـار حوكمـة الشركـة واإللتـزام بـمبادئـها.

إن أعضـاء مجلـس اإلدارة مسؤولون علـى حـد سـواء فرديـًا وجماعيـًا عن تنفيـذ، مـن بيـن أمـور أخـرى، المسؤوليـات الرئيسيـة المبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

المـدى  الشركـة تحقيقـه فـي  تريـد  والتوجيـه لمعالجـة مـا  الشركـة  رؤيـة  اإلدارة بتحديـد  الرؤيـة واألهـداف واإلستراتيجيـة: يقـوم مجلـس   •  
القصير والمتوسط والطويـل األجـل. بعد أن يقـوم مجلـس اإلدارة بتحديـد رؤيـة الشركـة، يجب عليـه تحديـد األهـداف التـي سـوف تحـدد المراحـل 

المؤدية إلى تحقيـق هـذه الرؤيــة. يقـوم مجلـس اإلدارة فـي مـا بعـد بتحديـد اإلستراتيجيـة التـي سـوف تساعـد الشركـة فـي تحقيـق أهدافهـا.

إدارة المخاطـر: يقـوم مجلـس اإلدارة بوضـع السياسـات المتعلقـة بإدارة المخاطـر، وبـمراجعـة وتحديـث هـذه السياسـات عنـد اللزوم. وباإلضافـة   •  
إلـى ذلـك، يقـوم مجلـس اإلدارة بالتأكـد مـن تنفيـذ اإلجـراءات الرقابيـة المناسبـة إلدارة المخاطـر مـن خـالل توقـع المخاطـر التـي قـد تواجههـا 

الشركـة واإلفصـاح عنهـا بشفافيـة.

مدونـة قواعـد السلـوك واألخالقيـات: يقـوم مجلـس اإلدارة دوريـًا بتقييـم مـدى كفايـة مدونـة قواعـد السلـوك واألخالقيـات فـي الشركـة   •  
وذلـك لتعزيـز اإلمتثـال للقوانيـن والقواعـد واألنظمـة المرعيـة. وباإلضافـة إلـى ذلـك، يقـوم مجلـس اإلدارة بتطويـر سياسـة مدونـة لضبـط تضـارب 

المصالـح ومعالجـة أي خالفـات محتملـة بيـن المساهميـن ومجلـس اإلدارة واإلدارة.

إطـار الرقابـة الداخليـة: يقـوم مجلـس اإلدارة بإجـراء مراجعـة سنويـة لفعاليـة إجـراءات الرقابـة الداخليـة للشركـة وكذلـك مراجعـة السياسـات   •  
للتأكـد مـن أن الشركـة ملتزمـة بجميـع القوانيـن والقواعـد واألنظمـة المرعيـة. يلتـزم مجلـس اإلدارة باإلفصـاح عـن المعلومـات الجوهريـة ألصحـاب 
العالقـة. وباإلضافـة إلـى ذلـك، يقـوم مجلـس اإلدارة بمراجعـة التقاريـر الدوريـة الصـادرة عـن لجـان مجلـس اإلدارة واإلدارة والمدققيـن الداخلييـن 
ومدقق الحسابـات الخارجـي المستقـل مـن خـالل لجنـة التدقيـق والجهـات التنظيميـة وأطـراف أخـرى لتقييـم األداء وإتخـاذ اإلجـراءات التصحيحيـة 

المالئمـة.

التعييـن الوظيفـي وتخطيـط التعاقـب الوظيفـي: يقـوم مجلـس اإلدارة بتوفيـر إطـار لتحديـد تخطيـط التعاقـب الوظيفـي الطويـل األجـل   •  
لوظائـف اإلدارة العليـا ويقـوم بتفصيـل الخطـط التطويريـة لتلبيـة متطلبـات هـذه الوظائـف. يضمـن تخطيـط التعاقـب الوظيفـي اإلستمراريـة 

التشغيليـة مـن خـالل إعـداد الموظفيـن لمـلء الشواغـر الوظيفيـة فـي المستقبـل بسالسـة فـي المناصـب اإلداريـة األساسيـة وذلـك عنـد الحاجـة.

الترتيبـات اإلداريـة: لـدى مجلـس اإلدارة السلطـة لتنفيـذ إتفاقيـات القـروض مـع الحكومـات والمصـارف والمؤسسـات الماليـة، بغـض النظـر عـن   •  
مـدة كـل قـرض. وباإلضافـة إلـى ذلـك، يجـوز لمجلـس اإلدارة تنفيـذ إتفاقيـات القـروض التجاريـة، لمـدة ال تتجـاوز المـدة المحـددة للشركـة.

إعـداد التقاريـر: يقـوم مجلـس اإلدارة بالتأكـد مـن نزاهـة النظـام المحاسبـي ونظـام إعـداد التقاريـر الماليـة، بمـا فـي ذلـك اإلجـراءات المتعلقـة   •  
بإعـداد التقاريـر الماليـة.

مراقبـة األداء: يقـوم مجلـس اإلدارة بدور المدقـق ألداء اإلدارة مـن جهـة تحقيـق أهـداف وأداء الشركـة المعتمـدة.  •  

المجلـس  إجتماعـات  واإللتـزام لحضـور  الكافـي  الوقـت  بإعطـاء  الشركـة  إدارة  أعضـاء مجلـس  يقـوم  المساهميـن:  اإللتـزام وحمايـة حقـوق   •  
وتحديـث معلوماتـهم تجـاه التطـورات ذات الصلـة فـي مجـال أعمـال الشركـة )الماليـة والتجاريـة والتقنيـة( والسـوق والجهـات التنظيميـة والقانونيـة 
وذلـك لتحديـد أيـة قضايـا أو مشاكـل محتملـة قـد تمنـع الشركـة مـن تحقيـق أهدافهـا. فـي جميـع أعمالـه، يقـوم مجلـس اإلدارة بمراقبـة وحمايـة 

سمعـة الشركـة والعمـل بشكـل مستمـر علـى تعزيـز هـذه السمعـة.

والتـي بموجبهـا يمكـن للموظفيـن اإلبالغ بسريـة عـن  المخالفـات  اإلبـالغ عـن  برنامـج  بإنشـاء  اإلدارة  المخالفـات: يقـوم مجلـس  اإلبـالغ عـن   •  
المخالفـات المحتملـة فـي المسائـل الماليـة أو األعمـال التجاريـة أو التنظيميـة أو القانونيـة.

تعييـن أعضـاء مجلـس اإلدارة ومسؤولياتـهم  6.1.1.2

يضـم مجلـس اإلدارة حاليـًا ستـة أعضـاء غيـر تنفيذييـن، تـم تعيينهـم كممثليـن للمساهـميـن المؤسسيـن. ال يتضمـن مجلـس اإلدارة حاليـًا أي عضـو   
مجلـس إدارة مستقـل. وفقـًا لدليـل أعضـاء مجلـس اإلدارة، ينبغـي علـى األعضـاء اإلجتمـاع أربع مـرات علـى األقـل فـي سنـة ماليـة معينـة. 

يتـم تعييـن أعضـاء مجلـس اإلدارة مـن قبـل المساهـميـن وذلـك مـن بيـن المرشحيـن المقترحيـن مـن قبـل مجلـس اإلدارة وذلـك مـن خـالل توصيـات   
لجنـة الترشيحـات والمكافـآت. يتـم تعييـن مجلـس اإلدارة لمـدة ثـالث سنـوات قابلـة للتجديـد. بنـاًء علـى طلـب مـن مجلـس اإلدارة، يجـوز لوزيـر الصناعـة 

والتجـارة تمديـد فتـرة عضويـة أي عضـو لمـدة ال تتجـاوز الستـة أشهـر، يصبـح العضـو المعني بعدها رهنـًا إلعـادة انتخابـه.
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يتـم إنـهاء عضويـة مجلـس اإلدارة فـي الحـاالت المبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

إذا كـان أحـد األعضـاء ال يملـك المؤهـالت القانونيـة المالئمـة أو يكـون قـد حكـم عليـه بإرتكـاب أيـة عمليـة إحتيـال أو جريمـة مخلـة بشرفـه أو   •  
نزاهتـه.

إذا تـم تعييـن أو إنتخـاب أي عضـو بطريقـة مخالفـة ألحكـام القانـون.  •  

إذا قـام أي عضـو بإنتهـاك عضويتـه للقيـام بأعمـال تنافسيـة معاديـة للشركـة أو قـام بإلحـاق الضـرر للشركـة.  •  

إذا قـام أحـد المساهـميـن بإنـهاء عضويـة العضـو الـذي قـام بتعيينـه.  •  

يمكـن إنـهاء عضويـة أي عضـو فـي المجلـس أو حتى المجلـس بأكملـه مـن خـالل إنعقـاد جمعيـة عموميـة للمساهـميـن وفقـًا للمـادة 178 مـن قانـون   
الشركـات التجاريـة فـي البحريـن.

لقـد تـم تعييـن كافـة أعضـاء مجلـس اإلدارة الحالييـن فـي 22 فبراير 2012 مـن خـالل الجمعيـة العموميـة لمـدة ثـالث سنـوات تنتهـي في 22 فبراير   
2015. بعد عملية التحول ستعقد الشركة إجتماعًا غير عادي للجمعية العمومية لتعيين عضو إضافي لمجلس اإلدارة يكون عضوًا مستقاًل. أسـماء أعضـاء 

مجلـس اإلدارة الحالييـن كمـا فـي تاريـخ هـذه النشـرة وتواريـخ تعييناتـهم األولية وسيرهم الذاتيـة المختصـرة مبينـة علـى النحـو أدنـاه:

جـدول 10 - أعضـاء مجلـس اإلدارة  

تاريـخ التعييـن األولـي الصفـة  اإلسـم   

19 أبريـل 2003 رئيـس مجلـس اإلدارة  الشيـخ أحمـد بـن علـي آل خليفـة   

7 فبرايـر 2005 نائـب رئيـس مجلـس إدارة  السيـد أسعـد أحمـد البنـوان   

19 أبريـل 2003 عضـو مجلـس إدارة  الشيـخ راشـد عبـد الرحمـن آل خليفـة   

27 أكتوبـر 2011 عضـو مجلـس إدارة  السيـد وليـد أ.م.أ. الروضان   

27 أكتوبـر 2011 عضـو مجلـس إدارة  السيـد جمـال شاكـر الكاظمـي   

27 أكتوبـر 2011 عضـو مجلـس إدارة  السيـدة شيخـة خالـد البحـر   

المصـدر: الشركـة  

الشيـخ أحمـد بـن علـي آل خليفـة  

تـم إنتخـاب الشيـخ أحمـد بـن علـي آل خليفـة )مـن مواليـد 16 ينايـر 1955( رئيسـًا لـمجلـس اإلدارة فـي 19 أبريـل 2003. وهـو يشغـل أيضـًا منصـب   
رئيـس مجلـس إدارة شركـة دي أتش أل إنترناشونـال البحريـن ذ.م.م.، شركـة دي أتش أل لخدمـات الطيـران ذ.م.م. وشركـة مينـا أيروسبيـس إنتربرايزيـس 
ذ.م.م. منـذ إنشائهـا فـي عـام 2004. الشيـخ أحمـد بـن علـي آل خليفـة هـو أيضـًا رئيـس مجلـس إدارة نـادي المحـرق منـذ عـام 1989، وقبـل ذلـك كـان 

يشغـل منصـب نائـب رئيـس النـادي فـي الفتـرة الممتـدة مـن عـام 1978 لغايـة عـام 1988.

السيـد أسعـد أحمـد البنـوان   

األم(  )الشركـة  المتنقلـة ش.م.ك.  اإلتصـاالت  شركـة  إدارة  مجلـس  كرئيـس   )1959 فبرايـر   13 مواليـد  )مـن  البنـوان  أحمـد  أسعـد  السيـد  تعييـن  تـم   
فـي مـارس 2005. بـدأ السيـد أسعـد أحمـد البنـوان مسيرتـه مـع الشركـة الكويتيـة للتجـارة والمقـاوالت واإلستثمـارات الخارجيـة )تدعـى اليـوم الشركـة 
الكويتيـة لإلستثمـار(، حيـث أصبـح نائـب الرئيـس األعلـى بحلـول عـام 1996. ثـم تولـى منصـب نائـب المديـر العـام لشركـة وفـرة لإلستثمـار الدولـي 
فـي الكويـت، فـي الفتـرة الممتـدة مـن عـام 1996 لغايـة عـام 1999. شغـل السيـد أسعـد أحمـد البنـوان منصـب نائـب رئيـس مجلـس اإلدارة والرئيـس 
التنفيـذي فـي شركـة اإلستثمـار الوطنيـة فـي الكويـت فـي الفتـرة الممتـدة مـن عـام 2000 لغايـة عـام 2012. وقبـل ذلـك كـان يشغـل منصـب رئيـس 
مجلـس اإلدارة والعضـو المنتـدب لشركـة اإلستثمـار الوطنيـة منـذ عـام 1999 والعضـو المنتـدب وعضـو مجلـس اإلدارة منـذ عـام 1996. وباإلضافـة إلـى 
ذلـك، فإن السيـد أسعـد أحمـد البنـوان هـو عضـو فـي مجلـس إدارة العديـد مـن الشركـات اإلقليميـة والدوليـة. وقبـل تعيينـه كرئيـس مجلـس إدارة 
الشركـة األم، كـان السيـد أسعـد أحمـد البنـوان يشغـل منصـب نائـب رئيـس مجلـس اإلدارة وعضـو لجنـة اإلستثمـار. السيـد أسعـد أحمـد البنـوان يشغـل 
أيضـًا منصـب نائـب رئيـس مجلـس إدارة نـادي كاظمـة الرياضـي. السيـد أسعـد أحمـد البنـوان حائـز علـى شهـادة البكالوريـوس فـي الماليـة واإلدارة مـن 

جامعـة الكويـت، الكويـت.
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الشيـخ راشـد عبـد الرحمـن آل خليفـة   

الشيـخ راشـد عبـد الرحمـن آل خليفـة )مـن مواليـد 24 ينايـر 1955( هـو العضـو المنتـدب لشركـة معمـار مهندسـون ومعماريـون منـذ عـام 1992. وقبـل   
ذلـك كـان مـع قـوة الدفـاع فـي البحريـن، وشغـل منصـب قائـد األشغـال العسكريـة فـي الفتـرة الممتـدة مـن عـام 1982 لغايـة عـام 1991 وقائـد قسـم 
الهندسـة فـي الفتـرة الممتـدة مـن عـام 1978 لغايـة عـام 1980. الشيـخ راشـد عبـد الرحمـن آل خليفـة حائـز علـى شهـادة البكالوريـوس فـي الهندسـة 
المعماريـة مـن جامعـة القاهـرة، مصـر، وشهـادة الماجستيـر فـي تخطيـط المـدن مـن جامعـة هـوارد، الواليـات المتحـدة األميركيـة. وهـو عضـو مسجـل 

فـي لجنـة تنظيـم مزاولة المهن الهندسيـة في البحرين والمعهـد األميركـي للهندسـة المعماريـة و الجمعيـة األميركيـة للتخطيـط.

السيـد وليـد أ.م.أ. الروضان  

تـم إنتخـاب السيـد وليـد أ.م.أ. الروضان )مـن مواليـد 22 مـارس 1963( كعضـو مجلـس إدارة فـي الشركـة األم فـي عـام 2011. إنضـم السيـد وليـد أ.م.أ.   
الروضان إلـى الـهيئـة العامـة لإلستثمـار )KIA( فـي عـام 1986 وشغـل العديـد مـن المناصـب حتـى تـم تعيينـه كمديـر اإلستثمـارات – اإلحتياطيـات 
العامـة فـي عـام 2006. هـذا المجـال ضمـن الـهيئة العامـة لإلستثمـار )KIA( يديـر اإلستثمـارات المحليـة والعربيـة فـي الشركـات والصناديـق التـي هـي 
إحـدى مساهميهـا أو مشاركيهـا. يمثـل السيـد وليـد أ.م.أ. الروضان الهيئـة العامـة لإلستثمـار )KIA( فـي مجالـس إدارة الشركـات التـي هـي مساهمـة 
القابضـة  الشركـة  إدارة  رئيـس مجلـس  أيضـًا  الروضان هـو  أ.م.أ.  وليـد  السيـد  فـإن  األم،  الشركـة  إدارة  فـي مجلـس  كونـه عضـوًا  إلى  باإلضافة  فيهـا. 
المصريـة الكويتيـة وهـو أيضـًا عضـو فـي الـهيئة العليـا التـي تشـرف علـى المشاريـع التـي تقـام علـى أمـالك الدولـة. السيـد وليـد أ.م.أ. الروضان حائـز 

علـى شهـادة البكالوريـوس فـي اإلقتصـاد مـن جامعـة الكويـت، الكويـت.

السيـد جمـال شاكـر الكاظمـي   

تـم إنتخـاب السيـد جمـال شاكـر الكاظمـي )مـن مواليـد 28 يوليـو 1956( كعضـو مجلـس إدارة فـي الشركـة األم فـي عـام 2010. وباإلضافة إلى هـذا   
الـدور فـي الشركـة األم، فـإن السيـد جمـال شاكـر الكاظمـي يشغـل منصـب الرئيـس التنفيـذي ورئيـس مجلـس إدارة شاكـر الكاظمـي وأوالده، وقـد شغـل 
هـذا المنصـب منـذ عـام 1982. شغـل السيـد جمـال شاكـر الكاظمـي أيضـًا منصـب رئيـس النـادي العربـي الرياضـي منـذ عـام 2000، وهـو أيضـًا عضـو 

مجلـس إدارة البنـك األهلـي المتحـد ونائـب رئيـس مجلـس إدارة شركـة مرسى علـم القابضـة.

السيـدة شيخـة خالـد البحـر  

السيـدة شيخـة خالـد البحـر )مـن مواليـد 14 ديسمبـر 1954( هـي الرئيـس التنفيـذي لبنـك الكويـت الوطنـي )NBK( وعضـو مجلـس إدارة فـي عـدة   
أقسـام مختلفـة ضمـن بنـك الكويـت الوطنـي )NBK(. لدى السيـدة شيخـة خالـد البحـر خبـرة واسعـة فـي منطقـة الشـرق األوسـط وذلـك فـي مجـاالت 
الخصخصـة وتمويـل المشاريـع والخدمـات اإلستشاريـة وإصـدار السنـدات والعمليـات الماليـة األخـرى واإلكتتابـات الخاصـة. كمـا شاركـت السيـدة شيخـة 
خالـد البحـر فـي جميـع صفقـات الخصخصـة العائـدة للـهيئة العامـة لإلستثمـار )KIA( منـذ عـام 1994. كمـا قامـت بالمشاركـة كمحـاورة فـي العديـد 
مـن المؤتمـرات المحليـة واإلقليميـة والدوليـة، وتشغـل السيـدة شيخـة خالـد البحـر أيضـًا منصب رئيـس مجلـس إدارة بنـك الكويـت الوطنـي، لبنـان، 
وشركـة العاصمـة العقاريـة، الكويـت وتشغـل أيضـًا منصـب رئيـس لجنـة التدقيـق فـي بنـك قطـر الدولـي )IBQ(. السيـدة شيخـة خالـد البحـر هـي 
عضـو مجلـس إدارة بنـك قطـر الدولـي )IBQ(، وبنـك الكويـت الوطنـي )انترناشيونـال( بـي.أل.سـي. والبنـك التركـي وشركـة وطنـي العالميـة لإلستثمـارات 
المحـدودة وشركـة إنتـرا لإلستثمـار ش.م.ل.، لبنـان، وعضـو في مجلـس األمنـاء فـي جامعـة الكويـت – كليـة إدارة األعمـال. مـن بيـن العديـد مـن إنجازاتـها 
الشخصيـة الرئيسيـة، مـا يلـي: أرابيـان بيزنـس )مـارس 2011(: مـن بيـن الــ 500 شخصيـة عربيـة األكثـر تأثيـرًا فـي العالـم )المرتبـة 8 محليـًا و 141 
عربيـًا(، مـن بيـن الـ 100 إمـرأة عربيـة األكثـر نفـوذًا )المرتبـة 3 محليـًا و 15 عربيـًا(، فوربـس )ديسمبـر 2004، أبريـل 2006 وفبرايـر 2008(: اإلمـرأة 
األكثـر نفـوذًا فـي العالـم العربـي واإلمـرأة التنفيذيـة مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي للعـام )1997( – دبـي. السيـدة شيخـة خالـد البحـر حائـزة علـى 
شهـادة البكالوريـوس مـع مرتبـة الشـرف فـي تـخصص التسويـق الدولـي وفـي مجـال اإلحصـاءات كتـخصص ثانوي. تشمـل المؤسسـات التعليميـة التـي 
شاركـت فيهـا جامعـة ستافـورد، جامعـة ديـوك، ستانفـورد – جامعـة سنغافـورة الوطنيـة، مدرسـة وارتـون لألعمـال، جامعـة جنـوب كاليفورنيـا، كليـة 

إنسيـاد، كليـة إدارة األعمـال فـي جامعـة هارفـارد والمدرسـة الدوليـة للتسويـق سيتـي بنـك البنـك المراسـل.
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كبـار أعضـاء فريـق اإلدارة فـي الشركـة  6.1.1.3

كمـا فـي تاريـخ هـذه النشـرة، فإن أسمـاء كبـار أعضـاء فريـق اإلدارة مبينـة علـى النحـو أدنـاه )والجديـر بالذكـر أن اإلدارة العليـا قـد تـم تعيينـها بنـاًء   
علـى عقـود ليـس لديـها أي فتـرة محـددة وبـدون تاريـخ إنتهـاء الصالحيـة(:

جـدول 11 - اإلدارة العليـا للشركـة  

تاريـخ التعييـن  الصفـة  اإلسـم   

ديسمبـر 2012 الرئيـس التنفيـذي  السيـد م. سكـوت غيغنهايـمـر   

مايـو 2008 المديـر العـام  السيـد محمـد زيـن العابديـن   

يوليـو 2010 المدير التنفيذي لقسـم تخطيـط وتـمّيز األعمـال  السيـد عصـام زينـل   

أبريـل 2011 المدير التنفيذي لقسـم التسويـق  السيـد منيـب شاهـد    

يوليـو 2010 المدير التنفيذي لقسـم الشبكـة  السيـد حمـد الرميحي   

مايـو 2008 المدير التنفيذي لقسـم تقنيـة المعلوماتيـة  السيـدة خولة عاّلن    

سبتمبـر 2007 المدير التنفيذي لقسـم الماليـة  السيـد أحمـد ضيـف   

نوفمبـر 2012 رئيـس قسـم المبيعـات وخدمـة العمـالء  السيـد أرسـالن خـان   

ديسمبـر 2008 مديـر الجهـات التنظيميـة والربـط البينـي  السيـد جعفـر عبداللـه   

يوليـو 2009 مديـر المـوارد البشريـة  السيـدة دانة بوخمـاس   

سبتمبـر 2007 مديـر تواصـل الشركـة  السيـدة ساميـة حسيـن   

مايو 2014 المدير التنفيذي للشؤون القانونية  السيدة لطيفة صالح الدين   

نوفمبر 2013 مدير عالقات المستثمرين  السيد عبدالرحمن الشافعي   

المصـدر: الشركـة  

إن السيـرة الذاتيـة المختصـرة لكبـار أعضـاء فريـق اإلدارة مبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

السيـد م. سكـوت غيغنهايمـر   

تـم تعييـن السيـد م. سكـوت غيغنهايمـر )مـن مواليـد 14 ديسمبـر 1966( كرئيـس تنفيـذي لشركـة زيـن البحريـن فـي ديسمبـر 2012. وقبـل ذلـك   
شغـل منصـب الرئيـس التنفيـذي للعديـد مـن شركـات اإلتصـاالت فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشمـال أفريقيـا ورئيـس تنفيـذي للماليـة للعديـد مـن 
الشركـات فـي الواليـات المتحـدة األميركيـة. كمـا يشغـل أيضـًا منصـب الرئيـس التنفيـذي للشركـة األم. باإلضافـة إلـى ذلـك، لديـه 25 عامـا مـن الخبـرة 
الدوليـة والتشغيليـة الواسعـة فـي مجـال اإلتصـاالت الالسلكيـة وقطاعـات التكنولوجيـا. السيـد م. سكـوت غيغنهايمـر حائـز علـى شهـادة الماجستيـر فـي 

إدارة األعمـال مـن جامعـة ديبـول وشهـادة البكالوريـوس فـي العلـوم الماليـة واإلدارة مـن جامعـة شمـال إلينـوي، الواليـات المتحـدة األميركيـة. 

السيـد محمـد زيـن العابديـن  

السيـد محمـد زيـن العابديـن )مـن مواليـد 10 أكتوبـر 1971( هـو المديـر العـام لشركـة زيـن البحريـن منـذ مايـو 2008، وهـو مسـؤول عـن اإلستراتيجيـة   
الشاملـة لتخطيـط، تشغيـل وإدارة األعمـال التجاريـة إضافـة إلـى اإلبتكـار، التواصـل وتنفيـذ رؤيـة ومهمـة الشركـة وذلـك لتحقيـق أهدافهـا الماليـة. 
إلتحـق السيـد محمـد زيـن العابديـن بزيـن البحريـن فـي يوليـو 2003 فـي قسـم تكنولوجيـا المعلومـات وتقـدم ليصبـح رئيـس قسـم الشـؤون التجاريـة 
للشركـة. قبـل ذلـك كـان يعمـل علـى نطـاق واسـع فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـاتيـة المصرفيـة. السيـد محمـد زيـن العابديـن حائـز علـى شهـادة 

البكالوريـوس فـي هندسـة الحاسـوب اإللكترونـي مـن جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن، المملكـة العربيـة السعوديـة.

السيـد عصـام زينـل  

السيـد عصـام زينـل )مـن مواليـد 15 ديسمبـر 1960( هـو المدير التنفيذي لقسـم تخطيـط وتـمّيــز األعمـال في زيـن البحريـن منـذ يوليـو 2010، وهـو   
رئيـس الوحـدة المسؤولـة عـن تخطيـط األعمـال، تطويـر األعمـال الجديـدة، وإدارة البرامـج، وضمان الجودة. قبـل ذلـك، شغـل السيـد عصـام زينـل منصـب 
رئيـس قسـم الشبكـات وكـان مسـؤواًل عـن تخطيـط، تطويـر وتشغيـل وصيانـة شبكـة زيـن البحريـن. إلتحـق السيـد عصـام زينـل بزيـن البحريـن فـي عـام 
2003. وقبـل ذلـك كـان يعمـل لحسـاب شركـة إتصـاالت رئيسيـة أخـرى فـي البحريـن كأحـد كبـار المـدراء فـي تطويـر المنتجـات والخدمـات المتنقلـة 
وكمهنـدس اإلتصـاالت المتنقلـة واألقمـار الصناعيـة. السيـد عصـام زينـل حائـز علـى شهـادة الماجستيـر وشهـادة البكالوريـوس فـي الهندسـة الكهربائيـة 

مـن جامعـة تكسـاس فـي أرلينغتـون، الواليـات المتحـدة األميركيـة.
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السيـد منيـب شاهـد  

السيـد منيـب شاهـد )مـن مواليـد 15 مـارس 1978( هـو المدير التنفيذي لقسـم التسويـق في زيـن البحريـن منـذ عـام 2011، ومـن مسؤولياتـه إدارة   
مسـؤواًل  وكـان  الشبكـة،  إدارة  قسـم  فـي  2004 كعضـو  عـام  فـي  البحريـن  زيـن  بشركـة  شاهـد  منيـب  السيـد  إلتحـق  التسويـق.  إستراتيجيـات  جميـع 
عـن تخطيط وإنشاء وإدارة شبكة النفاذ الراديوية. بعـد ذلـك شغـل السيـد منيـب شاهـد عـدة مناصـب فـي إستراتيجيـة وتخطيـط األعمـال فـي شركـة 
زيـن البحريـن والشركـة األم. قبـل ذلـك، كـان السيـد منيـب شاهـد يشغـل منصـب مهنـدس تخطيط الشبكة فـي ورلـد كـول ويرلـس وموبيلينـك فـي 
الباكستـان. السيـد منيـب شاهـد حائـز علـى شهـادة الماجستيـر فـي إدارة أعمـال تمويـل الشركـات واإلستراتيجيـة مـن كليـة إنسيـاد، فرنسـا، وشهـادة 
الماجستيـر فـي الهندسـة مـن معهـد رينسيـالر بوليتكنيـك، الواليـات المتحـدة األميركيـة وشهـادة البكالوريـوس فـي الهندسـة الكهربائيـة مـن الجامعـة 

الوطنيـة للعلـوم والتكنولوجيـا، باكستـان.

السيـد حمـد الرميحـي  

مسـؤول  وهـو   ،2010 يوليـو  منـذ  البحريـن  زيـن  في  الشبكـة  لقسـم  التنفيذي  المدير  هـو   )1979 أغسطـس   13 مواليـد  )مـن  الرميحـي  حمـد  السيـد   
عـن تخطيـط وتطويـر وتشغيـل وصيانـة الشبكـة، بمـا فـي ذلـك ضمـان التغطيـة والجـودة. باإلضافـة إلـى ذلـك، فـإن السيـد حمـد الرميحـي مسـؤول 
عـن تخطيـط وتطويـر اإلستراتيجيـات التقنيـة والسياسـات وإتفاقيـات مستـوى الخدمـة وخطـط العمـل والتفـاوض مـع مزودي أنظمة الشبكـة وتخطيـط 
وإدارة النفقـات الرأسماليـة السنويـة وموازنـات النفقـات التشغيليـة. قبـل ذلـك كـان السيـد حمـد الرميحـي يعمـل فـي مجـال تكنولوجيـا الشبكـة مـع 
الشركـة األم و أتـش بـي و إريكسـون آي بـي. السيـد حمـد الرميحـي حائـز علـى شهـادة البكالوريـوس فـي الهندسـة اإللكترونيـة والكهربائيـة مـن جامعـة 

ستراثساليـد، المملكـة المتحـدة.

السيـدة خولة عـالن  

التنفيذي لقسـم تقنيـة المعلوماتيـة منـذ مايـو 2008، وهـي مسؤولـة عـن تخطيـط  المدير  إن السيـدة خولة عـالن )مواليـد 18 نوفمبـر 1963( هـي   
وتطويـر وتشغيـل وصيانـة جميـع أنظمـة تكنولوجيـا المعلومـاتية بمـا فـي ذلـك نظـام الفوتـرة والتطبيقـات المؤسساتيـة )المـوارد البشريـة والماليـة( 
والبنيـة التحتيـة لمـزود خدمـة اإلنترنـت ونظـام إستخبارات األعمـال ومركـز نظـام اإلتصـال الصوتـي. السيـدة خولة عـالن مسؤولـة عـن تخطيـط وإدارة 
النفقـات الرأسماليـة السنويـة وموازنـات النفقـات التشغيليـة والتفـاوض مـع المزودين. إلتحقـت السيـدة خولة عـالن بشركـة زيـن البحريـن فـي يونيـو 
2003. قبـل ذلـك شغلـت السيـدة خولة عـالن العديـد مـن المناصـب اإلداريـة والتقنيـة فـي شركـات مشغلـي اإلتصـاالت األخـرى فـي البحريـن وغيرهـا 
مـن البلـدان. السيـدة خولة عـالن حائـزة علـى شهـادة الماجستيـر فـي اإلدارة الماليـة مـن جامعـة هـال، المملكـة المتحـدة، وشهـادة البكالوريـوس فـي 

علـوم الكمبيوتـر مـن جامعـة األردن، األردن.

السيـد أحمـد ضيـف  

السيـد أحمـد ضيـف )مـن مواليـد 29 أغسطـس 1968( هـو المدير التنفيذي لقسـم الماليـة فـي زيـن البحريـن وهـو مسـؤول عـن المحاسبـة والعمليـات   
البينـي  اإلتصـال  ربـط  وفوتـرة خدمـات  اإليـرادات  وضمـان  للتكاليف  المثلى  واإلدارة  التكاليـف  وتحليـل  والربحيـة  التوقعـات  وإدارة  والموازنـة  الماليـة 
والخزينـة وإدارة التدفـق النقـدي. إلتحـق السيـد أحمـد ضيـف بزيـن البحريـن فـي مايـو 2004. قبـل ذلـك شغـل السيـد أحمـد ضيـف مناصـب قياديـة 
فـي قطـاع اإلتصـاالت والنفـط والتجـارة والتدقيـق. السيـد أحمـد ضيـف حائـز علـى شهـادة البكالوريـوس فـي التجـارة فـي المحاسبـة مـن جامعـة عيـن 

شمـس، مصـر ويحمـل شهـادة مديـر التدفـق النقـدي.

السيـد أرسـالن خـان  

عـن  مسـؤول  وهـو  البحريـن  زيـن  فـي  العمـالء  وخدمـة  المبيعـات  لقسـم  التنفيذي  المدير  هـو   )1974 نوفمبـر   19 مواليـد  )مـن  خـان  أرسـالن  السيـد   
أهـداف اإلستحـواذ لقطـاع المستهلكيـن )المبيعـات غيـر المباشـرة ومبيعـات التجزئـة( وقطاع “سغناتشور” )القيمـة العاليـة والشخصيات المهمـة جـدًا( 
وقطـاع األعمـال )الشركـات والمؤسسـات(. قبـل ذلـك، شغـل السيـد أرسـالن خـان مناصـب عاليـة فـي مجـال المبيعـات والتسويـق مـع شركـات مشغلـي 
التنفيـذي  الرئيـس  التجاريـة لشركـة ڤتيـل هولدنـغ،  اإلتصـاالت فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشمـال أفريقيـا بمـا فـي ذلـك: رئيـس قسـم المجموعـة 
للتجـارة لمجموعـة بنتـل المحـدودة، الرئيـس التنفيـذي للتسويـق لشركـة أم تـي أن، رئيـس قسـم التجـارة فـي ديجيسيـل، رئيـس قسـم التسويـق/رئيـس 
سـوق العقـارات السكنيـة فـي شركـة إتصـاالت ورئيـس قسـم التسويـق فـي شركـة ميليكـوم الخليويـة الدوليـة. السيـد أرسـالن خـان حائـز علـى شهـادة 
جامعـة  مـن  العامـة  الدراسـات  فـي  البكالوريـوس  شهـادة  وعلـى  األميركيـة  المتحـدة  الواليـات  بريستـون،  جامعـة  مـن  األعمـال  إدارة  فـي  الماجستيـر 

البنجـاب، باكستـان.

السيـد جعفـر عبداللـه  

السيـد جعفـر عبداللـه )مـن مواليـد 26 ديسمبـر 1979( هـو مديـر الجهـات التنظيميـة وخدمـات ربـط اإلتصـال البينـي فـي زيـن البحريـن، وهـو نقطـة   
اإلتصـال الرئيسيـة مـع هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت، ومسـؤول عـن التأكـد مـن اإللتـزام مـع شـروط الترخيـص واألنظمـة المرعيـة. السيـد جعفـر عبداللـه هـو 
أيضـًا نقطـة اإلتصـال الرئيسيـة مـع شركـات مشغلـي اإلتصـاالت األخـرى المرخـص لـها فـي البحريـن وغيرهـا مـن البلـدان لجميـع المسائـل العائـدة 
الراديـو مـع فريـق شبكـة زيـن  البيـع بالجملـة. قبـل ذلـك، شغـل السيـد جعفـر عبداللـه منصـب مهنـدس  البينـي وخدمـات  لخدمـات ربـط اإلتصـال 
البحريـن. إلتحـق السيـد جعفـر عبداللـه بزيـن البحريـن فـي يوليـو 2003. السيـد جعفـر عبداللـه حائـز علـى شهـادة الماجستيـر فـي إدارة األعمـال مـن 

معهـد نيويـورك للتكنولوجيـا، البحريـن وشهـادة البكالوريـوس فـي هندسـة القيـاس والتحكـم مـن جامعـة البحريـن، البحريـن.

السيـدة دانة بوخمـاس  

السيـدة دانة بوخمـاس )مـن مواليـد 21 مـارس 1980( هـي مديـر المـوارد البشريـة فـي زيـن البحريـن منـذ يوليـو 2009 وهـي مسؤولـة عـن التدريـب   
والتطويـر، إدارة األداء، عالقـات الموظفيـن والخدمـات والتوظيـف والتطويـر التنظيمـي. قبـل ذلـك، شغلـت السيـدة دانة بوخمـاس مناصـب أخـرى فـي 
قسـم المـوارد البشريـة فـي زيـن البحريـن وأدوار إشرافيـة فـي قسـم المبيعـات. إلتحقـت السيـدة دانة بوخمـاس بزيـن البحريـن فـي يوليـو 2003. السيـدة 
دانة بوخمـاس حائـزة علـى شهـادة البكالوريـوس فـي إدارة األعمـال مـن جامعـة البحريـن، البحريـن، وهي ملتحقة حاليـًا ببرنامـج الماجستيـر فـي إدارة 

األعمـال.
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السيـدة ساميـة حسيـن  

السيـدة ساميـة حسيـن )مـن مواليـد 6 أكتوبـر 1966( هـي مديـر تواصـل الشركـة فـي زيـن البحريـن منـذ عـام 2007. تديـر السيـدة ساميـة حسيـن   
أنشطـة العالقـات العامـة فـي المناسبـات العامـة وتحافـظ علـى عالقـات إيجابيـة مـع الجمهـور والصحافـة ووسائـل اإلعـالم اإللكترونيـة. تقـوم السيـدة 
الخاصـة  الترويجيـة  والعـروض  والتقويمـات  اإلعـالم  ووسائـل  والصحافـة  المطبوعـات  تنفيـذ جميـع  علـى  واإلشـراف  التطويـر  بعمليـات  ساميـة حسيـن 
ومعلومـات عامـة عـن األنشطـة واألحـداث ذات الصلـة. إلتحقـت السيـدة ساميـة حسيـن بزيـن البحريـن فـي عـام 2003. قبـل ذلـك، شغلـت السيـدة 
ساميـة حسيـن منصـب مديـر مكتـب الرئيـس التنفيـذي لشركـة المؤيـد كومبيوتـرز فـي الفتـرة الممتـدة مـن عـام 1999 ولغايـة عـام 2002 ومكتـب 
الرئيـس التنفيـذي فـي مجموعـة فنـدق أكـور نوفوتيـل هولدنـغ للفتـرة الممتـدة مـن عـام 2002 ولغايـة عـام 2003. السيـدة ساميـة حسيـن حائـزة علـى 

شهـادة إدارة األعمـال مـن جامعـة البحريـن، البحريـن.

السيدة لطيفة صالح الدين  

السيدة لطيفة صالح الدين )من مواليد 16 يوليو 1981( هي المدير التنفيذي للشؤون القانونية في شركة زين البحرين. إنضمت إلى شركة زين البحرين   
في مايو 2014، لتترأس الدائرة القانونية المسؤولة عن توفير وإدارة الدعم القانوني للشركة. السيدة لطيفة صالح الدين مسؤولة عن تقديم المشورة بشأن 
وصياغة ومراجعة اإلتفاقات المحلية والدولية لزين البحرين، والتنسيق مع الـهيئات التنظيمية والسلطات الحكومية. وهي أيضا أمين مجلس إدارة الشركة 
والمشرفة على تنفيذ قراراته. السيدة لطيفة صالح الدين محامية بـحرينــية مرخصة. قبل انضمامها إلى شركة زين البحرين، ومنذ عام 2006، كانت السيدة 
لطيفة صالح الدين محاٍم أول في الزعبي وشركائهم محامون ومستشارون قانونيون. السيدة لطيفة صالح الدين حاصلة على بكالوريوس الحقوق من جامعة 

لندن غيلدهول وعلى ماجستير في القانون من جامعة لندن - كلية الدراسات الشرقية واألفريقية، في المملكة المتحدة.

السيد عبدالرحمن الشافعي  

انضم السيد عبدالرحمن الشافعي )من مواليد 8 ديسمبر 1982( إلى الشركة كمدير عالقات المستثمرين قبيل إطالق االكتتاب العام اإلولي. السيد عبدالرحمن   
الشافعي مسؤول عن تنسيق المسائل المالية واالتصاالت والتسويق واالمتثال لقوانين األوراق المالية حيث تستعد الشركة إلطالق أسهمها لالكتتاب العام 
األولي. سيشمل عمله إنشاء وتنفيذ االتصاالت المتبادلة األكثر فعالية بين الشركة والقطاع المالي الـهيئات األخرى، مما سيسهم في نـهاية المطاف في 
تحقيق تقييم عادل ألسهم للشركة. انضم السيد عبدالرحمن الشافعي لزين البحرين في بداية إنطالقتها في عام 2003، وواصل معها حتى عام 2006، 
عندما انتقل الى القطاع المصرفي ليصبح محترفًا في مجال التمويل. كمصرفي سابق، فإن السيد عبدالرحمن الشافعي يضيف الى منصبه الجديد في 
زين البحرين خبرات قّيمة إكتسبها كمستشار مالي مع بنك المشرق )اإلمارات العربية المتحدة(، ثم كمدير أول مع المؤسسة المصرفية العالمية )البحرين( 
ثم كمدير تنفيذي في بيت أبوظبي لالستثمار )البحرين(. السيد عبد الرحمن الشافعي حاز على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة غالمورغان، المملكة 
المتحدة، و قام بتحديث مؤهالته المهنية المالية من خالل شهادات متخصصة من معهد البحرين للدراسات المصرفية و المالية وغيره من معاهد التدريب 

المالي مثل األكاديمية األمريكية لإلدارة المالية.

الـهيكـل اإلداري التنظيمـي  6.1.2

إن الـهيكـل اإلداري التنظيمـي للشركـة مبيـن علـى النحـو أدنـاه:  

شكـل 16 - الهيكـل التنظيمـي لزيـن البحريـن  

المصـدر: الشركـة  

مدير تنفيذي
 التسويق

مدير تنفيذي
 المالية

مدير تنفيذي تخطيط 
وتميز األعمال

مدير تنفيذي الشؤون 
القانونية

مدير الموارد
 البشرية

مدير الجهات 
التنظيمية والربط 

البيني

مدير تواصل
 الشركة

�������� ������

����� ������

مدير تنفيذي تقنية 
المعلومات

مدير تنفيذي
 الشبكة

مدير عالقات 
المستثمرين

مدير تنفيذي المبيعات 
وخدمة الزبائن
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هيكلـة مساهمـة الشركـة  6.1.3

كمـا فـي تاريـخ هـذه النشـرة، يوضـح الجـدول المبيـن أدنـاه أسمـاء المساهـميـن الرئيسييـن وأعضـاء مجلـس اإلدارة والرئيـس التنفيـذي:  

جـدول 12 – المساهمـة مـن قبـل المساهميـن الرئيسييـن وأعضـاء مجلـس اإلدارة والرئيـس التنفيـذي  

بعـد اإلكتتـاب قبـل اإلكتتـاب    

نسبـة الملكيـة عـدد األسهـم  نسبـة الملكيـة  عـدد األسهـم  الجنسيـة  الصفـة  اإلسـم   

54.78%  201,600,000  63.00%  20,160,000 كويتي  مساهـم  شركـة اإلتصـاالت    
المتنقلـة ش.م.ك.   

16.10%  59,260,000  18.52%  5,926,000 بحريني  مساهـم وعضو  الشيـخ أحمـد بـن علي    
مجلس اإلدارة  آل خليفـة   

ورئيس مجلس اإلدارة   

0.33%  1,200,000  0.38%  120,000 بحريني  مساهـم وعضـو  الشيـخ راشـد عبـد الرحمـن    
مجلـس اإلدارة  آل خليفـة   

0%  -  0%  - كويتي  عضـو مجلـس  السيـد أسعـد أحمـد البنـوان   
اإلدارة ونائـب رئيـس   

مجلـس اإلدارة   

0%  -  0%  - كويتي  عضـو مجلـس إدارة  السيـد وليـد أ.م.أ. الروضان   

0%  -  0%  - كويتي  عضـو مجلـس إدارة  السيـد جمـال شاكـر الكاظمـي   

0%  -  0%  - كويتي  عضـو مجلـس إدارة  السيـدة شيخـة خالـد البحـر   

0%  -  0%  - أميركي  الرئيـس التنفيـذي   السيـد م. سكـوت غيغنهايـمـر   

المصـدر: الشركـة  
مالحظـة: بنـاًء علـى الجمعيـة العموميـة الغيـر عاديـة التـي تـم انعقادهـا فـي 28 يوليـو 2013، تـمت الموافقـة علـى زيـادة رأسمـال الشركـة المصـرح بـه مـن 32,000,000 دينـار   
بحريني إلـى 36,800,000 دينـار بحريني كمـا تـم تجزئـة كـل سهـم عـادي بقيمـة إسـميـة تبلـغ دينـار بحريني واحد إلـى عشـرة )10( أسهـم عاديـة، بقيمـة إسـميـة تبلـغ 100 فلـس. 

سـوف تكـون عمليـة تجزئـة السهـم نافذة المفعول عنـد عمليـة التحّول.

إن جميـع أسهـم الشركـة، بمـا فـي ذلـك تلـك المبينـة فـي الجـدول أعـاله، هـي أسهـم عاديـة تحمـل حقـوق تصويـت متساويـة مـع تلـك األسهـم التـي   
سيتـم اإلكتتـاب بـها. يعـرض هـذا األمـر وضعيـة ملكيـة السهـم كمـا فـي تاريـخ هـذه النشـرة.

إن التغييـرات الجوهريـة لـهيكلـة الملكيـة فـي السنـوات الثـالث السابقـة مبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

جـدول 13 – أحدث تغييـرات هيكلـة الملكيـة   

إلـى مـن  المساهـم   

63.00%  56.25% شركـة اإلتصـاالت المتنقلـة ش.م.ك.   

18.52%  15.33% الشيـخ أحـمـد بـن علي آل خليفـة   

0.38%  3.66% الشيـخ راشـد عبـد الرحمـن آل خليفـة   

المصـدر: الشركـة  

يخضع الـُمصِدر للتحكم مـن قبـل شركـة اإلتصـاالت المتنقلـة ش.م.ك. مـن خـالل مساهـمتها في ملكية الشركة وتمثيلها بأغلبية في مجلس اإلدارة   
وإتفاقية اإلدارة.
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خلفيـة المعلومـات ذات األهمية  6.1.4

تؤكـد الشركـة بأن ال أحد من مساهـميـها الرئيسييـن أو أعضـاء مجلـس إدارتـها أو مديريـها التنفيذييـن، ويشـار إلى هؤالء مجتمعيـن بأصحـاب المصلحـة،   
قد:

كان في أي وقـت مـن األوقـات خـالل السنـوات العشـر الماضيـة موضع أي طلـب أو عريضـة بـموجـب أية قوانيـن إفالسيـة مـن أي سلطـة قضائيـة   •  
تـم رفعهـا ضـد صاحـب المصلحـة، أو ضـد شراكـة كـان فيهـا صاحـب المصلحـة شريكـًا فـي وقـت كـان فيـه صاحـب المصلحـة شريكـًا، أو فـي أي 

وقـت خـالل سنتيـن مـن التاريـخ الـذي لـم يعـد فيـه صاحـب المصلحـة شريكـًا.

كان فـي أي وقـت خـالل السنـوات العشـر الماضيـة موضع أي طلـب أو عريضـة بـموجـب أي قانـون ألي سلطـة قضائيـة تـم رفعهـا ضـد أي كيـان   •  
قانـون )ليـس كونـه شراكـة( والتـي كـان فيهـا صاحـب المصلحـة عضـو مجلـس إدارة أو مـا يعادلـه أو رئيـس تنفيـذي، فـي الوقـت الـذي كـان فيـه 
صاحـب المصلحـة عضـو مجلـس إدارة أو مـا يعادلـه أو رئيـس تنفيـذي لـهذا الكيـان القانونـي، أو فـي أي وقـت خـالل سنتيـن مـن التاريـخ الـذي 
لـم يعـد فيـه صاحـب المصلحـة عضـو مجلـس إدارة أو مـا يعادلـه أو رئيـس تنفيـذي، لحـل هـذا الكيـان القانونـي أو فـي حـال كـان هـذا الكيـان 

القانوني هـو الوصي فـي كيـان توصيـة، وإن هـذا الكيـان يواجـه فـي أرض الواقـع مشاكـل فـي السيولـة الماليـة.

صِدر ضده حكـم غيـر ُمـرٍض.
ُ
أ  •  

دين فـي أي وقـت مضـى بـأية جريمـة، فـي البحريـن أو فـي أي مكـان آخـر، تشمـل غسـل األمـوال أو الجرائـم الماليـة،أو اإلحتيـال أو عـدم األمانـة 
ُ
أ  •  

التـي يعاقـب عليهـا بالسجـن، أو خضع أليـة إجـراءات جنائيـة )بمـا فـي ذلـك أية إجـراءات جنائيـة تنتظر الحكم و يعلم بـها صاحب المصلحة( 
لـهذا الغـرض.

دين فـي أي وقـت مضـى بـأية جريمـة، فـي البحريـن أو فـي أي مكـان آخـر، تشمـل إنتهـاك أي قانـون أو متطلبـات تنظيميـة تتعلـق بسـوق رأس 
ُ
أ  •  

المـال فـي البحريـن أو فـي أي مكـان آخـر، أو خضع أليـة إجـراءات جنائيـة )بمـا فـي ذلـك أيـة إجـراءات جنائيـة تنتظر الحكم و يعلم بـها أصحـاب 
المصلحـة( لمثـل هـذا اإلنتهـاك.

صدر ضده فـي أي وقـت خـالل السنـوات العشـر الماضيـة حكـم فـي أية دعـوى مدنيـة فـي البحريـن أو فـي أي مكـان آخـر، تشمـل إنتهـاك أي قانـون   •  
أو متطلبات تنظيمية تتعلـق بسـوق المـال فـي البحريـن أو فـي أي مكـان آخـر، أو حصول عمليـات إحتيـال أو تزويـر أو عـدم أمانة مـن جانـب صاحـب 
المصلحـة، أو قد خضع ألية دعـوى مدنيـة )بمـا فـي ذلـك أية دعـوى مدنيـة تنتظر الحكم و يعلم بـها صاحـب المصلحـة( تتعلق بإدعاءات إحتيال 

أو تزويـر أو عـدم أمانة مـن جانـب صاحـب المصلحـة.

دين فـي أي وقـت مضـى فـي البحريـن أو فـي أي مكـان آخـر بأية جريمـة تتعلق بتأسيـس أو إدارة أي كيـان قانونـي أو كيـان توصيـة.
ُ
أ  •  

تم تنحيته فـي أي وقـت مضـى عـن القيـام بـدور عضـو مجلـس إدارة أو مـا يعادلـه ألي كيـان قانوني )بمـا فـي ذلـك الوصي فـي كيـان توصيـة(،   •  
أو مـن المشاركـة بشكـل مباشر أو غير مباشر فـي إدارة أي كيان قانونـي أو كيـان توصيـة.

خضع فـي أي وقـت مضـى ألي حكـم قضائي أو حكـم مـن أي محكمـة أو هيئـة قضائيـة أو هيئـة حكوميـة، بشكل دائم أو مؤقت، يـمنع صاحـب   •  
المصلحـة مـن مـمارسـة أي عمـل أو نشـاط تجاري.

إهتم فـي أي وقـت مضى، حسب علمه، بإدارة أو تسييـر شـؤون:  •  

أي شركـة تـم التحقيـق فـيها بسبـب إنتهاك أي قانـون أو مطلـب تنظيمي يقـوم بتنظيـم عمل الشركـات فـي البحريـن أو فـي أي مكـان آخـر.  -   

أي كيـان قانوني )ليـس شركـة( تـم التحقيـق فـيه بسبـب إنتهـاك أي قانـون أو مطلـب تنظيمـي يقـوم بتنظيـم مثـل هـذه الكيانـات فـي   -   
البحريـن أو فـي أي مكـان آخـر.

أي كيـان توصيـة تـم التحقيـق فـيه بسبـب إنتهـاك أي قانـون أو مطلـب تنظيمي يقـوم بتنظيـم كيانـات التوصيـة فـي البحريـن أو فـي أي   -   
مكـان آخـر.

أي كيـان قانونـي أو كيـان توصيـة تـم التحقيـق فـيه بسبـب إنتهـاك أي قانـون أو مطلـب تنظيمي يتعلق بسـوق المـال فـي البحريـن أو فـي   -   
أي مكـان آخـر.

و ذلك فيما يتعلق بأية مسألـة حدثت أو نشأت خـالل الفتـرة التي إهتم فيها صاحـب المصلحـة بالكيـان القانوني أو كيـان التوصيـة.  

خضع لتحقيق أو إجراءات تأديبية حالية أو سابقة، أو تـم توبيخه أو صـدر بحقه خطـاب تحذيـر مـن قبـل مصـرف البحريـن المركـزي أو أية هيئـة   •  
تنظيميـة أو مهنيـة أو وكالـة حكوميـة أخرى، سـواء فـي البحريـن أو فـي أي مكـان آخـر.

لجـان مجلـس اإلدارة  6.1.5

إن أعضـاء مجلـس اإلدارةمسؤولون، فرديـًا وجماعيـًا علـى حـد سـواء، تجـاه تأديـة مهامـهم ومسؤولياتـهم. وعلـى الرغـم مـن أن مجلـس إدارة الشركـة قـد   
يفـوض بعـض المهـام إلـى لجـان المجلـس أو إلـى اإلدارة، فإنـه ال يمكنه تفويض مسؤوليتـه النهائيـة فـي نـهاية المطـاف تجاه التأكد مـن وجود إطـار 

حوكمـة شركـة مناسب و فّعال و شامل و شفاف.

ينبغـي علـى لجـان مجلـس اإلدارة أن تعمـل فقـط فـي إطـار التفويـض المجـاز لـها، وبالتالـي يجـب علـى مجلـس اإلدارة عـدم السمـاح ألي لجنـة بأن   
تـهيمن أو أن تحـل عمليًا محل مجلـس اإلدارة فـي مسؤوليـة إتخـاذ القـرارات.
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لتكريـس إطـار حوكمـة فّعال ولتحضيـر الشركـة نحـو مكانتهـا المتوقعـة كشركـة مساهـمة عامـة، فـإن مجلـس اإلدارة بصـدد إنشـاء لجـان كمـا هـو مبيـن   
علـى النحـو أدنـاه:

وتشمـل  الشركـة.  لعمليـات  الداخليـة  والرقابـة  المخاطـر  وإدارة  الماليـة  المسائـل  علـى  لإلشـراف  التدقيـق  لجنـة  ُتنشأ  سوف  التدقيـق:  لجنـة   •  
مسؤوليـات لجنـة التدقيـق مراجعـة ومناقشـة البيانـات الماليـة المرحليـة الموجـزة والسنويـة للشركـة. تشـرف لجنـة التدقيـق علـى تعييـن مدقـق 
الحسابـات الخارجـي المستقـل وتقـوم بمراجعـة فعاليـة التدقيـق الداخلـي والخارجـي المستقـل. وعـالوة علـى ذلـك، يجـب علـى لجنـة التدقيـق أن 

يكـون لديهـا السلطـة إلشـراك خبـراء خارجييـن حسبمـا تـراه ضروريـًا للوفـاء بمسؤولياتـها فيمـا يتعلـق بالشـؤون الماليـة للشركـة.

لجنـة الترشيحـات والمكافـآت: سوف ُتنشأ لجنـة الترشيحـات والمكافـآت التخـاذ قـرارات بشـأن تقييـم أداء مجلـس اإلدارة وإقتـراح معاييـر أداء   •  
موضوعيـة لتقييـم مساهمـة المجلـس فـي تعزيـز قيمـة حقـوق ملكيـة المساهميـن. سوف تكون لجنـة الترشيحـات والمكافـآت مسؤولـة عـن تحديـد 
ومراجعـة وترشيـح وإقتـراح األتعـاب المهنيـة لمرشحـي مجلـس اإلدارة المحتمليـن وإقتـراح رواتـب وأجـور اإلدارة العليـا للشركـة. وعـالوة علـى ذلـك 
يجـب علـى لجنـة الترشيحـات والمكافـآت مراجعـة أنظمـة إدارة المـوارد البشريـة للشركـة والهياكـل التنظيميـة ونمـاذج الحوكمـة لتحديـد المجـاالت 

التـي يجـب تطويرهـا.

لقـد تـم وضـع ميثـاق خطـي لكـل لجنـة مـن لجـان مجلـس اإلدارة باستخدام “الدليـل اإلرشـادي لمصـرف البحريـن المركـزي – المجلـد رقـم 6: أسـواق   
المـال” الصـادر عـن مصـرف البحريـن المركـزي و“نظام حوكمـة المؤسسات” الصـادر عـن وزارة الصناعـة والتجـارة و”معاييـر اإلفصـاح” الصـادرة عـن مصـرف 
اإلدارة  لجـان مجلـس  ومسـؤوليـات  المواثيـق مهام  تحـدد هذه  والتجـارة.  الصناعـة  وزارة  عـن  الصـادر  التجاريـة”  الشركـات  و“قانـون  المركـزي  البحريـن 

وكذلـك إجـراءات تعييـن وإنـهاء خدمـة أعضـاء لجـان المجلـس وهيكلة اللجـان وكذلـك عمليـات وقنـوات اإلبـالع إلـى مجلـس اإلدارة.

سياسـة التعويضـات  6.1.6

تضمن سياسـة التعويضـات فـي الشركـة بـأن أعضـاء مجلـس اإلدارة يتـم تعويضهـم بصـورة معقولـة مـن جهـة الوقـت والمـوارد والجهـد المبـذول لتأديـة   
العموميـة  الجمعيـة  المساهـميـن فـي  الموافقـة عليهـا سنويـًا مـن قبـل  والتـي يتـم  اإلدارة،  واجباتـهم بطريقـة مؤتمنـة. تشمـل تعويضـات مجلـس 

السنويـة، راتبـًا سنويـًا وبـدالت للنفقـات النثريـة. 

يقـدر المبلـغ الذي سيتـم دفعه إلـى جميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة للسنـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبـر 2014 بـــ 452,000 دينـار بحرينـي.  

تـهـدف سياسـة تعويضـات الشركـة لإلدارة والموظفيـن إلـى إستقطـاب وتحفيـز والحفـاظ علـى الموظفيـن الذيـن يتمتعـون بمهـارات متنوعـة ومختلفـة   
وفطنـة تجاريـة وخلفيـات تعليميـة وخبـرات واسعـة.

الرواتـب والمكافـآت  الرواتـب األساسيـة والمزايـا اإلضافيـة مثـل: العـالوات اإلستثنائيـة غيـر  المثـال ال الحصـر:  تشمـل تعويضـات الشركـة علـى سبيـل   
والعـالوات )منافـع التعويضـات المؤجلـة(. لـدى الشركـة نظـام تصنيف هرمي يحوي خمس مستويـات محددة مسبقـًا كمـا وتستخـدم الشركة بطاقـات األداء 
ومؤشـرات األداء الرئيسيـة للتقييم الدوري ألداء جميع موظفـيها. كمـا تقـوم الشركـة أيضـًا بإجـراء تقييـم دوري وكذلـك تقييـم ذاتـي لجميـع الموظفيـن 

مـن أجـل التأكـد مـن أن مصالحهـم تتماشـى مـع مصالـح مساهـمـي الشركـة.

بلـغ إجمالـي التعويضـات )بمـا فـي ذلـك مساهمـات صاحـب العمـل إلـى الهيئـة العامـة للتأمينات اإلجتماعية فـي البحريـن والرسـوم الحكوميـة األخـرى   
المعمـول بـها والضرائـب( المدفوعـة لجميـع موظفـي الشركـة 7,554,283 دينـار بحرينـي للسنـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبـر 2012 و 7,417,733 دينار 
بحريني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن المبلـغ المتراكـم المخصـص مـن قبـل الشركـة للتقاعـد أو الرواتـب واألجـور 

التقاعديـة أو مـا شابـه ذلـك مـن المنافـع، مثـل مكافآت نـهاية الخدمة، كمـا فـي 31 ديسمبـر 2013 قـد بلـغ 329,938 دينـار بحرينـي.

يبلغ إجمالي التعويضـات المقـدرة الواجـب دفعهـا إلـى أعلـى خمـس مـدراء مـن اإلدارة التنفيذيـة العليـا للشركـة للسنـة المنتهيـة فـي 31 ديسمبـر   
األخـرى  الحكوميـة  الرسـوم  البحريـن وغيرهـا مـن  اإلجتماعية فـي  للتأمينات  العامـة  الهيئـة  إلـى  العمـل  )بمـا فـي ذلـك مساهـمـات صاحـب   2014

المعمـول بـها والضرائـب( 549,539 دينـار بحرينـي.

لـم يقـم أي عضـو مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة بإبـرام أي عقـد خدمـات مـع الشركـة والتـي تنـص علـى اإلستفـادة مـن المنافـع عنـد إنـهاء العقـد.  

يتلقى أعضاء إدارة الشركـة غير البحرينيين تعويـض نـهايـة الخدمـة القانونـي والـذي تـم احتسابـه وفقـًا ألحكـام القانـون البحرينـي عنـد إنـهاء مـدة   
العمـل.

الموظفيـن  6.2

إن سياسـة اإلختيـار والتوظيـف فـي الشركـة متوافقة مـع أفضـل الممارسـات الرائـدة فيمـا يتعلـق بإختيـار وتوظيـف و التطوير الوظيفي للموظفين.  

تدعـم الشركـة بيئـة عمليـة تعـزز تطويـر الموظفيـن وتسعـى إلـى إستقطـاب وتحفيـز والحفـاظ علـى الموظفيـن ذوي مختلف المهارات والفطنـة التجاريـة   
والخلفيـات التعليميـة والخبـرات.

لـدى كـل منصـب أو وظيفـة شاغـرة شـروط محـددة تنـص علـى واجبـات ومسؤوليـات العمـل والمؤهـالت المطلوبـة بمـا فـي ذلـك االحتياجـات الشخصيـة   
وغيـر ذلـك مـن المسائـل األخـرى ذات الصلـة.

يتـم التوظيـف علـى أسـاس تقييـم كـل حالـة علـى حـدة مـن حيث الخبـرة ذات الصلـة واألداء والمهـارات والمسـارات الوظيفيـة المزمعـة فـي المستقبـل.   
تشجـع الشركـة روح المبـادرة واإلبتكـار وتقّدر وتكافأ األداء الفـردي وترّقي موظفيهـا فقـط علـى أسـاس الجـدارة.

كمـا تسعـى الشركـة لتكـون الخيـار األول للتوّظف فـي سـوق البحريـن. وتحقيقـًا لـهذه الغايـة، تستخـدم الشركـة وسائـل مختلفـة إلستقطـاب أفضـل   
والوحـدات وكذلـك  الدوائـر  بيـن  والتحويـالت  والخارجـي،  الداخلـي  التوظيـف  والتوظيـف مـن خـالل  المواهـب واإلحتفـاظ بـهم. تتـم عمليـة اإلختيـار 
التدوير الوظيفـي. تقـوم الشركـة بالتأكـد مـن تقديـم الفـرص المتكافـأة لجميـع المتقدمين للوظائـف الشاغـرة، آخذة بعيـن اإلعتبـار األداء، والكفـاءة، 

والخبـرة التقنيـة والقيـم. ومع ذلك يبقى توجه الشركـة هـو السعـي لتلبيـة الوظائـف الشاغـرة مـن خـالل التوظيـف الداخلـي إلـى أقصـى حـد ممكـن.
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إن عـدد موظفـي الشركـة فـي نـهايـة الثـالث سنـوات الماليـة الماضيـة قبـل عمليـة اإلكتتـاب مبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

شكـل 17 – عـدد الموظفيـن فـي نـهايـة السنـوات الثـالث الماضيـة  

المصـدر: الشركـة   

باإلضافـة إلـى ذلـك، تقـوم الشركـة بتوظيـف عدٍد مـن الموظفيـن المؤقتيـن. إن معـدل عـدد الموظفيـن المؤقتيـن خـالل عـام 2013 قـد بلـغ تقريبـًا   
مئـة )116( موظـف. 

إن تفصيـل الموظفيـن حسـب الجنسيـة وحسـب فئـة النشـاط مبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

شكـل 18 – توزيـع الموظفيـن حسـب الجنسيـة، نهاية العام 2013  

المصـدر: الشركـة   

شكـل 19 – توزيـع الموظفيـن حسـب النشـاطات، نهاية العام 2013  

المصـدر: الشركـة   
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ملكيـة وخيـارات األسهـم للموظفين  6.3

حاليًا ال توجد لدى الشركة خطط خيارات أسهم الموظفين بالنسبة لموظفيها وإدارتـها، كما أنه ليست هناك نية لتقديم خطط من هذا القبيل بعـد عمليـة   
التحّول وإتمـام عمليـة اإلكتتـاب العـام األولي.

حيث أن موظفي الشركة مؤهلون لإلكتتاب في أسهم الطرح في عملية الطرح هذه، سوف لن تكون هناك أية قيود أو تحديد أو معاملة تفضيلية في حال   
أصبح هؤالء الموظفون مساهـمين يمتلكون أسهمًا في الشركة وفقًا لإلكتتاب العام األولي هذا. إال أن الموظفين سيكونون خاضعين للمتطلبات والقيود 
المفروضة من قبل بورصة البحرين، بما في ذلك شرط عدم إعتبار هؤالء الموظفين جزءًا من المائة مساهم المطلوبين كحد أدنى من أجل إدراج الشركة في 

بورصة البحرين.

مدقـق الحسابـات الخارجـي المستقـل  6.4

لـدى الشركـة سياسـة لتعييـن وفصـل وتعويـض مدقـق الحسابـات الخارجـي المستقـل. توفـر هـذه السياسـة أيضـًا التوجيـه فـي شـروط التعييـن، والـدور،   
والمسؤوليـة ومعاييـر االختيـار لمدقـق الحسابـات الخارجـي المستقـل. سوف تأخـذ هـذه السياسـة فـي اإلعتبـار إستقالليـة وتكلفـة وكفـاءة مدقـق الحسابـات 
الخارجـي المستقـل. سوف يتم إجـراء تقييـم موثـق لتعييـن مدقـق الحسابـات الخارجـي المستقـل مـن قبـل لجنـة التدقيـق. ستأخـذ عمليـة التقييـم 
بعيـن اإلعتبـار خبـرة فـي القطـاع تحديدًا، وحجـم شركـة التدقيـق، وعمليـات تدقيـق مماثلـة، وخدمـات ذات قيمـة مضافـة وكذلـك األتعـاب المهنيـة.

يجـب فحـص مـدى إستقالليـة مدقـق الحسابـات الخارجـي المستقـل سنويـًا كحـد أدنـى مـن خـالل تحديـد ما إذا كـان أدائـه حيـال أي خدمـات غيـر   
تدقيقيـة قـد تثيـر الشـك فـي مـدى اإلستقالليـة. يجـب علـى لجنـة التدقيـق إعطـاء الموافقـة المسبقـة علـى جميـع الخدمـات الغيـر تدقيقيـة التـي 
يقدمهـا مدقـق الحسابـات الخارجـي المستقـل، بمـا فـي ذلـك علـى وجـه التحديـد إعطـاء الموافقـة المسبقـة علـى خدمـات الرقابـة الداخليـة ذات الصلـة، 
كمـا يجـب على لجنة التدقيق عـدم إشراك مدقـق الحسابـات الخارجـي المستقـل فـي أي خدمـة غيـر تدقيقيـة تحظرهـا القوانيـن والقواعـد واللوائـح 

المرعيـة.

تقـوم الشركـة بمراجعـة وتقييـم مؤهـالت مدقـق الحسابـات الخارجـي المستقـل، والموافقـات التنظيميـة الممنوحة لها، وأداءها وإستقالليتها علـى أسـاس   
سنـوي، بمـا فـي ذلـك إستعـراض وتقييـم الشريـك الرئيسـي. كمـا تأخـذ الشركـة بعيـن اإلعتبـار عمليـة التدوير المنتظـم لمدققـي الحسابـات الخارجـي 

المستقـل للتأكـد مـن إستمراريـة اإلستقالليـة واقعيًا وشكليًا.

شركـة ديلويـت آنـد تـوش – الشـرق األوسـط هـي مدقـق الحسابـات الخارجـي المستقـل للسنـوات التسعة الماضيـة. تفاصيـل اإلتصـال بمدقـق الحسابـات   
الخارجـي المستقـل مبينـة علـى النحـو أدنـاه:

بـرج الزامـل  
شـارع الحكومـة  

ص.ب. رقـم 421  
المنامـة، مملكـة البحريـن  

هاتـف: 17214490 973+  
فاكـس: 17214550 973+  

إن أسمـاء وعناويـن المصـارف الرئيسيـة للشركـة، والمستشـار القانونـي والمستشاريـن اآلخريـن مبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

جـدول 14 – المصـارف الرئيسيـة، المستشـار القانونـي والمستشاريـن اآلخريـن  

العنـوان العالقـة  اإلسـم    

ص.ب. رقـم 106، المنامـة، مملكـة البحريـن مصـرف  بنـك البحريـن الوطنـي ش.م.ب.    

ص.ب رقـم 597، المنامـة، مملكـة البحريـن مصـرف  بنـك البحريـن والكويـت ش.م.ب.    

ص.ب. 5290، المنامـة، مملكـة البحريـن مصـرف  بنـك الكويـت الوطنـي    

ص.ب. 2424، المنامـة، مملكـة البحريـن مصـرف  البنـك األهلـي المتحـد    

ص.ب. 813، المنامة، مملكة البحرين مصرف  البنك العربي    

ص.ب. 2366، المنامـة، مملكـة البحريـن مستشـار قانونـي  إلـهام علـي حسـن وشركـاه    

برج بالتينـوم، الطابـق 19، مكتـب رقـم 242، طريـق 2803، العالمـة التجاريـة   سڤـن برانـدز    
مبنـى رقـم 428 ضاحية السيـف، مملكـة البحريـن ووكالـة اإلعالنـات     

برج المؤيـد، الطابـق 5، مكتـب رقـم 504، طريـق 2831،  وكالـة اإلعـالم  مايندشيـر البحريـن    
مبنـى رقـم 428 ضاحية السيـف، مملكـة البحريـن     

المصـدر: الشركـة  
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المساهميـن الرئيسييـن والعمليـات مـع األطـراف الحليفـة وتضـارب المصالـح  7

المساهميـن الرئيسييـن  7.1

يبـرز الجـدول أدنـاه ملكيـة السهـم قبـل عمليـة التحّول علـى أساس الفئـات:  

جـدول 15 - ملكيـة السهـم قبـل عمليـة التحّول  

النسبـة مـن إجمالي عـدد     
األسهـم المصرح لها عـدد المساهمين  عـدد األسهـم  الفئـة   

9.67%  22  3,094,000 أقـل من 1%   

8.81%  4  2,820,000 %1 إلـى أقـل من 5%   

0%  -  - %5 إلـى أقـل من 10%   

18.52%  1  5,926,000 %10 إلـى أقـل من 30%   

0%  -  - %30 إلـى أقـل من 50%   

63.00%  1  20,160,000 %50 إلـى أقـل من 75%   

0%  -  - فـوق 75%   

المصـدر: الشركـة  

يبـرز الجـدول أدنـاه مساهـمي الشركـة الرئيسـيين الذيـن يحملـون %5 أو أكثـر مـن أسهـم الشركـة:  

جـدول 16 - المساهميـن الرئيسييـن  

نسبـة الملكيـة قبـل التحول عـدد األسهـم قبـل التحول  اإلسـم   

63.00%  20,160,000 شركـة اإلتصـاالت المتنقلـة ش.م.ك.   

18.52%  5,926,000 الشيـخ أحمـد بـن علـي آل خليفـة   

المصـدر: الشركـة  

المعلومـات عـن شركـة اإلتصـاالت المتنقلـة ش.م.ك. والشيـخ أحمـد بـن علـي آل خليفـة موضحـة باألقسـام 5.5.1  )لـمحة عن مجموعـة زيـن( و 6.1.1   
)معلومـات عـن أعضـاء مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا( علـى التوالي.

أحـدث التغييـرات فـي هيكـل الملكيـة  7.1.1

يبـرز الجـدول أدنـاه التغييـرات الهامة فـي هيكـل ملكيـة الشركـة فـي السنـوات الثـالث )3( الماضيـة:  

جـدول 17 - أحـدث التغييـرات فـي هيكـل الملكيـة  

إلـى مـن  المساهـم   

63.00%  56.25% شركـة اإلتصـاالت المتنقلـة ش.م.ك.   

18.52%  15.33% الشيـخ أحمـد بـن علـي آل خليفـة   

0.00%  6.25% ڤودافـون هولدنـغ جرسـي ليمتـد   

0.38%  3.66% الشيـخ راشـد عبـد الرحمـن آل خليفـة   

المصـدر: الشركـة  
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حقـوق المساهـم  7.1.2

جميـع أسهـم الشركـة، بمـا فـي ذلـك تلـك المبينـة فـي الجـدول أعـاله، هـي أسهـم عاديـة وتحمـل حقـوق التصويـت بالتسـاوي مـع األسهـم التـي سـوف   
يتـم اإلكتتـاب بـها. يمثل هـذا وضعيـة ملكيـة األسهـم كمـا فـي تاريـخ هـذه النشـرة.

التحكـم بالـُمصِدر  7.1.3

يخضع الـُمصِدر للتحكم مـن قبـل شركـة اإلتصـاالت المتنقلـة ش.م.ك. مـن خـالل مساهـمتها في ملكية الشركة وتمثيلها بأغلبية في مجلس اإلدارة   
وإتفاقية اإلدارة المبينـة فـي القسـم 7.2.1.

التعامالت مـع األطـراف الحليفـة  7.2

إتفاقيـة اإلدارة مـع الشركـة األم  7.2.1

دخلـت الشركـة فـي إتفاقيـة إدارة حصريـة مـع الشركـة األم )شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.ك.م.( في 28 ديسمبـر 2003 والتي بموجبهـا وافقـت الشركـة   
األم علـى إدارة الشـؤون التجاريـة للشركـة كمتعاقد مستقـل.

إن مـدة اإلتفاقيـة األصليـة هـي 10 سنـوات )تنتهي فـي 27 ديسمبـر 2013(. لقـد تـم تمديـد هـذه اإلتفاقيـة لمـدة عشر سنوات إضافيـة تبدأ من   
تاريخ 29 ديسمبر 2013. تشمـل الخدمـات المقدمـة بموجـب هـذه اإلتفاقيـة عـدد مـن الخدمـات الرقابيـة اإلداريـة مثـل: مراقبـة المحاسبـة والفوتـرة 
والتحصيـالت والتقاريـر الماليـة األخـرى، وتسويـق منتجـات وخدمـات الشركـة، والتفاوض بشأن إتفاقيـات الربـط البينـي وخدمـات التجـوال، وتحديـد فـرص 

اإلستثمـار، ومراقبـة الموظفيـن، وتنسيـق وصيانـة واإلشـراف على الشبكـة، وتوفيـر خدمـات أخرى فـي حـال تـم طلبهـا مـن قبـل مجلـس إدارة الشركـة.

لـدى الشركـة األم أيضـًا السلطـة لتأديـة جميـع األعمـال اإلداريـة التـي تحددهـا فـي حكـم العمـل المعقـول، وتراهـا ضروريـة مـن أجـل تسييـر أعمـال   
الشركـة.

بعـد األخـذ بعيـن اإلعتبـار الخدمـات التـي تقدمهـا الشركـة األم بموجـب إتفاقيـة اإلدارة، فإنه ُيستحـق لصالـح الشركـة األم %3 من إجمالي اإليـرادات   
السنويـة للشركـة خـالل مـدة رخصـة اإلتصـاالت المتنقلـة الفرديـة وأي تمديد لهذه المدة. 

إتفاقيـة خدمـات إدارة سلسلـة التزويد مـع شركـة بروكتـل  7.2.2

إن بروكتـل ذ.م.م. )بروكتـل( هـي شركـة تـم تأسيسهـا فـي البحريـن وهـي شركـة تابعـة ومملوكـة بالكامـل مـن قبـل الشركـة األم. لقـد تـم تأسيـس هـذه   
الشركـة مـن قبـل الشركـة األم لغـرض مركزيـة شـراء منتجـات معينـة نيابـة عـن الشركـات التشغيليـة، وبالتالـي يمكـن إجـراء المفاوضـات لإلستفـادة مـن 

العـروض التنافسيـة مـع المزودين.

في 13 ديسمبر 2011، دخلـت الشركة األم مع شركـة بروكتـل فـي إتفاقيـة خدمـات إدارة سلسلـة التزويد والتـي مـن خاللـها سـوف تعمـل شركـة بروكتـل   
بمثابـة وكيـل الشـراء علـى أسـاس غيـر حصـري بالنيابـة عـن الشركـات الشقيقـة التابعـة للشركـة األم. كانت الفترة األولية لإلتفاقية سنة واحدة، قبلة 

للتجديد تلقائيًا بعد ذلك. 

اإلتفاقيـة  بـهذه  والملتزمـة  األم  للشركـة  التابعـة  الشقيقـة  الشركـات  مـن  شركـة  كـل  علـى  ينبغـي  التوريـد،  سلسلـة  إدارة  إتفاقيـة خدمـات  بموجـب   
الدخـول فـي إتفاقيـة اإللتـزام التابعـة لإلتفاقيـة الرئيسيـة. ومـع ذلـك، فـإن الشركـات الشقيقـة التابعـة للشركـة األم لديهـا خيـار التعامـل إمـا مباشـرة 
مـع بروكتـل أو مباشـرة مـع المزودين، وهـذا ينطبـق بنفـس القـدر علـى الشركـة. لقـد دخلـت الشركـة فـي إتفاقيـة اإللتـزام إلـى إتفاقيـة إدارة خدمـات 

سلسلـة التزويد في 12 نوڤمبـر 2012.

مذكرة التفاهم بشأن المقـر الرئيسـي للشركـة  7.2.3

في 28 أكتوبر 2010 وقعت زيـن البحريـن مع شركة مجموعة زين القابضة البحرين مذكرة تفاهم لبيع ملك غير محسن وخيار إستئجار وشراء ملك محسن   
يتعلق بالمقـر الرئيسـي للشركـة الذي تعود ملكيته لشركة مجموعة زين القابضة البحرين.

سعر اإليجار محدد على أساس المتر المربع.  

تم تمديد مذكرة التفاهم هذه إعتبارًا من 28 ديسمبر 2010 ولمدة غير محددة.  

طلبات شراء من مدى لتزويد خدمات الجملة  7.2.4

خالل العامين 2013 و 2014 حررت الشركة طلبات شراء من شركة مدى لإلتصاالت للتزود بخدمات جملة، مشابـهة لتلك الخدمات التي تتلقاها الشركة   
من مزودي الجملة اآلخرين.

والربط  اإلنترنت  الشركة مؤخرًا بتجديد خدمات عبور بروتوكول  البحرين لشركة مدى رسم تركيبات مرة واحدة ورسم إيجار شهري. وقد قامت  تدفع زين   
بالبالكبري إلى غاية مارس 2015.

إن طلبات الشراء هذه تحوي معلومات سوقية حساسة من شأنـها أن تكشف كلفة المبيعات، وبالتالي تؤثر على تنافسية هذه الخدمات. ولذلك فإن طلبات   
الشراء هذه غير متاحة للتفحص.
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تضـارب المصالـح  7.3

التـي  لتلـك  المماثلـة  اإلتصـاالت  تراخيـص  مـن  إثنيـن  حاليـًا  وتحمـل  األم.  الشركـة  قبـل  مـن  بالكامـل  ومملوكـة  تابعـة  مـدى هي شركـة  إن شركـة   
تحملهـا زيـن البحريـن، وبالتحديـد الترخيـص الفـردي لمرافـق اإلتصـاالت الدوليـة والترخيـص الفـردي لخدمـات اإلتصـاالت الدوليـة. وقـد تـم منـح هذيـن 

الترخيصين مـن قبـل هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت إلـى شركـة مـدى فـي 17 سبتمبـر 2009.

الموافقـة علـى إستحـواذ شركـة مـدى مـن قبـل هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت فـي 18 مـارس 2012. إن شركـة مـدى متخصصـة فـي توفيـر  لقـد تمـت   
وتقديـم حلـول اإلتصـاالت الدوليـة للمكالمات الصـوتية والبيانـات لمشغلـي اإلتصـاالت والعمـالء مـن المؤسسـات. لـم ينشـأ وال ُيتوقـع نشـوء أي تضـارب 

فـي المصالـح بيـن الشركـة وشركـة مـدى.

منافـع الخبـراء والمستشاريـن  7.4

تؤكـد الشركـة أنـه ال يوجـد أي خبيـر أو مستشـار مسّمـى فـي هـذه النشـرة قـد تـم توظيفـه علـى أسـاس طـارئ مـن قبـل الشركـة:  

لـه منفعـة ذات أهـمية، سـواء كانـت بشكـل مباشـر أو غيـر مباشـر، فـي أسهـم الشركـة، أو   •  

لـه منفعـة إقتصاديـة ذات أهـمية، سـواء كانـت بشكـل مباشـر أو غيـر مباشـر، فـي الشركـة، بمـا فـي ذلـك المنفعـة فـي نجـاح عمليـة اإلكتتـاب.  •  

منافـع متعهـد تغطيـة اإلكتتـاب ومديـر اإلصـدار  7.5

يوّفـر بنـك الكويـت الوطنـي وأن بـي كـاي كابيتـال خدمـات ماليـة وإستشاريـة للشركـة األم وشركاتـهـا التابعـة فـي سيـاق األعمـال اإلعتياديـة.  

لقـد قـدم بنـك الخليـج الدولـي ش.م.ب. تسهيـالت تمويليـة لشركـة زيـن السعوديـة والمضمونـة مـن قبـل الشركـة األم في سيـاق اإلعمـال اإلعتياديـة.  

عقـود ذات أهمية  7.6

إتفاقيـات الربـط البينـي المحليـة الرئيسيـة مـع مشغلـي الشبكـات األخـرى فـي البحريـن )بتلكو وڤيڤـا(  7.6.1

بموجـب قانـون اإلتصـاالت في البحريـن فـإن جميـع مشغلي اإلتصـاالت المرخـص لـهم فـي البحريـن لديهـم الحـق في الربـط البيـني مـع الشبكـات   
األخـرى. وعلـى هـذا النحـو، فـإن جميـع مشغلـي اإلتصـاالت ملزمون بالتفـاوض بحسـن نيـة عند تلقـي طلـب الربـط البينـي لشبكتهـم بشبكـة مشغـل 

إتصـاالت آخـر مرخـص لـه فـي البحريـن فـي أي وقت ممكن مـن الناحيـة التقنيـة.

يعّرف الربـط البينـي كربـط مـادي ومنطقـي لشبكـات اإلتصـاالت المستخدمـة مـن قبـل المؤسسـة نفسهـا أو مـن قبـل مؤسسـات مختلفـة وذلـك مـن أجـل   
السمـاح لعمـالء المؤسسـة علـى اإلتصال بعمـالء المؤسسـة نفسهـا أو بعمالء مؤسسة أخرى، أو النفـاذ إلـى الخدمـات التـي تقدمهـا مؤسسـة أخـرى.

لـدى الشركـة إتفاقيـات ربـط بينـي مـع بتلكو وڤيڤـا. تمكـن إتفاقيـات الربط البينـي هـذه المشاركيـن مـن الطرفيـن من اإلتصال ببعضهم البعـض.  

لقد دخلـت بتلكو والشركـة فـي إتفاقيـة تزويد مـع بعضهمـا البعـض فـي 29 ينايـر 2006 وذلـك بالرجـوع إلـى العـرض المرجعـي لشركـة بتلكو بتاريـخ   
15 أغسطـس 2005. لقد عدلـت هـذه اإلتفاقيـة أحكـام معينـة في العرض المرجعـي لشركـة بتلكو، و تحكم هذه اإلتفاقية جنبـًا إلـى جنـب مـع العـرض 

المرجعـي لشركـة بتلكو ترتيبـات خدمـات البيـع بالجملـة بيـن بتلكو والشركـة.

كمـا تحـدد هـذه اإلتفاقيـة الشـروط التـي بموجبهـا يقـوم كـل طـرف بتزويـد اآلخـر بالخدمـات عندمـا يعمـل كمـزود لخدمـة النفاذ.  

يتـم تقديـم الخدمـات بموجـب هـذه اإلتفاقيـة فـي إطـار جـداول فرديـة وتشمـل، دون الحصـر، مـا يلـي:  

خدمـات الربـط البيني؛  •  
خدمـات النفاذ؛  •  

•  خدمـات أخـرى قـد تكـون محـددة فـي العـرض المرجعـي لشركـة بتلكو مـن وقـت آلخـر؛  
خدمـات معينة أخـرى كما هو محـدد في الفقـرات 2 و3 و4 من الجـدول 2 من إتفاقيـة التزويد؛ و  •  

أي خدمـة أخـرى يتم الموافقـة عليهـا وفقـًا إلتفاقيـة التزويد مـن وقـت آلخـر.  •  

دخلـت ڤيڤـا والشركـة فـي إتفـاقيـة ربـط بينـي فـي 3 سبتمبـر 2009. تتعلـق الخدمـات التـي تقـدم مـن قبـل الطرفيـن بالتبادل بنقـل حركـة المـرور   
)بمـا فـي ذلـك المكالمات الصـوتية واالشـارات، والرسائـل القصيرة، ورسائـل الوسائـط المتعـددة، ومكالمـات الفيديـو، والبيانـات، وإيصال حركـة المـرور 

الدوليـة، وأي خدمـة أخـرى تـم اإلتفـاق عليهـا مـن قبـل الطرفـين( التابعة للطـرف اآلخـر.

حيث أن هذه اإلتفاقيات تبين األحكام الفنية والتجارية والمالية مع مزودي خدمات اإلتصاالت المرخصين في البحرين، فإنه ينظر إليها على أنـها تحوي   
معلومات في غاية السرية والحساسية فيما يخص السوق ومن شأنـها أن تكشف أطرافًا ليست ذات صلة بالشركة وبـهذا الطرح. ولذلك فإن هذه اإلتفاقيات 

غير متاحة للتفحص.
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إريكسـون  7.6.2

دخلـت الشركـة األم وشركـة إريكسـون فـي إتفاقيـة إطـارية )إتفاقيـة زيـن – إريكسـون اإلطـارية( للتزويد باألجهـزة والبرمـجيات والخدمـات ذات الصلـة   
فـي 2 مـارس 2009. تحـدد اإلتفاقيـة اإلطـارية األحكـام والشـروط التـي تقـوم إريكسـون مـن خاللـها بتزويد الشركـات الشقيقـة التابعـة للشركـة األم 
بمنتجاتـها وخدماتـها. وحيث أن المفاوضـات حـول اإلتفاقيـة قد قامت بـها الشركـة األم بعـد األخـذ بعيـن اإلعتبـار حجـم العمليـات المحتملـة التـي 
قـد ُتوّلـد عـن طريـق الشركـات الشقيقـة، فإن الشركـة األم قـادرة علـى التفـاوض على عـروض تنافسيـة للغايـةلصالح الشركـات التابعـة للشركـة األم، 

وتتلخـص تفاصيـل هـذه العروض فـي إتفاقيـة زيـن - إريكسـون اإلطـارية.

يمكـن للشركـات الشقيقـة التابعـة للشركـة األم أن تصبـح طرفـًا فـي إتفاقيـة زيـن - أريكسـون اإلطـارية عـن طريـق الدخـول فـي عقـد إلتـزام. وال تفرض   
إتفاقيـة زيـن - إريكسـون اإلطـارية و/أو عقـد اإللتـزام شـراء معـدات مـن شركـة إريكسـون. ولكن عقـود اإللتزام هذه تحكمها شـروط وأحكـام إتفاقيـة 
زيـن - إريكسـون اإلطـارية، ويمكـن للشركـة الشقيقـة التابعـة للشركـة األم وإريكسـون، بموجـب الموافقـة المسبقـة مـن قبـل الشركـة األم، تعديـل بعـض 

أحكـام هـذه اإلتفاقيـة فـي عقـد اإللتـزام مـن أجـل معالجـة بعـض القضايــا المحليـة مثـل قضايـا ضريبيـة محـددة أو إنكوترمـز.

لقـد دخلـت الشركـة وإريكسـون فـي عقدي إلتـزام مـع اإلشـارة إلـى إتفاقيـة زيـن - إريكسـون اإلطـارية للمنتجـات والخدمـات ذات الصلـة بعمليـة المبادلـة   
الكاملـة لشبكـة زيـن البحريـن. كانت عمليـة المبادلـة متعلقة بإستبـدال شبكـة اإلتصـاالت السابقة، المزودة من قبل شركـة نوكيـا سيمنـز نتوركـس. وقد 
 4G( إلـى شبكـة زيـن البحريـن، و إدخـال تقنيـة الجيـل الرابـع )3G( والجيـل الثالـث )2G( شهدت عملية المبـادلـة إدخـال أحـدث تقنيـات الجيـل الثانـي

LTE(، وقدمت زيـادة هامة في عـدد محطـات اإلرسـال. وقد قارب هـذا المشـروع من اإلكتمال في وقت إعداد نشرة اإلكتتاب هذه.

إن األحكام والشروط واإلسعار في هذا النوع من اإلتفاقيات في قطاع اإلتصاالت حساسة جدًا ألنه توجد دائمًا بنود لشروط وأحكام ومسؤليات وعقوبات مختلفة   
مع المزودين والمشغلين المختلفين، وكشف هذه البنود سيؤثر في أسعار هذه األجهزة والبرمجيات والخدمات المتعلقة. ولذلك فإن هذه اإلتفاقيات غير 

متاحة للتفحص.

شبكـة نوكيـا سيمنـز  7.6.3

دخلـت الشركـة األم مع شركـة نوكيـا سيمنـز في إتفاقيـة إطـارية فـي 28 أبريـل 2009. شـروط وهيكلـة هـذه اإلتفاقيـة مماثلـة لتلك المبرمـة مـع شركـة   
إريكسـون. وباإلضافـة إلـى ذلـك، دخلـت الشركـة فـي عقـد إلتـزام متعلـق بـهذه اإلتفاقيـة فـي 24 يونيـو 2009 وتـم تعديلـه فـي وقـت الحـق فـي 29 

يونيـو 2010.

بموجـب إتفاقيـة اإللتـزام، أصـدرت الشركـة طلـب شـراء يفـوق 500,000 دينـار بـحريني فـي 13 مـارس 2013 لصيانـة شبكـة اإلتصـاالت لعـام 2013   
وذلـك للتأكـد مـن تغطيـتها فـي إطـار ترتيبـات صيانـة مناسبـة حتـى إكتمـال عمليـة مبادلـة الشبكـة مـع إريكسـون فـي الربع األول من عـام 2014.

إن األحكام والشروط واإلسعار في هذا النوع من اإلتفاقيات في قطاع اإلتصاالت حساسة جدًا ألنه توجد دائمًا بنود لشروط وأحكام ومسؤليات وعقوبات مختلفة   
مع المزودين والمشغلين المختلفين، وكشف هذه البنود سيؤثر في أسعار هذه األجهزة والبرمجيات والخدمات المتعلقة. ولذلك فإن هذه اإلتفاقية غير 

متاحة للتفحص.

هـواوي  7.6.4

دخلـت الشركـة فـي إتفاقيـة إدارة مرافـق مـع شركـة هـواوي فـي 4 أبريل 2013، تقوم الشركـة بموجبهـا باإلستعانـة بــهواوي كمصـدر خارجـي للتزود   
بخدمـات تكنولوجيـا المعلومـاتيـة وخدمـات اإلتصـاالت ذات الصلـة لشركة هواوي. مـدة هـذه اإلتفاقيـة هـي سنـة واحـدة وقابلـة للتجديـد تلقائيـًا إال 
فـي حـال قـام أحـد األطـراف بإخطـار الطـرف اآلخـر خطيـًا قبل ستـة أشهـر علـى األقـل من إنتهـاء مـدة اإلتفاقيـة األوليـة أو مدة أي تجديـد بقرارهـا 

بعـدم تجديـد إتفاقيـة إدارة المرافـق هـذه لمدة أخـرى.

هذا النوع من إتفاقيات إدارة المرافق يشمل عقوبات ومؤشرات أداء رئيسية وأرصدة خدمة مختلفة مع المشغلين المختلفين، والكشف عنها سيكون له تأثير   
عند تزويد جهات اخرى لهذه العوامل. ولذلك فإن هذه اإلتفاقية غير متاحة للتفحص.

إتفاقيـة شراكـة السـوق مـع ڤودافـون   7.6.5

لقـد دخلـت الشركـة األم فـي إتفاقيـة شراكـة السـوق مع شركـة مبيعات وخدمات ڤودافـون المحدودة وذلك في 18 يوليو 2012. توفـر هـذه اإلتفاقيـة   
لمشتركي الشركـات الشقيقـة التابعـة للشركـة األم مزيـدًا مـن الدعـم وذلـك مـن خـالل توفيـر إمكانيـة الوصـول إلـى حيثما تتواجد ڤودافـون في العالـم. 

كما تعمل هـذه اإلتفاقيـة وبشكـل كبيـر علـى توسعة تواجد مجموعـة ڤودافـون كشريـك في السـوق في منطقـة الشـرق األوسـط.

بموجـب إتفاقيـة شراكـة السـوق هذه، سـوف تعمـل ڤودافـون مـع الشركـات الشقيقـة التابعـة للشركـة األم فـي المملكـة العربيـة السعوديـة، والبحريـن،   
والكويـت، واألردن والعـراق وفي دول أخرى لتوفـر للمشتركيـن خدمـات إتصـاالت ذات جـودة عاليـة.

بموجـب هـذه اإلتفاقيـة سيكـون لـدى الشركـات الشقيقـة التابعـة للشركـة األم، والتي دخلت في إتفاقية إلتزام بـهذه اإلتفاقية، إمكانيـة الوصـول إلـى   
أجهـزة وخدمـات مجموعـة ڤودافـون في أسواقهـا المحليـة، وستصبـح الشريـك المفضـل لڤودافـون فيمـا يتعلـق بمجـاالت التعـاون المتفـق عليهـا. وقـد 
دخلـت زين البحرين في إتفاقيـة اإللتـزام بإتفاقيـة شراكـة السـوق فـي 30 سبتمبر 2012. تبلغ مـدة إتفاقيـة اإللتـزام التـي أبرمتـها الشركـة ثـالث سنـوات 

تبـدأ مـن تاريـخ إتفاقيـة اإللتـزام.

تعمـل ڤودافـون والشركـات الشقيقـة التابعـة للشركـة األم معـًا لتزويـد العمـالء بتغطيـة محّسنة للشبكـة وبأسعار تجوال منسقة عبـر دول متعـددة مـع   
أقصـى قـدر ممكـن مـن كفـاءة التكلفـة. وتـخـّول هـذه اإلتفاقيـة الشركـات الشقيقـة التابعـة للشركـة األم كذلك إستخـدام عالمـة ڤودافـون التجاريـة 

وموادها الترويـجــية ومنتجاتـها وخدماتـها.
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التابعـة للشركـة األم التي دخلت في إتفاقية اإللتزام إستخدام عالمـة ڤودافـون التجاريـة  إضافـة إلى ذلك، تسمح هـذه اإلتفاقيـة الشركـات الشقيقـة   
للمنتجـات المطّورة بشكـل مشتـرك. وسـوف يستفيـد مشتركـو ڤودافـون المتعددو الجنسيـات التـي تتـم خدمتهـم مـن قبـل ڤودافـون غلوبـل إنتربرايـز 
مـن خـالل قدرتـهم علـى إضافـة الشركـات الشقيقـة التابعـة للشركـة األم إلتفاقياتـهم الحاليـة العائـدة إلدارة الخدمـات الدوليـة، مـع اإلستمـرار فـي 

خدمتهـم مـن خـالل نقطـة إتصـال واحـدة.

إن هذه اإلتفاقية غاية في الحساسية من حيث التسعير، وكشف األسعار وأحكام اإلتفاقية سيكون من شأنه التأثير على كال الطرفين من جهة األطراف   
المتعاقدة األخرى. ولذلك فإن هذه اإلتفاقية غير متاحة للتفحص.
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تقرير مر�قب �حل�ضابات �مل�ضتقل حول ملخ�ش �ملعلومات �ملالية �ملرحلية �ملوجزة �إىل �أع�ضاء جمل�ش �إد�رة زين �لبحرين 

�ش.م.ب. )مقفلة(

مقدمة

اإن ملخ�س املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة الذي يتكون من ملخ�س البيان املايل املوجز كما يف 31 مار�س 2013 و31 مار�س 2014، 

وملخ�س بيان الربح اأو اخل�شارة والدخل ال�شامل الآخر املوجز، وملخ�س بيان التغريات يف حقوق امللكية املوجز، وملخ�س بيان التدفقات النقدية 

�س.م.ب.  البحرين  لزين  املوجزة  املراجعة  املرحلية  املالية  املعلومات  من  ا�شتخال�شها  مت  التواريخ  تلك  يف  املنتهية  الثالثة  ال�شهور  لفرتة  املوجز 

)مقفلة( )“ال�رشكة”( لفرتة ال�شهور الثالثة املنتهية كما يف 31 مار�س 2013، 31 مار�س 2014 على التوايل، والتي اعدت وفقا ملعيار املحا�شبة 

الدويل 34 )التقارير املالية املرحلية(. وقد اأ�شدرنا ا�شتنتاج  غري متحفظ على هذه املعلومات املالية بتقاريرنا املرحلية املوؤرخة يف 7 اأبريل 2013 

و 9 اأبريل 2014 على التوايل. ا�شتنادا على مراجعتنا التي اجريت وفقًا للمعيار الدويل 2410 )مراجعة املعلومات املالية املرحلية من قبل مدقق 

احل�شابات امل�شتقل لل�رشكة(.

اإن ملخ�س املعلومات املالية املرحلية املوجزة التي ل حتتوي على الإف�شاحات املطلوبة يف معيار املحا�شبة الدويل 34 “التقارير املالية املرحلية”. 

وبالتايل اإن قراءة ملخ�س املعلومات املالية املوجزة ل ميثل بديل لقراءة املعلومات املالية املرحلية املراجعة املوجزة لزين البحرين �س.م.ب. )مقفلة(.

م�ضوؤولية �لإد�رة عن �ملعلومات �ملالية �ملوجزة

اإن الإدارة م�شوؤولة عن اإعداد ملخ�س املعلومات املالية املوجزة وعر�شها ب�شورة عادلة وفقًا للمعلومات املالية املرحلية املوجزة املراجعة من قبلنا.

م�ضوؤولية مر�قب �حل�ضابات

اإن م�شوؤوليتنا هي اإ�شدار ا�شتنتاج حول ملخ�س املعلومات املالية املرحلية املوجزة ا�شتنادا اإىل اجراءاتنا املتوافقة مع معيار التدقيق الدويل رقم 

810، “مهمات لإعداد التقرير عن املعلومات املالية املوجزة”.

��ضتنتاج

بناءا على اجراءاتنا، مل يتبني لنا ما يدعونا اإىل العتقاد باأن ملخ�س املعلومات املالية املرحلية املوجزة امل�شتقة من املعلومات املالية املرحلية املراجعة 

املوجزة ل�رشكة زين البحرين �س.م.ب. )مقفلة( والتي تت�شمن ملخ�س بيان املركز املايل املوجز، وملخ�س بيان الربح اأو اخل�شارة والدخل ال�شامل 

الآخر املوجز، وملخ�س بيان التغريات يف حقوق امللكية املوجز، وملخ�س بيان التدفقات النقدية املوجز ل تظهر ب�شورة عادلة، من كافة النواحي 

اجلوهرية مع تلك املعلومات املالية املرحلية املوجزة التي ا�شتقت منها.

من اأجل فهم اأف�شل للمعلومات املالية املوجزة لل�رشكة ونتائج اأعمالها للفرتات املنتهية يف 31 مار�س 2013 و 31 مار�س 2014 ونطاق مراجعتنا، 

يجب قراءة ملخ�س املعلومات املالية املوجزة بالتزامن مع املعلومات املالية املرحلية املوجزة التي مت اإ�شتقاق ملخ�س املعلومات املالية املوجزة منها.

وقد مت اإعداد هذا التقرير ذو الغر�س اخلا�س بغر�س اإدراجه يف ن�رشة الإ�شدار ل�رشكة زين البحرين �س.م.ب. )مقفلة( بالتزامن مع طرح اأ�شهم 

ال�رشكة املزمع.

ديلويت �آند تو�ش املنامة - مملكة البحرين 

19 مايو 2014

تدقيق ح�ضابات • خربة �رض�ئب • ��ضت�ضار�ت �إد�رية • ��ضت�ضار�ت مالية

البيان المالي المختصر المقارن  8
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البيانات المالية المبينة أدناه ال تمثل عرضًا كاماًل للبيانات المالية ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية والمالحظات ذات الصلة المدرجة في مكان آخر من نشرة اإلصدار، 
وفي أقسام “المعلومات المالية األساسية” و“المراجعة وعرض اآلفاق التشغيلية والمالية” و“البيانات المالية المدققة”.

زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة(
المنامة – مملكة البحرين

جـدول 18 - بيان المركز المالي الموجز )غير مدقق(

كما في 31 مارس 2013 و 2014
31 مارس 2014 31 مارس 2013    

آالف الدنانير آالف الدنانير    
البحرينية البحرينية   

األصول
أصول متداولة

2,824  2,299 النقد وأرصدة نقدية لدى البنوك 
22,604  18,534 حسابات مدينة وذمم مدينة أخرى  
3,781  2,825 المخزون 

29,209  23,658 مجموع األصول المتداولة 

أصول غير متداولة  
63,761  52,232 منشآت، ممتلكات و معدات  
18,721  15,790 أصول غير ملموسة 
82,482  68,022 مجموع األصول غير المتداولة 

111,691  91,680 مجموع األصول  
  

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

مطلوبات متداولة
-  4,954 حساب مكشوف لدى البنك 

33,769  32,838 ذمم دائنة ومستحقات 
4,568  - الحصة المتداولة من قروض بأجل 
4,349  4,722 إيرادات مؤجلة 

42,686  42,514 مجموع المطلوبات المتداولة 

مطلوبات غير متداولة  
19,832  - الحصة غير المتداولة من قروض بأجل 

334  286 مخصصات 
20,166  286 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

62,852  42,800 مجموع المطلوبات 
  

حقوق الملكية
32,000  32,000 رأس المال 

100  100 أسهم عالوة إصدار 
9,561  9,037 إحتياطي قانوني 
7,178  7,743 أرباح مستبقاة 

48,839  48,880 مجموع حقوق الملكية 
  

111,691  91,680 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 
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زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة(
المنامة – مملكة البحرين

جـدول 19 - البيان الموجز للربح او الخسارة والدخل الشامل االخر )غير مدقق(

لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2013 و 2014
فترة الثالثة فترة الثالثة    

أشهر المنتهية أشهر المنتهية   
31 مارس 2014 31 مارس 2013   

آالف الدنانير آالف الدنانير    
البحرينية البحرينية   

18,398  19,077 اإليرادات 
)3,497(  )3,873( تكلفة اإليرادات 

14,901  15,204 مجمل الربح 
  

)5,691(  )6,037( مصاريف التوزيع والتسويق والتشغيل 
)1,426(  )1,602( مصاريف عمومية وإدارية 
)5,629(  )5,882( االستهالك واإلطفاء 

)408(  )382( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
)299(  )30( مخصص المخزون بطيئ الحركة 

1,448  1,271 الربح التشغيلي 
  

2  2 إيرادات الفوائد 
9  6 إيرادات أخرى 

)210(   - مخصصات أخرى 
17  20 أرباح إعادة تقييم العمالت 

)186(  )55( تكاليف التمويل 
1,080  1,244 ربح السنة 
1,080  1,244 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

  
34 فلس 39 فلس  العائد األساسي للسهم الواحد 

زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة(
المنامة – مملكة البحرين

جـدول 20 - البيان الموجز للتغيرات في حقوق الملكية )غير مدقق(

لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2013 و 2014

المجموع أرباح مستبقاه  احتياطي قانوني  أسهم عالوة إصدار  رأس المال   
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير   

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   

54,036  13,023  8,913  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2012 
)6,400(  )6,400(  -  -  - األرباح 
1,244  1,244  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

-  )124(  124  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
48,880  7,743  9,037  100  32,000 الرصيد في 31 مارس 2013 

   
53,039  11,486  9,453  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2013 

)5,280(  )5,280(  -  -  - األرباح 
1,080  1,080  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

-  )108(  108  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
48,839  7,178  9,561  100  32,000 الرصيد في 31 مارس 2014 
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زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة(
المنامة – مملكة البحرين

جـدول 21 - بيان التدفقات النقدية الموجز )غير مدقق(

لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2013 و 2014
فترة الثالثة فترة الثالثة    

أشهر المنتهية أشهر المنتهية   
31 مارس 2014 31 مارس 2013   

آالف الدنانير آالف الدنانير    
البحرينية البحرينية   

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 
1,080  1,244 ربح السنة 

تعديــالت لـ: 
5,629  5,882 االستهالك واإلطفاء 

707  412 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخزون بطيئ الحركة 
186  55 تكاليف التمويل 

)2(  )2( إيرادات الفوائد 
)3(  - الربح من استبعاد منشآت، ممتلكات ومعدات 
16  15 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

7,613  7,606 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل 
)1,109(  )1,260( الزيادة في المخزون 
)2,368(  1,014 النقصان / )الزيادة( في الذمم المدينة، المدفوعات مقدما والذمم المدينة األخرى 

)679(  2,754 الزيادة / )النقصان( في الذمم الدائنة والمستحقات 
)420(  )27( النقصان في اإليرادات المؤجلة 

3,037  10,087 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
)12(  )2( تسديد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

3,025  10,085 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
 

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية: 
)4,624(  )1,554( شراء منشآت، ممتلكات ومعدات 
)2,954(  )3,628( الزيادة في األصول غير الملموسة 

2  2 الفوائد المقبوضة 
3  - العائدات من بيع منشآت، ممتلكات ومعدات 

)7,573(  )5,180( صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية 
 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 
4,400  - قروض طويلة االجل 
)184(  )55( الفوائد المدفوعة 

4,216  )55( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية 
)332(  4,850 صافي الزيادة / )النقصان( في النقد ومرادفات النقد 
3,156  )7,505( النقد ومرادفات النقد في بداية السنة 

2,824  )2,655( النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة  
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تقرير مر�قب �حل�ضابات �مل�ضتقل على �ملعلومات �ملالية �ملوجزة �إىل �أع�ضاء جمل�ش �إد�رة زين �لبحرين �ش.م.ب. )مقفلة( 

مقدمة

املعلومات املالية املرفقة والتي تتكون من البيان املوجز كما يف 31 دي�شمرب 2009، و31 دي�شمرب 2010، و31 دي�شمرب 2011، و31 دي�شمرب 

2012، و31 دي�شمرب 2013، وبيان الدخل ال�شامل املوجز، وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوجز، وبيان التدفقات النقدية املوجز لل�شنوات 

املنتهية يف تلك التواريخ املدرجة يف مرفق )ج( من ن�رشة الإ�شدار، والتي مت ا�شتخال�شها من البيانات املالية املدققة لزين البحرين �س.م.ب. )مقفلة( 

)“ال�رشكة”( لل�شنوات املنتهية كما يف 31 دي�شمرب 2009، و31 دي�شمرب 2010، و31 دي�شمرب 2011، و31 دي�شمرب 2012، و31 دي�شمرب 

2013 على التوايل. وقد اأ�شدرنا راأي غري متحفظ على هذه البيانات املالية بتقاريرنا املوؤرخة يف 10 يناير 2010،  9 يناير 2011، 10 يناير 

2012، و6 يناير 2013، و12 يناير 2014 على التوايل. هذه البيانات وموجز املعلومات املالية ل تعك�س اآثار الأحداث التي وقعت بعد تواريخ 

التقارير املتعلقة بهذه البيانات املالية.

املعلومات املالية املوجزة ل حتتوي على الإف�شاحات املطلوبة من املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS(. وبالتايل قراءة املعلومات املالية 

املوجزة ل ميثل بديل لقراءة البيانات املالية املدققة لزين البحرين �س.م.ب. )مقفلة(. 

م�ضوؤولية �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية

اإن الإدارة م�شوؤولة عن اإعداد موجز املعلومات املالية وعر�شها ب�شورة عادلة وفقًا للبيانات املالية املدققة اأو املراجعة من قبلنا.

م�ضوؤولية مر�قب �حل�ضابات

 ،810 رقم   )ISA( الدويل  املحا�شبي  املعيار  مع  املتوافقة  اإجراءاتنا  اإىل  ا�شتنادًا  املوجزة  املالية  البيانات  هذه  حول  راأي  اإبداء  هي  م�شوؤوليتنا  اإن 

املوجزة”. املالية  البيانات  موجز  عن  التقرير  لإعداد  “التعاقدات 

ر�أي

يف راأينا، اإن املعلومات املالية املوجزة امل�شتقة من البيانات املالية ل�رشكة زين البحرين �س.م.ب. واملتاألفة من بيان املركز املايل املوجز، وبيان الدخل 

ال�شامل املوجز، وبيان التغريات يف حقوق امللكية املوجز. وبيان التدفقات النقدية املوجز كما هو مبني يف مرفق )ج( من ن�رشة الإ�شدار، تتفق من كل 

النواحي اجلوهرية مع تلك البيانات املالية التي ا�شتقت منها.

من اأجل فهم اأف�شل للبيانات املالية لل�رشكة ونتائج عملياتها لل�شنوات املالية ونطاق عمل تدقيق احل�شابات، يجب قراءة املعلومات املالية املوجزة 

بالتزامن مع البيانات املالية التي مت اإ�شتقاق املعلومات املالية املوجزة منها.

وقد مت اإعداد هذا التقرير ذو الغر�س اخلا�س بغر�س اإدراجه يف ن�رشة الإ�شدار ل�رشكة زين البحرين �س.م.ب. )مقفلة( بالتزامن مع طرح اأ�شهم 

ال�رشكة املزمع.

ديلويت �آند تو�ش املنامة - مملكة البحرين 

14 مايو 2014
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البيانات المالية المبينة أدناه ال تمثل عرضًا كاماًل للبيانات المالية ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية والمالحظات ذات الصلة المدرجة في مكان آخر من نشرة اإلصدار، 
وفي أقسام “المعلومات المالية األساسية” و”المراجعة التشغيلية والمالية” و “البيانات المالية المدققة”

زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة(
المنامة – مملكة البحرين

جـدول 22 - بيان المركز المالي

كما في 31 ديسمبر 2009، 2010، 2011، 2012، 2013

2013  2012  2011  2010   2009  
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير   

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   
األصول

أصول متداولة
3,156  1,766  5,238  18,097  19,740 النقد وأرصدة نقدية لدى البنوك 

20,644  19,930  21,554  19,111  25,035 حسابات مدينة وذمم مدينة أخرى 
2,971  1,595  2,601  2,625  2,407 المخزون 

26,771  23,291  29,393  39,833  47,182 مجموع األصول المتداولة 

أصول غير متداولة
61,367  53,310  49,848  46,309  41,139 منشآت، ممتلكات و معدات 
19,166  15,412  10,155  8,096  7,754 أصول غير ملموسة )ايضاح 1( 
80,533  68,722  60,003  54,405  48,893 مجموع األصول غير المتداولة 

107,304  92,013  89,396  94,238  96,075 مجموع األصول 

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

مطلوبات متداولة
-  9,271  839  -  - حساب مكشوف لدى البنك 

29,166  23,684  25,466  26,442  24,450 ذمم دائنة ومستحقات 
3,286  -  -  -  2,585 الحصة المتداولة من قروض بأجل 
4,769  4,749  3,950  4,144  4,377 إيرادات مؤجلة 

-  -  -  -  127 التزامات التأجير التمويلي 
37,221  37,704  30,255  30,586  31,539 مجموع المطلوبات المتداولة 

مطلوبات غير متداولة
16,714  -  -  -  311 الحصة غير المتداولة من قروض بأجل 

330  273  314  272  317 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
17,044  273  314  272  628 مجموع المطلوبات غير المتداولة 

54,265  37,977  30,569  30,858  32,167 مجموع المطلوبات 

حقوق الملكية
32,000  32,000  32,000  32,000  32,000 رأس المال 

100  100  100  100  100 أسهم عالوة إصدار 
9,453  8,913  8,272  6,968  4,781 إحتياطي قانوني 

11,486  13,023  18,455  24,312  27,027 أرباح مستبقاة 
53,039  54,036  58,827  63,380  63,908 مجموع حقوق الملكية 

107,304  92,013  89,396  94,238  96,075 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

مالحظة: تم إعادة تصنيف تكاليف كسب المشتركين في المعلومات المالية لعام 2009 و 2010 و 2011 من الحسابات المدينة والذمم المدينة األخرى إلى أصول غير ملموسة لتتوافق مع عرض عامي 
2012 و 2013 لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القسم  11.1.
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جـدول 23 - بيان الدخل الشامل

كما في 31 ديسمبر 2009، 2010، 2011، 2012، 2013
2013  2012  2011  2010   2009  

آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير   
البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   

78,081  73,533  77,021  88,882  93,016 اإليرادات  
)16,304(  )16,250(  )22,108(  )20,437(  )21,038( تكلفة اإليرادات 
61,777  57,283  54,913  68,445  71,978 مجمل الربح 

)24,597(  )22,100(  )20,286(  )25,309(  )26,152( مصاريف التوزيع والتسويق والتشغيل 
)6,225(  )6,492(  )4,601(  )7,255(  )7,312( مصاريف عمومية وإدارية  

)24,320(  )20,877(  )15,770(  )14,175(  )10,450( االستهالك واإلطفاء 
)1,513(  )1,336(  )2,013(  )295(  )388( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

)120(  )72(  )72(  )24(  )24( مخصص المخزون 
5,002  6,406  12,171  21,387  27,652 الربح التشغيلي 

8  27  144  287  343 إيرادات الفوائد 
610  8  489  31  297 إيرادات أخرى 
104  176  243  226  155 أرباح إعادة تقييم العمالت 
)321(  )208(  -  )59(  )530( تكاليف التمويل 

5,403  6,409  13,047  21,872  27,917 ربح السنة 
5,403  6,409  13,047  21,872  27,917 إجمالي الدخل الشامل للسنة 

169 فلس 200 فلس  408 فلس  684 فلس  872 فلس  العائد األساسي للسهم الواحد  

مالحظة: تم إعادة تصنيف إطفاء تكاليف كسب المشتركين في المعلومات المالية لعام 2009 و 2010 و 2011 من مصاريف التوزيع والتسويق والتشغيل إلى اإلستهالك واإلطفاء لتتوافق مع عرض 
عامي 2012 و 2013. لمزيد من التفاصيل يرجى الرجوع إلى القسم  11.1.

جـدول 24 - بيان التغير في حقوق الملكية

كما في 31 ديسمبر 2008، 2009، 2010، 2011، 2012، 2013
المجموع أرباح مستبقاه  احتياطي قانوني  أسهم عالوة إصدار  رأس المال   

آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير   
البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   

51,991  17,902  1,989  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2008  
)16,000(  )16,000(  -  -  - توزيع أنصبة األرباح المدفوعة / المعلنة 
27,917  27,917  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-  )2,792(  2,792  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
63,908  27,027  4,781  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2009  
)22,400(  )22,400(  -  -  - توزيع أنصبة األرباح المدفوعة / المعلنة 
21,872  21,872  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-  )2,187(  2,187  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
63,380  24,312  6,968  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2010  
)17,600(  )17,600(  -  -  - توزيع أنصبة األرباح المدفوعة / المعلنة 
13,047  13,047  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-  )1,304(  1,304  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
58,827  18,455  8,272  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2011  
)11,200(  )11,200(  -  -  - توزيع أنصبة األرباح المدفوعة / المعلنة 

6,409  6,409  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 
-  )641(  641  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 

54,036  13,023  8,913  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2012  
)6,400(  )6,400(  -  -  - توزيع أنصبة األرباح المدفوعة / المعلنة 
5,403  5,403  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-  )540(  540  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
53,039  11,486  9,453  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2013  
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جـدول 25 - بيان التدفقات النقدية

كما في 31 ديسمبر 2009، 2010، 2011، 2012، 2013

2013  2012  2011  2010   2009  
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير   

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 

5,403  6,409  13,047  21,872  27,917 ربح السنة 
تعديــالت لـ: 

24,320  20,877  15,770  14,175  10,450 االستهالك واإلطفاء 
-  -  )359(  -  - الربح من منشات، ممتلكات ومعدات 

)470(  -  -  -  - مطالبات التأمين 
مخصص الديون المشكوك في

1,633  1,408  2,085  319  412 تحصيلها وبضاعة بطيئة الحركة 
321  208  -  59  530 تكاليف التمويل 

)8(  )27(  )144(  )287(  )343( إيرادات الفوائد 
62  78  81  150  89 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
65  -  -  -  - الربح من استبعاد منشآت، ممتلكات ومعدات 

31,326  28,953  30,480  36,288  39,055 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل  
)الزيادة( / النقصان في الذمم

)1,757(  288  )4,426(  6,225  )2,369( المدينة والذمم المدينة األخرى 
)1,496(  934  )48(  )242(  )640( )الزيادة( / النقصان في المخزون 
5,420  )1,866(  )1,064(  1,788  )287( الزيادة / )النقصان( في الذمم الدائنة والمستحقات 

20  799  )194(  )233(  1,498 الزيادة / )النقصان( في اإليرادات المؤجلة  
33,513  29,108  24,748  43,826  37,257 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

)5(  )119(  )39(  )103(  )35( تسديد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
33,508  28,989  24,709  43,723  37,222 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية: 
)18,875(  )13,230(  )13,824(  )15,182(  )9,522( شراء منشآت، ممتلكات ومعدات 

8  27  144  273  328 الفوائد المقبوضة  
)17,321(  )16,366(  )7,215(  )5,087(  )4,190( الزيادة في األصول غير الملموسة 

)36,188(  )29,569(  )20,895(  )19,996(  )13,384( صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية: 
)291(  )208(  -  )59(  )491( الفوائد المدفوعة  

)6,368(  )11,116(  )17,512(  )22,288(  )15,920( أنصبة أرباح مدفوعة  
20,000  -  -  )2,585(  )7,590( قروض بأجل 

 )438(  )144( اعادة دفع عنصر راس المال من التأجير التمويلي  
صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( 

13,341  )11,324(  )17,512(  )25,370(  )24,145( األنشطة التمويلية 
10,661  )11,904(  )13,698(  )1,643(  )307( صافي الزيادة / )النقصان( في النقد ومرادفات النقد 

 
)7,505(  4,399  18,097  19,740  20,047 النقد ومرادفات النقد في بداية السنة 
3,156  )7,505(  4,399  18,097  19,740 النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة  

مالحظة: تم إعادة تصنيف تكاليف كسب المشتركين واالستهالك ذا الصلة في المعلومات المالية لعام 2009 و 2010 و 2011 كما ورد في الصفحات السابقة؛ ووفقًا لذلك فإن المبالغ المتعلقة 
باإلستهالك واإلطفاء، والتغير في الحسابات المدينة والذمم المدينة األخرى، والزيادة في اإلصول غير الملموسة تم إعادة تصنيفها لتتوافق مع عرض عامي 2012 و 2013. لمزيد من التفاصيل يرجى 

الرجوع إلى البند 11.1.
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المعلومـات الماليـة الرئيسيـة  9

بيانـات ماليـة مختـارة  9.1
 .)”IFRS“( األقسام  9 و  10 و  11 من نشرة اإلصدار هذه تستند على البيانـات الماليـة المدققـة للشركـة التي أعدت وفقـًا للمعايـير الدوليـة للتقاريـر الماليـة  
وقـد تـم تدقيـق/مراجعة البيانـات الماليـة للشركـة والسجالت المحاسبية ذات الصلة من قبـل شركـة ديلويـت آنـد تـوش وفقـًا لمعاييـر التدقيـق الدوليـة 

.)”ISA“(

تبيـن الجـداول أدنـاه معلومـات ماليـة تاريخيـة مختارة، تشمل ملخص بيان األرباح والخسائر، وملخص بيان المركز المالي، وملخص بيان التدفقات النقدية،   
مستقاة من البيانات المالية المدققة كما في نهاية السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2013، وكذلك من 

البيانات المراجعة الربع سنوية لفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 31 مارس 2013 و 31 مارس 2014.

يتضمن الملحق ج من هذه النشرة البيانات المالية المدققة كما في نهاية السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و 2012 و 2013، وكذلك   
البيانات المراجعة للشهور الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014. أما البيانات المالية المدققة كما في نهاية السنتين الماليتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 

2009 و 2010 فهي ضمن الوثائق المتاحة للتفحص.

جـدول 26 - المعلومـات الماليـة الرئيسيـة - بيانـات األربـاح والخسائر )الربع األول 2013 و 2014(  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

18,398  19,077 إيـرادات   
14,901  15,204 إجمالي الربـح   
1,448  1,271 الربـح التشغيلي   
1,080  1,244 الربـح الصافي للسنـة   

34  39 العائـد األساسي للسهـم - )فلـس(   
29  34 العائـد األساسي للسهـم – تـم تعديلـه لكي يعكـس عمليـة بيـع األسهـم الجديـدة )فلـس(   

المصـدر: البيانـات الماليـة المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

جـدول 27 - المعلومـات الماليـة الرئيسيـة - بيانـات األربـاح والخسائر )2013-2009(  

2013  2012  2011  2010  2009 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

78,081  73,533  77,021  88,882  93,016 إيـرادات   
61,777  57,283  54,913  68,445  71,978 إجمالـي الربـح   
5,002  6,406  12,171  21,387  27,652 الربـح التشغيلـي   
5,403  6,409  13,047  21,872  27,917 الربـح الصافـي للسنـة   

169  200  408  684  872 العائـد األساسـي للسهـم - )فلـس(   
العائـد األساسـي للسهـم – تـم تعديلـه لكـي يعكـس   

147  174  355  594  759 عمليـة بيـع األسهـم الجديـدة )فلـس(   
المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة  

جـدول 28 - المعلومات المالية الرئيسية - بيانات المركز المالي )31 مارس 2013 و 2014(  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

111,691  91,680 مجمـوع األصول   
62,852  42,800 مجمـوع المطلوبـات   
48,839  48,880 مجمـوع حقـوق المساهميـن   
41,561  41,037 رأس المـال المصـدر والمدفـوع واإلحتياطيـات القانونية   

المصـدر: البيانـات الماليـة المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

جـدول 29 - المعلومات المالية الرئيسية - بيانات المركز المالي )31 ديسمبر 2009 – 2013(  

31 ديسمبر 31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر    
2013  2012  2011  2010  2009 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

107,304  92,013  89,396  94,238  96,075 مجمـوع األصول   
54,265  37,977  30,569  30,858  32,167 مجمـوع المطلوبـات   
53,039  54,036  58,827  63,380  63,908 مجمـوع حقـوق المساهميـن   
41,453  40,913  40,272  38,968  36,781 رأس المـال المصـدر والمدفـوع واإلحتياطيـات القانونية   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة  
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جـدول 30 - المعلومـات المالية الرئيسيـة - بيانـات التدفقـات النقديـة – )الربع األول 2013 و 2014(  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

3,025  10,085 صافي التدفقـات النقديـة الناتجـة مـن األنشطـة التشغيليـة   
)7,573(  )5,180( صافي التدفقـات النقديـة المستخدمـة في العمليـات اإلستثماريـة   
4,216  )55( صافي التدفقـات النقديـة )المستخدمـة في( الناتجـة مـن العمليـات التمويليـة   
)332(  4,850 صافي )النقـص( الزيـادة فـي النقـد ومرادفـات النقـد   
3,156  )7,505( النقـد ومرادفـات النقـد في بدايـة السنـة   

2,824  )2,655( النقـد ومرادفـات النقـد في نـهايـة السنـة    
-  4,954 تسهيـل مصرفي   

2,824  2,299 النقـد فـي الصنـدوق وأرصـدة المصـارف   

المصـدر: البيانـات الماليـة المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

جـدول 31 - المعلومات المالية الرئيسية - بيانات التدفقات النقدية )2013-2009(  

2013  2012  2011  2010  2009 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

صافي التدفقـات النقديـة  
33,508  28,989  24,709  38,636  33,032 الناتجـة مـن األنشطـة التشغيليـة   

صافي التدفقـات النقديـة المستخدمـة   
)36,188(  )29,569(  )20,895(  )14,909(  )9,194( في العمليـات اإلستثماريـة   

صافي التدفقـات النقديـة )المستخدمـة في(  
13,341  )11,324(  )17,512(  )25,370(  )24,145( الناتجـة مـن العمليـات التمويليـة   

صافي )النقـص( الزيـادة فـي النقـد  
10,661  )11,904(  )13,698(  )1,643(  )307( ومرادفـات النقـد   

)7,505(  4,399  18,097  19,740  20,047 النقـد ومرادفـات النقـد في بدايـة السنـة   
3,156  )7,505(  4,399  18,097  19,740 النقـد ومرادفـات النقـد في نـهايـة السنـة   

-  9,271  839  -  - تسهيـل مصرفي   
3,156  1,766  5,238  18,097  19,740 النقـد فـي الصنـدوق وأرصـدة المصـارف   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة  

الرسملـة والمديونيـة  9.2

الرسملـة  9.2.1

يبيـن الجـدول أدنـاه إجمالي ديـون الشركـة القصيـرة األجـل والجـزء المتـداول مـن الديـون الطويلـة األجـل وإجمالي حقـوق المساهـمين وإجـمالي الرسملـة   
لزيـن البحرين كمـا في 31 مارس 2014. ينبغي قـراءة هـذا الجـدول باإلقتـران مـع القسـم  9 “المعلومـات الماليـة الرئيسيـة” والقسـم رقـم  10 “مراجعـة 

وعـرض اآلفـاق التشغيليـة والماليـة” والقسـم رقـم  11 “البيانـات الماليـة المدققـة” في هـذه النشـرة.

جـدول 32 – إجمالـي الرسملـة كمـا فـي 31 مارس 2014  

31 مارس 2014 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

32,000 رأس المـال   
100 عـالوة إصـدار   

9,561 اإلحتياطي القانوني   
7,178 األربـاح المستبقـاة   
4,568 إجمالي الديـون القصيـرة األجـل   

19,832 ديـون طويلـة األجـل   
73,239 إجمالـي الرسملـة   

المصـدر: الشركـة  

المديونيـة  9.2.2

كمـا فـي 31 مارس 2014، بلـغ إجمالي مديونيـة الشركـة 34,638,000 دينـار بحريني بمـا في ذلـك الديـون الماليـة القصيـرة األجـل البالغـة 4,568,000   
دينـار بحريني والديـون الماليـة الطويلـة األجـل البالغـة 19,832,000 دينـار بحريني.

المديونيـة مقومـة بالدينـار البحريني. وتمثـل الديـون الماليـة القصيـرة األجـل الجـزء المتـداول مـن الديـون الطويلـة األجـل فـي حيـن تمثـل الديـون   
الماليـة الطويلـة األجـل الجـزء الغيـر متـداول مـن الديـون الطويلـة األجـل.
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يبيـن الجـدول أدنـاه إجمالـي المديونيـة لزيـن البحريـن كمـا فـي 31 مارس 2014.  

جـدول 33 – إجمالـي المديونيـة كمـا فـي 31 مارس 2014  

31 مارس 2014 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

السيولـة:  
2,824 النقـد ومرادفـات النقـد   
)4,568( الديـون الماليـة القصيـرة األجـل    

- التسهيـالت المصرفيـة الماليـة   
17,528 ذمـم مدينـة متداولـة   

)19,832( ديـون ماليـة طويلـة األجـل   
مطلوبـات محتملـة:   

)904( خطابـات الضمـان   
)19,789( إلتزامـات رأسماليـة   
)9,897( إيجـارات تشغيليـة   

)34,638( إجمالـي المديونيـة   

المصـدر: الشركـة  

يوّفـر الجـدول أدنـاه تفصيـل التسهيـالت اإلئتمانيـة كمـا فـي 31 مارس 2014.  

جـدول 34 - توزيـع التسهيالت اإلئتمانية كما في 31 مارس 2014 – مصـادر خارجية  

التسهيـل قيمـة التسهيـل        
سريـان المفعـول اإلئتماني المتوفـر  السحوبـات  اإلئتماني  العملـة  المقـرض/الوكيـل  النـوع 

مفتـوح  2,500  -  2,500 دينار بحريني  بنك البحرين  تسهيـل مصرفي   
باآلالف والكويت    

 2,500  -  2,500 دينار بحريني  مجموع التسهيـالت    
باآلالف المصرفية    

خمـس سنـوات  1,500  11,500  13,000 دينار بحريني  البنك العربي  قـرض ألجـل وتسهيـل   
من 6 مايــو 2013 باآلالف     مصرفي    

خمـس سنـوات  -  10,500  10,500 دينار بحريني  بنك البحرين  قـرض ألجـل   
من 10 أبريـل 2013 باآلالف     والكويت    

خمـس سنـوات  5,100  2,400  7,500 دينار بحريني  البنك األهلي  قـرض ألجـل   
من 1 أكتوبـر 2013 باآلالف     المتحد    

6,600  24,400  31,000 دينار بحريني  مجموع القروض ألجل    
باآلالف     

 9,100  24,400  33,500 المجمـوع     

المصـدر: الشركـة  

حسب البيانـات الماليـة المراجعة في 31 مارس 2014، فإن “الشركة حصلت خالل العام على ثالث تسهيالت قروض بمبلغ 10.5 مليون و 13 مليون و 7.5   
مليون دينار بحريني على التوالي، من ثالثة بنوك تجارية في مملكة البحرين. عند تاريخ هذا التقرير كانت الشركة قد إستخدمت 20 مليون دينار بحريني 
من إجمالي تسهيالت القروض المتوافرة. تحمل هذه القروض فائدة بنسبة 3 أشهر بايبور زائدًا %2.25 ويتعين دفعها في ثمانية وسبعة وثمانية أقساط 

نصف سنوية، على التوالي، تبدأ بعد سنة واحدة من تاريخ إتفاقية القرض. وقد وقعت الشركة سندات إذنية مقابل هذه القروض.”

كمـا فـي 31 مارس 2014، كـان لدى زين البحرين تسهيـالت مصرفية يبلغ مجموعها 33,500,000 دينـار بحريني، تـم اإلستفـادة من قيمة 24,400,000   
دينـار بحريني منهـا. وتبلغ التسهيـالت اإلئتمانيـة القائمـة 9,100,000 دينار بحريني.

وفقًا لالتفاقية مع البنك العربي، يبلغ إجمالي التسهيالت من البنك العربي 13,000,000 دينار بحريني شملت في البداية 10,000,000 دينار بحريني   
تسهيالت طويلة األجل و 3,000,000 دينار بحريني تسهيالت السحب على المكشوف. وتعطي االتفاقية الخيار لزين البحرين لتحويل الــ 3,000,000 
دينار بحريني من السحب على المكشوف إلى قرض طويل األجل. وقد استخدمت زين البحرين بالفعل 1,500,000 من الـ 3,000,000 دينار بحريني من 
تسهيالت السحب على المكشوف وحولتها إلى قرض طويل األجل. وبالتالي، فإن المبلغ المتبقي للتحويل المساوي 1,500,000 دينار بحريني متاح كما في 
31 مارس عام 2014، كما هو مبين في الجدول أعاله. إضافة إلى ذلك، وفقًا للبيانات المالية المراجعة فإن كامل الــ 13,000,000 دينار بحريني ُيفصح 

عنه كقرض ألجل.
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يبين الجـدول أدنـاه إستحقـاق الديـون كمـا في 31 مارس 2014.  

جـدول 35 - قائمـة إستحقـاق الديـون كمـا فـي 31 مارس 2014  

المجمـوع  2018  2017  2016  2015  2014  2013 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

بنك البحرين والكويت   
)10.5 مليون دينار بحريني(  

10,500  0  2,625  2,625  2,625  2,625  - األصـل   
738  0  46  135  223  292  42 الفائـدة   

البنك العربي  
)11.5 مليـون دينـار بحريني(  

11,500  -  3,285  3,286  3,286  1,643  - األصـل   
997  -  67  179  290  377  84 الفائـدة   

البنك األهلي المتحد   
)2.4 مليـون دينـار بحريني(  

2,400  600  600  600  600  -  - األصـل   
249  11  32  53  70  83 الفائـدة    

ملخـص سـداد القـرض  
24,400  600  6,510  6,511  6,511  4,268  - إجمالـي األصـل   
1,984  11  145  367  583  752  126 إجمالـي الفوائـد   

المصـدر: الشركـة  

مهلة السماح لكل قرض مبين على النحو أدناه:  

سنة واحدة من تاريخ التوقيع بنك البحرين والكويت:   
سنة ونصف من تاريخ التوقيع البنك العربي:   
سنة ونصف من تاريخ التوقيع البنك األهلي المتحد:   
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مراجعـة وعـرض اآلفـاق التشغيليـة والماليـة   10

فيما يلي مناقشة اإلدارة للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. هذا ليس عرضًا لكامل البيانات المالية ويجب قراءته مع البيانات المالية المدققة لزين   
البحرين، بما في ذلك اإليضاحات المتعلقة بها، للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و 31 ديسمبر 2012 و 31 ديسمبر عام 2013، وكذلك 
البيانات المالية المرحلية المختصرة المراجعة غير المدققة، بما في ذلك اإليضاحات المتعلقة بها، لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس عام 2014. كما 
ينبغي قراءة المناقشة التالية باإلقتران مع المعلومات المقدمة في القسم  5.3 )“لـمحة عامة واستراتيجية الشركة”(، والقسم  5.4 )“تحليل القطاع ولـمحة 

عامة”( والقسم  9 )“المعلومات المالية الرئيسية”(. 

تشمل البيانات المالية المرحلية المختصرة المراجعة غير المدققة للفترات المالية المشار إليها أعاله جميع التعديالت، التي تتكون من االستحقاقات العادية   
المتكررة، التي تعتبر ضرورية لبيان عادل لنتائج الفترة المرحلية غير المدققة. النتائج المرحلية ليست بالضرورة مؤشرًا للنتائج التي يمكن توقعها ألي فترة 

أخرى أو للسنة كاملًة. 

البيانات المالية المرحلية المختصرة  البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011 و 2012 و 2013، وكذلك  يمكن اإلطالع على   
المراجعة غير المدققة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014، في الملحق ج من هذه النشرة. أما البيانات المالية المدققة للسنوات المنتهية في 31 

ديسمبر 2009 و 31 ديسمبر 2010 فهي ضمن الوثائق المتاحة للتفحص.

بيانـات الدخـل الشامـل  10.1

يبيـن الجـدوالن أدنـاه النتائـج التشغيليـة للشركـة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014:  

جـدول 36 – بيانـات الدخل الشامل، 2013-2011  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

78,081  73,533  77,021 إيـرادات   
)16,304(  )16,250(  )22,108( كلفـة اإليـرادات   
61,777  57,283  54,913 إجمالي الربـح   

)24,597(  )22,100(  )20,286( مصاريـف التوزيـع والتسويـق   
)6,225(  )6,492(  )4,601( مصاريـف عموميـة وإداريـة   

)24,320(  )20,877(  )15,770( مصاريـف اإلستهـالك واإلطفـاء   
)1,513(  )1,336(  )2,013( مخصص الديـون المشكـوك بتحصيلهـا   

)120(  )72(  )72( مخصص المخـزون   
5,002  6,406  12,171 الربـح التشغيلـي   

8  27  144 إيـرادات الفوائـد   
610  8  489 إيـرادات أخـرى   

-  -  - مؤونات أخرى   
104  176  243 أربـاح إعـادة تقييـم العمـالت   
)321(  )208(  - تكاليـف الفوائـد   

5,403  6,409  13,047 الربـح الصافي للسنة   
169  200  408 العائـد األساسـي للسهـم – )فلـس(   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   
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جـدول 37 – بيانـات الدخل الشامل، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

18,398  19,077 إيـرادات   
)3,497(  )3,873( كلفـة اإليـرادات   

14,901  15,204 إجمالي الربـح   

)5,691(  )6,037( مصاريـف التوزيـع والتسويـق   
)1,426(  )1,602( مصاريـف عموميـة وإداريـة   
)5,629(  )5,882( مصاريـف اإلستهـالك واإلطفـاء   

)408(  )382( مخصص الديـون المشكـوك بتحصيلهـا   
)299(  )30( مخصص المخـزون   

1,448  1,271 الربـح التشغيلـي   

2  2 إيـرادات الفوائـد   
9  6 إيـرادات أخـرى   

)210(  - مؤونات أخرى   
17  20 أربـاح إعادة تقييـم العمالت   

)186(  )55( تكاليـف الفوائـد   
1,080  1,244 الربـح الصافي للسنة   

34  39 العائـد األساسي للسهـم – )فلـس(   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

إيـرادات  10.1.1

خدمات اإلتصاالت المتنقلة تشكل الجزء األساسي من أعمال زين البحرين، وتنقسـم إلى خدمات الدفـع اآلجل وخدمات الدفع المسبق. وضمن اإلتصاالت   
المتنقلة تشكـل خدمـة الدفع اآلجل جـزءًا أكبر مـن إيـرادات اإلتصـاالت المتنقلـة للشركـة. يبين الجدوالن التاليان تفصياًل إليرادات الشركة في السنوات 

المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.

جـدول 38 – المعلومات المالية الرئيسية - اإليرادات، 2013-2011  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

60,974  57,934  54,594 اإلتصاالت المتنقلة   
3,331  4,017  5,134 الربط البيني   
6,993  5,816  5,050 الثابت الالسلكي   
6,782  5,767  12,243 إيرادات أخرى   

78,081  73,533  77,021 إجمالي اإليرادات   

مكونات اإليرادات     
78.1%  78.8%  70.9% اإلتصاالت المتنقلة   
4.3%  5.5%  6.7% الربط البيني   
9.0%  7.9%  6.6% الثابت الالسلكي   
8.7%  7.8%  15.9% إيرادات أخرى   

100.0%  100.0%  100.0% إجمالي اإليرادات   

المصدر: الشركة  
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جـدول 39 – المعلومات المالية الرئيسية - اإليرادات، - الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

14,093  14,806 اإلتصاالت المتنقلة   
764  893 الربط البيني   

1,873  1,648 الثابت الالسلكي   
1,668  1,730 إيرادات أخرى   

18,398  19,077 إجمالي اإليرادات   

مكونات اإليرادات  
76.6%  77.6% اإلتصاالت المتنقلة   
4.2%  4.7% الربط البيني   

10.2%  8.6% الثابت الالسلكي   
9.1%  9.1% إيرادات أخرى   

100.0%  100.0% إجمالي اإليرادات   

المصدر: الشركة  

لقـد إرتفعـت إيـرادات اإلتصـاالت المتنقلـة بمعـدل نمـو سنـوي نسبتـه %6.1 و %5.7 في العامين 2012 و 2013، على التوالي، ويرجـع ذلـك أساسـًا   
إلى تقديم باقـات جذابـة للدفع اآلجل والدفع المسبق، وبأسعـار تنافسيـة تتضمـن حـزم مـن المكالمات الصـوتية والبيانـات إلى جانب أجهزة الهواتـف 
الذكيـة. لقد نتجت عن هذه اإلستراتيجية زيـادة فـي عـدد المشتركين بنمـو سنـوي نسبتـه %21.3 و %25.3 في العامين 2012 و 2013، على التوالي. إال 
أن إيرادات اإلتصاالت المتنقلة إنخفضت بشكل طفيف بنسبة %4.8 في الربع األول من 2014 مقارنة بالربع األول من 2013، بسبب التعرفات التنافسية 

المقدمة من الشركة. وبالمقابل فإن إجمالي عدد المشتركين إرتفع بنسبة %12.9 في الربع األول من 2014 مقارنة بالربع األول من 2013.

تمثـل إيـرادات الربـط البينـي المبالـغ المستحقة من مشغلي الشبكات األخـرى وذلـك فيما يخص إيصال حركـة المـرور الصادرة من مشتركيـهم إلى شبكـة   
الشركـة. وهذه اإليـرادات متولدة من مشتركي الدفع اآلجل ومشتركي الدفـع المسبـق كليهما. لقـد شهـدت إيـرادات الربـط البيني إنخفـاضًا بمعدل سنوي 
يبلغ %21.8 و %17.1 في العامين 2012 و 2013، على التوالي، كما شهـدت إنخفـاضًا بنسبة %14.4 في الربع األول من 2014 مقارنة بالربع األول 
من 2013. هذا اإلنخفاض في إيـرادات الربـط البيني في السنتين الماليتين 2012 و 2013 وفي الربع األول من 2014 كان نتيجـة إلنخفـاض حجـم 
حركـة المـرور والمتسبب بشكـل رئيسي مـن: )1( أسعـار الربـط البيني التنافسيـة التي يقدمهـا مشغلو اإلتصـاالت، )2( زيـادة اإلتجـاه نحـو إستخـدام محتـوى 
خدمـة الـ “OTT” )وهي خدمات تستغل اإلنترنت لتقديم خدمات أخرى كالمكالمات المجانية(، و )3( تأثيـر مجموعـة نفـس الشبكـة )مثـل باقـات األسـرة 

واألصدقـاء وغيرهـا(.

إيـرادات خدمـة الالسلكي الثابت الوطني تأتي فقط من اإلشتراكـات، وال تشمل اإليـرادات الناتـجة مـن بيـع أجهـزة البرودباند. لقـد إرتفعـت إيـرادات خدمة   
الالسلكي الثابت بمعـدل نمـو سنـوي نسبتـه %15.2 و %20.3 في العامين 2012 و 2013، على التوالي، كما إرتفعت بنسبة %13.6 في الربع األول 
من 2014 مقارنة بالربع األول من 2013. اإلرتفاع في إيرادات خدمـة الالسلكي الثابت الوطني في السنتين الماليتين 2012 و 2013 وفي الربع األول من 

2014 كان بسبب التعرفات التنافسية المقدمة من الشركة و اإلرتفـاع الناتج من ذلك في عدد المشتركيـن.

 ،2012 عـام  خـالل  باألجهزة.  اإلتجار  وإيـرادات  البرودباند  أجهـزة  واستخـدام  الدفـع  المسبـقة  اإلتصـال  بطاقـات  مبيعـات  األخـرى  اإليـرادات  تشمـل   
إنخفضـت اإليـرادات األخـرى بنسبـة %52.9 وذلـك نتيجـة تغييـر سياسـة الشركـة المحاسبيـة مـن جهـة إقـرار اإليـرادات الناتجـة عـن بيـع المعـدات 
)الهواتـف، الدونغـل، أجهـزة الكومبيوتـر المحمـول، األجهـزة اللوحيـة، أجهزة الراوتر وغيرهـا(. تال ذلك في العام 2013 إرتفاع في اإليـرادات األخـرى 
بنسبـة %17.6. وفي الربع األول من 2014 إنخفضت اإليرادات األخرى بنسبة %3.6 مقارنة بالربع األول من 2013، بشكل رئيسي بسبب إنخفاض إيـرادات 
اإلتجار باألجهزة )الهواتف المتنقلة وأجهزة اإلتصاالت األخرى( بنسبة %42.9 مقارنة بالربع األول من 2013. وقد إنخفضت إيرادات اإلتجار باألجهزة بسبب 

إنخفاض عام في اإلقبال على الهواتف الذكية وغيرها من المعدات ذات الصلة في السوق.

كلفـة اإليـرادات  10.1.2

كلفة اإليرادات في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014 مبيــنة في الجدولين التاليين وتشمل كلفة المكالمات الدولية وأجهزة   
اإلتصاالت  تنظيم  ورسوم هيئـة  البيـني  الربط  ورسوم  بالكبري  ورسوم  المسبق  الدفع  وبطاقات  المشترك  تعريف  وبطاقات  وملحقاتـها  النقالة  الـهواتف 

وعموالت الموزعين.

جـدول 40 – كلفـة اإليـرادات، 2013-2011  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

16,304  16,250  22,108 إجمالي كلفـة اإليـرادات   
61,777  57,283  54,913 إجمالي الربـح   
79.1%  77.9%  71.3% هامـش إجمالي الربـح   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 41 – كلفـة اإليـرادات، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

3,497  3,873 إجمالي كلفـة اإليـرادات   
14,901  15,204 إجمالي الربـح   
 81.0%  79.7% هامـش إجمالي الربـح   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  
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وفقا لبيان المستشار المستقل كما في 30 يونيو عام 2013، “يجب على زين البحرين اإلستفادة من نظم المعلومات اإلدارية/المحاسبة للحفاظ على ميزات   
إضافية في إعداد التقارير )مثاًل تحليل لهامش الربح على مستوى كل جزء من اإليرادات( لتقييم أفضل لألداء المالي”. وفقًا إلدارة الشركة، فإن الشركة تصدر 

تقارير تفصيلية مختلفة لتتبع وتقييم األداء المالي.

المصاريـف التشغيليـة  10.1.3

يبيـن الجـدوالن التاليان تفاصيـل المصاريـف التشغيليـة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014:  

جـدول 42 – المصاريـف التشغيليـة – الفتـرة التاريخيـة  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

24,597  22,100  20,286 مصاريـف التوزيـع والتسويـق والعمليات   
6,225  6,492  4,601 مصاريـف عموميـة وإداريـة   

24,320  20,877  15,770 مصاريـف اإلستهـالك واإلطفـاء   
1,513  1,336  2,013 مخصص الديـون المشكـوك بتحصيلهـا   

120  72  72 مخصص المخـزون   
56,775  50,877  42,742 إجمالـي المصاريـف التشغيليـة   

72.7%  69.2%  55.5% كنسبـة مئويـة مـن إجمالي اإليـرادات   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة  

جـدول 43 – المصاريـف التشغيليـة – الفتـرة التاريخيـة  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

5,691  6,037 مصاريـف التوزيـع والتسويـق والعمليات   
1,426  1,602 مصاريـف عموميـة وإداريـة   
5,629  5,882 مصاريـف اإلستهـالك واإلطفـاء   

408  382 مخصص الديـون المشكـوك بتحصيلهـا   
299  30 مخصص المخـزون   

13,453  13,933 إجمالـي المصاريـف التشغيليـة   
73.1%  73.0% كنسبـة مئويـة مـن إجمالي اإليـرادات   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

لقـد إرتفعـت المصاريـف التشغيليـة بنسبـة نمو سنوية تبلغ %19.0 و %11.6 في العـامين 2012 و 2013، على التوالي، بشكل رئيسي بسبـب الزيـادة   
فـي مصاريـف اإلستهـالك واإلطفـاء. وانخفضت المصاريـف التشغيليـة بنسبـة %3.4 في الربع األول من 2014 مقارنة بالربع األول من 2013.

تشمـل مصاريـف التوزيـع والتسويـق والعمليات بصـورة رئيسيـة تكاليـف الموظفيـن والتسويـق واإلعالنـات ومصاريـف العالقـات العامـة ونفقـات اإلستعانـة   
بمصـادر خارجيـة ورسـوم الجهات التنظيميـة. إرتفعـت مصاريـف التوزيـع والتسويـق والعمليات بنسبـة نمو سنوية تبلغ %8.9 و %11.3 في العامين 
التنظيميـة. إنخفضت مصاريـف  الجهات  والماء، ورسوم  والكهرباء  واإليجارات  الموظفيـن،  التوالي، بشكل رئيسي بسبب تكاليـف  2013، على  و   2012
التوزيـع والتسويـق والعمليات بنسبـة %5.7 في الربع األول من 2014 مقارنة بالربع األول من 2013، بسبب خفض تكاليف الدعم التقني لألنظمة. ضلت 
تكاليـف الموظفيـن تشكل المكون األكبر من مصاريـف التوزيـع والتسويـق والعمليات، مشكلًة نسبـة %18.8 و %19.7 و %18.3 و %18.7 و 21.9% 

من هذه المصاريف خـالل األعـوام 2011 و 2012 و 2013 وفي الربع األول من 2014، على التوالي.

إرتفعـت المصاريـف العموميـة واإلداريـة بمعـدل سنـوي نسبتـه %41.1 في العام 2012 مقارنة بالعام 2011، بصـورة رئيسيـة بسبـب زيـادة تكاليـف   
الموظفيـن. ولكن المصاريـف العموميـة واإلداريـة إنخفضت بنسبـة سنوية تبلغ %4.1 في العام 2013 )مقارنة بالعام 2012( و %11.0 في الربع األول من 
2014 مقارنة بالربع األول من 2013، بفضل المبادرات التي إتـخذتـها الشركة لضبط النفقات. شكلت تكاليـف الموظفيـن المكون األكبر من المصاريـف 
العموميـة واإلداريـة، بنسبة تبلغ %51.4 و %49.3 و %43.5 و %46.2 و %52.8 مـن هذه المصاريـف في األعوام 2011 و 2012 و 2013 وفي الربع 

األول من 2013 و الربع األول من 2014، علـى التوالي.

و   42.8% و   41.0% و   36.9% المشتركين. وقد شكلت نسبـة  وتكاليـف كسب  والتراخيـص  الشبكـة  واإلطفـاء بمعـدات  اإلستهـالك  ترتبـط مصاريـف   
%42.2 و %41.8 من إجمالي المصاريـف التشغيليـة في األعوام 2011 و 2012 و 2013 وفي الربع األول من 2013 و الربع األول من 2014، على التوالي. 
إرتفعت مصاريـف اإلستهـالك واإلطفـاء في العامين 2012 و 2013 بشكل رئيسي بسبب تكاليـف كسب المشتركين. ولكن مصاريـف اإلستهـالك واإلطفـاء 
إنخفضت بنسبـة %4.3 في الربع األول من 2014 مقارنة بالربع األول من 2013، بسبب تقييم للعمر اإلنتاجي لممتلكات الشركة ومنشآتها وأجهزتها )نتج 

عنه تغيير إيجابي( خالل الربع األول من 2014، توافقًا مع التغيير في سياسة الشركة األم في هذا الخصوص.

يرتبـط مخصص الديـون المشكـوك بتحصيلهـا بالمبالـغ المتوجبـة من مشتركي الدفع اآلجل التي تتعـدى فتـرة 12 شهـرًا. ويرتبـط مخصص المخـزون   
البطئ الحركة باألجهـزة المتنقلـة وملحقـاتها. خالل الربع األول من 2014 قامت الشركة بتقييم مخزونـها المتقادم والبطئ الحركة وبناًء على ذلك حددت 
مخصصًا إضافيًا لهذه البضاعة. وقد أدى هذا إلى إرتفاع مهم في مخصص المخزون البطئ الحركة في الربع األول من 2014 مقارنة بالربع األول من 2013.
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وفقًا لقانون اإلتصاالت وحسب البنود 3)ج()1( و )18( من القانون، فإن على الشركة أن تدفع ما يلي لهيئة تنظيم اإلتصاالت:  

نسبة مئوية )ال تتعدى %1( من مبيعاتها السنوية اإلجمالية )حسب قرار مجلس إدارة هيئة تنظيم اإلتصاالت رقم 3 لسنة 2010، المؤرخ في 28 يوليو   •  
2010، فإن على الشركة أن تدفع %0.8 من مبيعاتها السنوية اإلجمالية.(

رسوم لخدمات تقدمها الهيئة، تتضمن:  •  

- رسوم طلبات رخص خدمات اإلتصاالت، ورسومها المبدأية ورسوم تجديدها  
- الرسوم السنوية لترخيص الطيف الترددي  
- الرسوم السنوية لتخصيص نطاقات أرقام  

- رسوم معامالت طلبات التصديق على األجهزة  

يبين الجدوالن التاليان المبالغ المدفوعة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014 فيما يخص األمور المذكورة أعاله.  

جـدول 44 – رسوم التراخيص، 2013-2011  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

2,935  1,852  1,443 رسوم التراخيص   

المصدر: الشركة  

جـدول 45 – رسوم التراخيص، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

580  714 رسوم التراخيص   

المصدر: الشركة  

إيـرادات ومصاريـف أخـرى  10.1.4

تمثـل اإليـرادات والمصاريـف األخـرى إيـرادات ومصاريـف غيـر تشغيليـة. يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيـل اإليـرادات والمصاريـف األخـرى في السنوات   
المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014:

جـدول 46 – إيـرادات ومصاريـف أخـرى، 2013-2011  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

إيـرادات أخرى  
8  27  144 إيـرادات الفوائـد   

610  8  489 إيـرادات أخـرى   
104  176  243 أربـاح إعـادة تقييـم العمـالت   
722  211  876   

مخصصات أخرى  
-  -  - مخصصات أخرى   

مصاريـف أخـرى  
321  208  - تكاليـف الفوائـد   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 47 – إيـرادات ومصاريف أخـرى، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

إيـرادات أخرى  
2  2 إيـرادات الفوائـد   
9  6 إيـرادات أخـرى   

17  20 أربـاح إعـادة تقييـم العمـالت   
28  28   

مخصصات أخرى  
210  - مخصصات أخرى   

مصاريـف أخـرى  
186  55 تكاليـف الفوائـد   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

نتجـت إيـرادات الفوائـد مـن الفوائـد المكتسبـة علـى الودائـع ألجـل المودعـة فـي البنـوك. يتـم إختيـار البنـوك مـن قبـل الشركـة على أسـاس أفضـل   
5,400,000 دينـار  الشهـري مـن  الودائـع  اإلنـخفـاض فـي معـدل  الفوائـد هـو  إيـرادات  إنخفـاض  وراء  األساسي  السبـب  إن  السـوق.  معـدل سعـر فـي 
بـحريني فـي عـام 2011 إلى 3,440,000 دينـار بـحريني فـي عـام 2012 وإلى 5,900,000 في عـام 2013. كان معـدل الودائـع الشهـري 248,560 

دينـار بـحريني في الربع األول من 2013 وال شئ في الربع األول من 2014.



زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( نشرة اإلكتتاب  74

تقـوم الشركـة بتوليـد إيـرادات أخـرى بصـورة رئيسيـة مـن خـالل تأجيـر فرعهـا الواقـع في شـارع المعـارض في المنامة، البحرين. عـالوة على ذلـك، قـد   
 ،16e 16 إلىd قامـت الشركـة خـالل عـام 2011 ببيـع معـدات متقادمة غيـر صالحـة لإلستعمـال عندمـا قامـت بترقيـة تقنيـة الوايمكس مـن معيـار
األمـر الـذي أدى إلى كسب 359,000 دينـار بـحريني. وفي وقـت الحـق، في عـام 2013، سـددت شركـات التأميـن لصالـح الشركـة مبلـغ 470,000 دينـار 
بـحريني وذلـك تجاه مواقـع تالفـة ومطالبـات أخـرى. وفي خالل الربع األول من 2014، كسبت الشركة مبلغ 3,000 دينار بحريني من بيع سيارة متقادمة، 

ما أدى إلى إحراز دخل أعلى في الربع األول من 2014 مقارنة بالربع األول من 2013.

ترتبـط أربـاح إعـادة تقييـم العمـالت بشـراء العمـالت وتسديـد فواتيـر المزودين خـارج البحريـن السيمـا فـي عمـالت اليـورو والدرهـم اإلماراتي والـدوالر.  

خالل الربع األول من 2014، حددت الشركة مخصصًا بمبلغ 210,000 دينار بحريني )يحتسب على أساس 70,000 دينار بحريني شهريًا من 1 يناير 2014(   
لتغطية أي مطالبات محتملة من هيئة تنظيم االتصاالت تتعلق بالتأخر في إطالق اإلكتتاب العام للشركة.

تتكبـد الشركـة تكاليـف فوائـد على القـروض المصرفيـة. وقد إزدادت قروض الشركة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014،   
كما يظهر في الجدولين التاليين.

جـدول 48 – القروض، 2013-2011  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

-  9,271  839 تسهيالت مصرفية   
20,000  -  - قروض ألجل   

20,000  9,271  839 مجمل القروض   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة  

جـدول 49 – القروض، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

-  4,954 تسهيالت مصرفية   
24,400  - قروض ألجل   

24,400  4,954 مجمل القروض   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

يسلـط الجـدوالن التاليان الضـوء على مؤشـرات األداء الرئيسيـة الماليـة للشركـة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 50 – مؤشـرات األداء الرئيسيـة الماليـة، 2013-2011  

2013  2012  2011 الوحـدة    

79.1%  77.9%  71.3%  % هامـش إجمالي الربـح   
6.4%  8.7%  15.8%  % هامـش الربـح التشغيلي    
6.9%  8.7%  16.9%  % هامـش الربـح    

9.4  10.9  12.7 دينـار بحرينـي  معـدل العائـد لكل مشتـرك   
724.5  572.0  473.6 بـاآلالف  عدد مشتركي اإلتصاالت المتنقلة    
47.9  44.5  34.5 بـاآلالف  عدد مشتركي الخدمات الالسلكيـة الثابتـة الوطنيـة   

772.5  616.4  508.1 بـاآلالف  إجمالي عدد المشتركين   
694.4  562.3  503.8 بـاآلالف  معدل عدد المشتركين   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة؛ إدارة الشركـة  

جـدول 51 – مؤشـرات األداء الرئيسيـة الماليـة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  الوحـدة    

81.0%  79.7%  % هامـش إجمالي الربـح   
7.9%  6.7%  % هامـش الربـح التشغيلي    
5.9%  6.5%  % هامـش الربـح    

8.4  8.7 دينـار بحرينـي  معـدل العائـد لكل مشتـرك   
726.8  639.3 بـاآلالف  عدد مشتركي اإلتصاالت المتنقلة    
47.6  46.4 بـاآلالف  عدد مشتركي الخدمات الالسلكيـة الثابتـة الوطنيـة   

774.4  685.7 بـاآلالف  إجمالي عدد المشتركين   
730.0  729.1 بـاآلالف  معدل عدد المشتركين   

المصـدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014؛ إدارة الشركـة  
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نظرًا لدخـول المشغـل الثالـث إلى البحريـن، ڤيڤـا، في سنة 2010، قامـت إدارة بإتـخـاذ مبـادرات مختلفـة للمحافظة على حصتها السوقية وذلك مـن   
خـالل تـخفيـض التعرفـات وعـرض باقـات هواتـف ذكيـة جذابـة. ونتيجة لذلك نجحـت الشركـة في رفع عدد مشتركـيها في السنوات المالية 2011 إلى 
2013 وفي الربع األول من 2014. توافقًا مع ذلك، ونظرًا للتعرفات التنافسية المعروضة )األمر الذي أصبح إتجاهًا عامًا في السوق المحلية(، إنخفض معدل 

العائد لكل مشترك للشركة خالل السنوات المالية 2011 إلى 2013 والربع األول من 2014.

السيولـة والمـوارد الرأسماليـة  10.2

مصـادر داخليـة وخارجيـة ماديـة للسيولـة كمـا فـي 31 ديسمبـر 2014  10.2.1

تحتفـظ زيـن البحريـن بحسابـات مصرفيـة منفصلـة وتقـوم بإدارة تدفقاتـها النقديـة مـن خـالل قسـم الخزينة القائـم بذاتـه. وعلى هـذا النحـو، تقـوم   
الشركـة بترتيـب التمويـل لعملياتـها وخططهـا التوسيعيـة مـن خـالل مـوارد ماليـة مستقلـة عـن الشركة األم. إن مصـادر السيولـة الرئيسيـة لزيـن البحريـن 

هـي التسهيـالت اإلئتمانيـة )مصـادر خارجيـة( والنقـد الناتـج مـن العمليـات التشغيليـة )مصـادر داخليـة(.

يبيـن الجـدول أدنـاه مصـادر التمويـل الخارجيـة للسيولـة المتاحـة كمـا فـي 31 مارس 2014.  

جـدول 52 – مصـادر السيولـة الخارجيـة كمـا فـي 31 مارس 2014  

التسهيـل قيمـة التسهيـل        
سريـان المفعـول اإلئتماني المتوفـر  السحوبـات  اإلئتماني  العملـة  المقـرض/الوكيـل  النـوع 

مفتـوح  2,500  -  2,500 دينار بحريني  بنك البحرين  تسهيـل مصرفي   
باآلالف والكويت    

 2,500  -  2,500 دينار بحريني  إجمالي التسهيـالت    
باآلالف المصرفية    

خمـس سنـوات  1,500  11,500  13,000 دينار بحريني  البنك العربي  قـرض ألجـل وتسهيـل   
من 6 مايــو 2013 باآلالف     مصرفي    

خمـس سنـوات  -  10,500  10,500 دينار بحريني  بنك البحرين  قـرض ألجـل   
من 10 أبريـل 2013 باآلالف     والكويت    

خمـس سنـوات  5,100  2,400  7,500 دينار بحريني  البنك األهلي  قـرض ألجـل   
من 1 أكتوبـر 2013 باآلالف     المتحد    

6,600  24,400  31,000 دينار بحريني  إجمالي القروض ألجل    
باآلالف     

 9,100  24,400  33,500 المجمـوع     

المصـدر: الشركـة  

حسب البيانات المالية المراجعة - 31 مارس 2014 “حصلت الشركة خالل العام على ثالث تسهيالت قروض ألَجل بمبالغ 10.5 مليون و 13 مليون و 7.5   
مليون دينار بحريني من ثالثة بنوك تجارية في مملكة البحرين. كما في تاريخ التقرير، إستخدمت الشركة 20 مليون دينار بحريني من إجمالي تسهيالت 
القروض المتاحة. هذه القروض تحمل معدل فائدة ثالثة أشهر بايبور باإلضافة إلى %2.25. القروض واجبة السداد في 8 و 7 و 8 أقساط نصف سنوية، على 

التوالي، تبدأ بعد سنة واحدة من تاريخ إتفاقية القرض. وقد وقعت شركة سندات إذنية مقابل هذه القروض.”

كما في 31 مارس عام 2014، كان لدى زين البحرين تسهيالت تبلغ 33,500,000 دينار بحريني، تم االستفادة من 24,400,000 دينار بحريني منها.   
تبلغ التسهيالت االئتمانية المتاحة 9,100,000 دينار بحريني. 

وفقًا لالتفاقية مع البنك العربي، يبلغ إجمالي التسهيالت من البنك العربي 13,000,000 دينار بحريني، كانت تتألف في البداية من قرض طويل األجل   
بـــ 10,000,000 دينار بحريني وتسهيالت مصرفية بــ 3,000,000 دينار بحريني. ويعطي االتفاق لزين البحرين خيار تحويل التسهيالت المصرفية بـــ 
3,000,000 دينار بحريني إلى قرض طويل األجل. وقد إستخدمت زين البحرين 1,500,000 دينار بحريني بالفعل من حد 3,000,000 دينار بحريني من 
التسهيالت المصرفية وحولتها إلى قرض طويل األجل. وبالتالي فإن باقي المبلغ القابل للتحويل وهو 1,500,000 دينار بحريني متاح إعتبارًا من 31 مارس 
2014، كما هو مبين في الجدول أعاله. عالوة على ذلك، ووفقًا للبيانات المالية المراجعة، فإن كامل الـ 13,000,000 دينار بحريني ُيكشف عنه كقرض 
ألجل. تمثل التدفقات النقدية للشركة الناتجة من األنشطة التشغيلية مصدرها الداخلي للسيولة. كما تتوقع الشركة أيضا توليد تدفقات نقدية إضافية 
من خالل عملية اإلكتتاب. بلغت التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 3,025,000 دينار بحريني خالل الربع األول من 2014 )33,508,000 

دينار بحريني خالل الربع األول من 2013(. 

يسلـط الجـدوالن التاليان الضـوء علـى المصـدر الداخلي للسيولـة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جدول 53 – المصـدر الداخلي للسيولة، 2013-2011  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

33,508  28,989  24,709 صافـي التدفقـات النقديـة الناتجـة مـن العمليـات التشغيليـة   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جدول 54 – المصـدر الداخلي للسيولة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

3,025  10,085 صافـي التدفقـات النقديـة الناتجـة مـن العمليـات التشغيليـة   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  
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حسب إدارة الشركة، شهدت زين البحرين إنخفاضًا في النقد الناتج من العمليات في الربع األول من 2014 مقارنة بالربع األول من 2013. كان التحول   
الرئيسي فيما يتعلق بتوزيعات أرباح مستحقة، والتي تم نقلها من حقوق المساهمين إلى األرباح المستحقة إعتبارا من مارس 2014 بمبلغ 5,280,000 
دينار بحريني. ويبلغ نسبة صافي الدين إلى األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 0.7 ضعفًا كما في 31 مارس 2014 في حين أن التعهد 
القياسي هو أنه ينبغي أن يكون أقل من 2.5 ضعفًا. وهذا يشير إلى أن زين البحرين ليست ذات نسبة مديونية عالية ولديها القدرة على تحمل ديون 
إضافية. بلغت نسبة تغطية الفائدة، كما في 31 مارس 2014، 26.9 ضعفًا في حين أن التعهد القياسي هو أنه ينبغي أن يكون أعلى من 5 أضعاف. 

وهذا دليل إضافي على أن لدى زين البحرين مجال إلتخاذ ديون إضافية.

رأي مجلـس اإلدارة تجـاه وضعيـة رأس المـال العامـل  10.2.2

تعمل الشركة بصافي رأس مال عامل سالب، بمطلوبات متداولة تتجاوز األصول المتداولة، والتي تعكس بشكل رئيسي إرتفاع الحسابات الدائنة والمستحقات.   
هذه حالة معتادة مع العديد من شركات االتصاالت الدولية وهذا الوضع ال يسبب مخاطر في السيولة حيث أن بإمكان الشركة أن تؤخر توقيت أي نفقات 
رأسمالية حسب تقديرها أو أن تـخفض نسب توزيع األرباح إذا إنـخفضت التدفقات النقدية. يجب أيضًا لفت النظر إلى أن صافي رأس المال العامل قد إزداد 
من ناقص 16,201,000 دينار بحريني كما في 31 مارس 2013 إلى ناقص 11,733,000 دينار بحريني كما في 31 مارس عام 2014، مما يعكس درجة 

من تشديد السيولة.

جدول 55 – صافي رأس المال العامل، 2013-2011  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

20,644  19,930  21,554 حسابات مدينة وذمم مدينة أخرى   
2,971  1,595  2,601 المخزون   

23,615  21,525  24,155 أصول متداولة )عدا النقد(   
29,166  23,684  25,466 ذمم دائنة ومستحقات   
4,769  4,749  3,950 إيرادات مؤجلة   

33,935  28,433  29,416 مطلوبات متداولة )عدا القروض(   
 )10,320(  )6,908(  )5,261( صافي رأس المال العامل   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جدول 56 – صافي رأس المال العامل، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

22,604  18,534 حسابات مدينة وذمم مدينة أخرى   
3,781  2,825 المخزون   

26,385  21,359 أصول متداولة )عدا النقد(   
33,769  32,838 ذمم دائنة ومستحقات   
4,349  4,722 إيرادات مؤجلة   

38,118  37,560 مطلوبات متداولة )عدا القروض(   
)11,733(  )16,201( صافي رأس المال العامل   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

إن الزيادة في رأس المال العامل ناتج أساسًا من الزيادة في الحسابات المدينة والذمم المدينة األخرى بمعدل زيادة سنوي نسبتها 22%.  

السيولة لديها بفعالية من خالل ضبط  إدارة وضع  الشركة سوف تستمر في  العامـل فإن مجلـس اإلدارة يرى أن  المـال  الراهن لرأس  الوضع  بالنظر إلى   
المصروفات والمدفوعات حسب تقديرها.

وفقا لتقرير المستشار المستقل لــ 31 مارس 2014 و 31 ديسمبر عام 2013، فإن “دورة التحويل النقدي المعدلة لرأس المال العامل للتجارة قد تزايد، مما   
يعكس درجة من تضييق السيولة. على زين البحرين أن تضمن وجود مستويات مالئمة من التمويل بحيث ال تتعطل العمليات اإلعتيادة بأي شكل.” 

عالوة على ذلك، كان للمستشار المستقل التعليق التالي للفترة حتى 30 يونيو 2013: “دورة التحويل النقدي المعدلة لرأس المال العامل للتجارة قد تزايد،   
مما يعكس درجة من تضييق السيولة. وهذه األخيرة قد تفاقمت بسبب توزيع أرباح نقدية عالية. على زين البحرين أن تضمن وجود مستويات مالئمة من 

التمويل النقدي بحيث ال تتعطل العمليات اإلعتيادة بأي شكل.”
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معلومـات ماليـة رئيسيـة لبيانـات التدفقـات النقديـة – السنوات المالية 2011-2013 والربع األول من 2014  10.2.3

يبيـن الجـدوالن التاليان المعلومـات الماليـة الرئيسيـة لبيانـات التدفقـات النقديـة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 57 – معلومـات ماليـة رئيسيـة لبيانـات التدفقـات النقديـة، 2013-2011  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

33,508  28,989  24,709 صافـي التدفقـات النقديـة الناتجـة مـن العمليـات التشغيليـة   
)36,188(  )29,569(  )20,895( صافـي التدفقـات النقديـة المستخدمـة فـي العمليـات اإلستثماريـة   
13,341  )11,324(  )17,512( صافـي التدفقـات النقديـة )المستخدمـة في( الناتجـة مـن العمليـات التمويليـة   

10,661  )11,904(  )13,698( صافـي )اإلنخفـاض( الزيـادة فـي النقـد ومرادفـات النقـد   
)7,505(  4,399  18,097 النقـد ومرادفـات النقـد فـي بدايـة السنـة   
3,156  )7,505(  4,399 النقـد ومرادفـات النقـد فـي نـهاية السنـة   

-  9,271  839 تسهيـالت مصرفيـة   
3,156  1,766  5,238 النقـد وأرصـدة لـدى البنـوك   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 58 – معلومـات ماليـة رئيسيـة لبيانـات التدفقـات النقديـة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

3,025  10,085 صافـي التدفقـات النقديـة الناتجـة مـن العمليـات التشغيليـة   
)7,573(  )5,180( صافـي التدفقـات النقديـة المستخدمـة فـي العمليـات اإلستثماريـة   
4,216  )55( صافـي التدفقـات النقديـة )المستخدمـة في( الناتجـة مـن العمليـات التمويليـة   
)332(  4,850 صافـي )اإلنخفـاض( الزيـادة فـي النقـد ومرادفـات النقـد   
3,156  )7,505( النقـد ومرادفـات النقـد فـي بدايـة السنـة   

2,824  )2,655( النقـد ومرادفـات النقـد فـي نـهاية السنـة   
-  4,954 تسهيـالت مصرفيـة   

2,824  2,299 النقـد وأرصـدة لـدى البنـوك   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

التدفقـات النقديـة مـن العمليـات التشغيليـة  10.2.4

يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيل التدفقـات النقديـة مـن العمليـات التشغيليـة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 59 – التدفقـات النقديـة مـن العمليـات التشغيليـة، 2013-2011  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

5,403  6,409  13,047 الربـح الصافـي للسنـة   
التعديـالت لـ:     

24,320  20,877  15,770   مصاريـف اإلستهـالك واإلطفـاء 
65  -  )359( الربـح مـن إستبعـاد ممتلكـات، منشـآت ومعـدات   

1,633  1,408  2,085 مخصص الديـون المشكـوك بتحصيلهـا والمخـزون البطيء الحركـة   
321  208  - تكاليـف التمويل   

)8(  )27(  )144( إيـرادات الفوائـد   
62  78  81 مخصص تعويـض نـهاية الخدمـة للموظفيـن   

)470(  -  - مطالبـات التأميـن   
31,326  28,953  30,480 الربـح التشغيلـي قبـل تغييـرات رأس المـال العامـل   

)زيـادة(/إنخفـاض فـي الحسابات المدينـة  
)1,757(  288  )4,426( والمقدمات والمدفوعات المسبقة والذمـم المدينـة األخـرى   
)1,496(  934  )48( )زيـادة(/إنخفـاض فـي المخـزون   
5,420  )1,866(  )1,064( إنخفـاض فـي الذمـم الدائنـة والمستحقـات   

20  799  )194( زيـادة/)إنخفـاض( فـي اإليـرادات المؤجلـة   
33,513  29,108  24,748 التدفقـات النقديـة الناتجـة مـن العمليـات التشغيليـة   

)5(  )119(  )39( تسديـدات تعويـض نـهايـة الخدمـة للموظفيـن   
33,508  28,989  24,709 صافـي التدفقـات النقديـة الناتجـة مـن العمليـات التشغيليـة   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   
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جـدول 60 – التدفقـات النقديـة مـن العمليـات التشغيليـة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

1,080  1,244 الربـح الصافـي للسنـة   
التعديـالت لـ:    

5,629  5,882 مصاريـف اإلستهـالك واإلطفـاء   
)3(  - الربـح مـن إستبعـاد ممتلكـات، منشـآت ومعـدات   

707  412 مخصص الديـون المشكـوك بتحصيلهـا والمخـزون البطيء الحركـة   
186  55 تكاليـف التمويل   

)2(  )2( إيـرادات الفوائـد   
16  15 مخصص تعويـض نـهاية الخدمـة للموظفيـن   

-  - مطالبـات التأميـن   
7,613  7,606 الربـح التشغيلـي قبـل تغييـرات رأس المـال العامـل   

)زيـادة(/إنخفـاض فـي الحسابات المدينـة   
)1,109(  )1,260( والمقدمات والمدفوعات المسبقة والذمـم المدينـة األخـرى   
)2,368(  1,015 )زيـادة(/إنخفـاض فـي المخـزون   

)679(  2,754 إنخفـاض فـي الذمـم الدائنـة والمستحقـات   
)420(  )27( زيـادة/)إنخفـاض( فـي اإليـرادات المؤجلـة   

3,037  10,087 التدفقـات النقديـة الناتجـة مـن العمليـات التشغيليـة   
)12(  )2( تسديـدات تعويـض نـهايـة الخدمـة للموظفيـن   

3,025  10,085 صافـي التدفقـات النقديـة الناتجـة مـن العمليـات التشغيليـة   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

خـالل عـام 2011، أقرت الشركـة ربـحًا ناتـجًا مـن إستبعـاد ممتلكـات ومنشـآت ومعـدات وذلـك بسبـب صفقـة تبـادل األصـول مـع شركـة هـواوي، حيـث   
تـم إستبـدال معـدات الـوايمكس القديمـة بتقنيـة حديثـة. خـالل عـام 2013، قامـت الشركـة بإستبعـاد بعـض مكونـات معـدات الشبكـة. وفي وقت الحق، 

في الربع األول من 2014، قامت الشركة بإستبعاد مركبة متقادمة.

التدفقـات النقديـة مـن العمليـات اإلستثماريـة  10.2.5

يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيـل التدفقـات النقديـة مـن العمليـات اإلستثماريـة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 61 – التدفقـات النقديـة مـن العمليـات اإلستثماريـة، 2013-2011  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

)18,875(  )13,230(  )13,824( شـراء ممتلكـات ومنشـآت ومعـدات   
)17,321(  )16,366(  )7,215( زيـادة فـي األصول الغيـر ملموسـة   

8  27  144 فائـدة مقبوضـة   
-  -  - عائدات من إستبعاد ممتلكـات ومنشـآت ومعـدات    

)36,188(  )29,569(  )20,895( صافي التدفقـات النقدية المستخدمة في العمليات اإلستثمارية   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 62 – التدفقـات النقديـة مـن العمليـات اإلستثماريـة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

)4,624(  )1,554( شـراء ممتلكـات ومنشـآت ومعـدات   
)2,954(  )3,628( زيـادة فـي األصول الغيـر ملموسـة   

2  2 فائـدة مقبوضـة   
3  - عائدات من إستبعاد ممتلكـات ومنشـآت ومعـدات    

)7,573(  )5,180( صافي التدفقـات النقدية المستخدمة في العمليات اإلستثمارية   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

إن صافي تدفقـات الشركـة النقديـة المستخدمـة فـي العمليـات اإلستثماريـة مدفوع بشكـل رئيسـي باإلستثمـار فـي معـدات الشبكـة وذلـك لتحسيـن   
رأسماليـة  2014 تكبـد مصاريـف  األول من  الربع  2013 وفي  إلى   2011 المالية  السنوات  النحـو تـم في  الشركـة. علـى هـذا  جودة وتغطيـة خدمـات 
للبنيـة التحتيـة للشبكـة وأنظمـة تكنولوجيــا المعلومـات ومصاريـف رأسماليـة قيـد التنفيـذ )مواقـع لالسلكي وللشبكـة قيـد اإلنشـاء(. وخـالل عـام 2013، 

حصلـت الشركـة أيضًا على طيـف تـرددي إضافي من قبل هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت وذلـك لقـاء رسـم قـدره 956,700 دينـار بحريني.

إن الزيـادة فـي األصـول الغيـر ملموسـة هي عائـدة بشكـل رئيسي لتكاليـف كسب المشتركيـن )والتـي ترتبـط بمبيعـات الـهواتف المتنقلـة(.   
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التدفقـات النقديـة مـن العمليـات التمويليـة  10.2.6

يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيـل التدفقـات النقديـة مـن العمليـات التمويليـة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 63 – التدفقـات النقديـة مـن العمليـات التمويليـة، 2013-2011  

2013  2012  2011 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

20,000  -  - قـروض ألجـل   
)6,368(  )11,116(  )17,512( أنصبـة األربـاح المدفوعـة   

)291(  )208(  - الفائـدة المدفوعـة   
13,341  )11,324(  )17,512( صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( العمليات التمويلية   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 64 – التدفقـات النقديـة مـن العمليـات التمويليـة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

4,400  - قـروض ألجـل   
-  - أنصبـة األربـاح المدفوعـة   

)184(  )55( الفائـدة المدفوعـة   
4,216  )55( صافي التدفقات النقدية الناتجة من )المستخدمة في( العمليات التمويلية   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

ال تحمـل التسهيـالت اإلئتمانيـة أيـة قيـود نقديـة وليـس لها تأثيـر علـى قـدرة الشركـة مـن جهـة الوفـاء بإلتزاماتـها النقديـة.  

يبيـن الجـدول أدنـاه قائمـة إستحقـاق القـروض ألجـل كمـا فـي 31 مارس 2014.  

جـدول 65 - قائمـة إستحقـاق الديـون كمـا فـي 31 مارس 2014  

المجمـوع  2018  2017  2016  2015  2014  2013 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

بنك البحرين والكويت   
)10.5 مليون دينار بحريني(  

10,500  0  2,625  2,625  2,625  2,625  - األصـل   
738  0  46  135  223  292  42 الفائـدة   

البنك العربي  
)11.5 مليـون دينـار بحريني(  

11,500  -  3,285  3,286  3,286  1,643  - األصـل   
997  -  67  179  290  377  84 الفائـدة   

البنك األهلي المتحد   
)2.4 مليـون دينـار بحريني(  

2,400  600  600  600  600  -  - األصـل   
249  11  32  53  70  83 الفائـدة    

ملخـص سـداد الدين  
24,400  600  6,510  6,511  6,511  4,268  - إجمالـي األصـل   
1,984  11  145  367  583  752  126 إجمالـي الفوائـد   

المصـدر: الشركـة  

إنتهـاك التعهـدات  10.2.7

في رأي مجلس اإلدارة، فإن زين البحرين كمـا في تاريـخ هـذه النشـرة ملتزمة بجميـع تعهداتـها الماليـة والغيـر ماليـة.  
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بيانـات المركـز المالـي  10.3

يبيـن الجـدوالن التاليان بيانـات المركـز المالـي في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 66 – بيانـات المركـز المالـي، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

3,156  1,766  5,238 نقـد وأرصـدة لـدى البنـوك   
20,644  19,930  21,554 ذمـم مدينـة وذمـم مدينـة أخـرى   
2,971  1,595  2,601 المخـزون   

26,771  23,291  29,393 مجمـوع األصول المتداولـة   
   

61,367  53,310  49,848 ممتلكـات، منشـآت ومعـدات   
19,166  15,412  10,155 أصول غيـر ملموسـة   

80,533  68,722  60,003 مجمـوع األصول غيـر المتداولـة   
107,304  92,013  89,396 مجمـوع األصول   

   
-  9,271  839 تسهيـل مصرفـي   

29,166  23,684  25,466 ذمـم دائنـة ومستحقـات   
3,286  -  - الجـزء المتـداول مـن القـروض الطويلـة األجـل   
4,769  4,749  3,950 إيـرادات مؤجلـة   

37,221  37,704  30,255 مجمـوع المطلوبـات المتداولـة   
   

16,714  -  - الجـزء الغيـر متـداول مـن القـروض الطويلـة األجـل   
330  273  314 مخصص تعويـض نـهايـة الخدمـة للموظفيـن   

17,044  273  314 مجمـوع المطلوبـات غيـر المتداولـة   
54,265  37,977  30,569 مجمـوع المطلوبـات   

   
32,000  32,000  32,000 رأس المـال   

100  100  100 عـالوة إصـدار   
9,453  8,913  8,272 إحتياطـي قانونـي   

11,486  13,023  18,455 أربـاح مستبقـاة   
53,039  54,036  58,827 مجمـوع حقـوق المساهميـن   

   
107,304  92,013  89,396 مجمـوع المطلوبـات وحقـوق المساهميـن   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   
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جـدول 67 – بيانـات المركـز المالـي، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

2,824  2,299 نقـد وأرصـدة لـدى البنـوك   
22,604  18,534 ذمـم مدينـة وذمـم مدينـة أخـرى   
3,781  2,825 المخـزون   

29,209  23,658 مجمـوع األصول المتداولـة   
  

63,761  52,232 ممتلكـات، منشـآت ومعـدات   
18,721  15,790 أصول غيـر ملموسـة   

82,482  68,022 مجمـوع األصول غيـر المتداولـة   
111,691  91,680 مجمـوع األصول   

  
-  4,954 تسهيـل مصرفـي   

33,769  32,838 ذمـم دائنـة ومستحقـات   
4,568  - الجـزء المتـداول مـن القـروض الطويلـة األجـل   
4,349  4,722 إيـرادات مؤجلـة   

42,686  42,514 مجمـوع المطلوبـات المتداولـة   
  

19,832  - الجـزء الغيـر متـداول مـن القـروض الطويلـة األجـل   
334  286 مخصص تعويـض نـهايـة الخدمـة للموظفيـن   

20,166  286 مجمـوع المطلوبـات غيـر المتداولـة   
62,852  42,800 مجمـوع المطلوبـات   

  
32,000  32,000 رأس المـال   

100  100 عـالوة إصـدار   
9,561  9,037 إحتياطـي قانونـي   
7,178  7,743 أربـاح مستبقـاة   

48,839  48,880 مجمـوع حقـوق المساهميـن   
  

111,691  91,680 مجمـوع المطلوبـات وحقـوق المساهميـن   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  
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األصول غـير المتداولـة  10.3.1

تتألـف أصول الشركـة غيـر المتدولـة مـن الممتلكـات والمنشـآت والمعـدات واألصول الغيـر ملموسـة.  

الممتلكـات والمنشـآت والمعـدات  10.3.1.1

قيـد  رأسماليـة  وأشغـال  ومركبـات  ومفروشـات  وأثـاث  مكتبيـة  ومعـدات  الشبكـة  ومعـدات  والمبانـي  األرض  تشمـل  والمعـدات  والمنشـآت  الممتلكـات   
التنفيـذ.

يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيـل الكلفـة واإلستهـالك المتراكـم وصافي القيمـة الدفتريـة للممتلكـات والمنشـآت والمعـدات السنوات المالية 2011 إلى   
2013 وفي الربع األول من 2014.

جـدول 68 – حركـة الممتلكـات، المنشـآت والمعـدات، 2013-2011  
أشغـال        

رأسماليـة أثـاث   معـدات  معـدات  أرض    
المجمـوع قيـد التنفيـذ  مركبـات  ومفروشـات  مكتبيـة  الشبكـة  ومبانـي  العملـة: دينـار بحرينـي بـاآلالف   

الكلفـة  
90,420  11,401  30  3,288  17,910  55,702  2,089 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2010   
18,262  13,834  -  1  362  3,982  83 إضافـات   

-  )19,830(  -  41  1,745  18,044  - تحويـالت   
)9,048(  )644(  -  -  -  )8,404(  - إستبعـادات   

99,634  4,761  30  3,330  20,017  69,324  2,172 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011   
13,230  8,246  -  13  396  4,526  49 إضافـات   

-  )6,242(  0  119  1,869  4,254  - تحويـالت   
112,864  6,765  30  3,462  22,282  78,104  2,221 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012   

18,875  16,345  -  8  392  2,065  65 إضافـات   
-  )10,321(  -  -  1,304  8,381  636 تحويـالت   

)509(  -  -  -  -  )509(  - إستبعـادات   
131,230  12,789  30  3,470  23,978  88,041  2,922 الرصيـد كمـا فـي 31 ديسمبـر 2013   

اإلستهـالك المتراكـم  
44,111  -  26  2,483  12,818  28,370  414 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2010   
10,614  -  3  234  1,909  8,392  76 مصاريـف اإلستهـالك   
)4,939(  -  -  -  -  )4,939(  - إستبعـادات   

49,786  -  29  2,717  14,727  31,823  490 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011   
9,768  -  1  240  1,991  7,456  80 مصاريـف اإلستهـالك   

59,554  -  30  2,957  16,718  39,279  570 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012   
10,753  -  -  244  2,175  8,248  86 مصاريـف اإلستهـالك   

)444(  -  -  -  -  )444(  - إستبعـادات   
69,863  -  30  3,201  18,893  47,083  656 الرصيـد كمـا فـي 31 ديسمبـر 2013   

القيمة الدفترية         
49,848  4,761  1  613  5,290  37,501  1,682 القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2011   
53,310  6,765  -  505  5,564  38,825  1,651 القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2012   
61,367  12,789  -  269  5,085  40,958  2,266 القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 2013   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   
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جـدول 69 – حركـة الممتلكـات، المنشـآت والمعـدات، كما في 31 مارس 2014  
أشغـال        

رأسماليـة أثـاث   معـدات  معـدات  أرض    
المجمـوع قيـد التنفيـذ  مركبـات  ومفروشـات  مكتبيـة  الشبكـة  ومبانـي  العملـة: دينـار بحرينـي بـاآلالف   

الكلفـة  
131,230  12,791  30  3,471  23,471  88,545  2,922 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013   

4,624  4,400  -  -  140  84  - إضافـات   
)13(   )13(  -  -  -  - إستبعـادات   

135,841  17,191  17  3,471  23,611  88,629  2,922 الرصيد كما في 31 مارس 2014   

اإلستهـالك المتراكـم         
69,863  -  30  3,199  18,573  47,403  658 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013   

2,230  -  -  58  409  1,754  9 مصاريـف اإلستهـالك   
)13(  -  )13(  -  -  -  - إستبعـادات   

72,080  -  17  3,257  18,982  49,157  667 الرصيد كما في 31 مارس 2014   

القيمة الدفترية         
63,761  17,191  -  214  4,629  39,472  2,255 القيمة الدفترية كما في 31 مارس 2014   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

خالل الربع األول من 2014، عدلت الشركة األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات وذلك تماشيًا مع سياسة الشركة األم. نتيجة لذلك فإن   
االستهالك المتراكم وبالتالي تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات كما هي مبينة في البيانات المالية المراجعة كما في 31 مارس 2014 تختلف 
عن البيانات المالية المدققة كما في 31 ديسمبر 2013. النص التالي جزء مقتطف من البيانات المالية المراجعة للربع األول من 2014 فيما يتعلق 

بهذا التغيير في العمر اإلنتاجي:

“خالل هذه الفترة، عدلت إدارة الشركة العمر اإلنتاجي للممتلكات واآلالت والمعدات حسب تعليمات الشركة األم وتماشيًا مع التغييرات المعمولة   
لمجموعة زين. التغييرات هي كما يلي: 

العمر اإلنتاجي المعدل العمر اإلنتاجي األصلي   الفئة    

50 سنة 20 سنة  مباني   
4 - 5 سنوات  2 - 5 سنوات  معدات مكتبية   
3 – 20 سنة  3 – 15 سنة  معدات الشبكة   

وقد أدى التغيير المذكور أعاله إلى إنخفاض في مصروف اإلستهالك للفترة الحالية والسنة الحالية بمبلغ 600,352 دينار بحريني و 2,033,058   
دينار بحريني، على التوالي.”

كمـا فـي 31 مارس 2014، شكلت معـدات الشبكـة نسبـة %61.9 ومثلـت األشغال الرأسماليـة قيـد التنفيـذ نسبـة %27.0 مـن القيمـة الدفتريـة   
للممتلكـات والمنشـآت والمعـدات.

المتوقع  النمـو  لتلبيـة  للشبكـة  أكبـر  وسعـة  المغلقـة،  األماكـن  فـي  التغطيـة  )تعزيـز  بالكامـل  الشبكـة  تحديـث  علـى  البحريـن  زيـن  شرعـت   
للبيانـات، ونشر خدمـة الجيـل الرابـع )4G LTE( علـى صعيـد المملكة وبسرعـة أعلى( مـن أجل زيـادة جـودة الخدمـة لمشتركيهـا.

ترتبـط األشغـال الرأسماليـة قيـد التنفيـذ بشكـل رئيسـي بمعـدات الشبكـة قيـد اإلنشـاء والتـي يتـم تحويلهـا لمعـدات الشبكـة حيـن تصبـح هـذه   
المعـدات جاهـزة لإلستعمـال. قامـت الشركـة كمـا فـي 31 مارس 2014 بتخصيـص %68.9 من األشغـال الرأسماليـة قيـد التنفيـذ لتعزيـز معـدات 
الشبكـة وذلك بقيمـة 11,841,000 دينـار بـحريني. كان ما نسبـته %47.5 مـن هـذا الرصيـد مرتبـطًا بخدمـة الجيـل الرابـع )4G LTE( وخدمـة 

الجيـل الثالـث ووصـالت اإلرسـال.

تتكون الممتلكات العقارية المملوكة من قبل الشركة من المواقعين الرئيسيين في توبلي وسند، حيث تمتلك الشركة أرضًا ومبنًى تستخدمها   
وغير مملوكة  اإلتصاالت فجميعها مستأجرة  الشركة إلحتواء معدات  المستخدمة من قبل  األخرى  الفنية  المواقع  أما  االتصاالت.  إلحتواء معدات 

للشركة.

لـم تقـم الشركـة بتأجيـر أي مـن الممتلكات والمنشآت والمعدات المملوكة لها خـالل السنوات 2011 إلى 2013 والربع األول من 2014. كما لـم   
تخضـع الممتلكات والمنشآت والمعدات المملوكة للشركـة أليـة رهونـات خـالل السنوات 2011 إلى 2013 والربع األول من 2014.

يبيـن الجـدول التالي تفصيـل األشغـال الرأسماليـة قيـد التنفيـذ كمـا فـي 31 مارس 2014.  

جـدول 70 – أشغـال رأسماليـة قيـد التنفيـذ كمـا فـي 31 مارس 2014  

31 مارس 2014 العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

11,841 معـدات الشبكـة   
5,034 معـدات مكتبيـة   

316 أخـرى   
17,191 مجمـوع األشغـال الرأسماليـة قيـد التنفيـذ   

المصـدر: الشركـة  
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وفقًا للمستشار المستقل “بلغت تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات كما في 31 ديسمبر 2013 مبلغ 131 مليون دينار بحريني، وكانت غالبية الفئات   
منفردة قد إسُتهلكت بأكثر من %50.0. كانت معدات الشبكة، التي تشكل %66.7 من الممتلكات والمنشآت والمعدات )صافي القيمـة الدفتريـة( كما في 
31 ديسمبر 2013، قد إسُتهلكت بأكثر من %53.5 في التاريخ نفسه. وفي حين أنه من مجمل األشغـال الرأسماليـة قيـد التنفيـذ كان قد تم تخصيص 
10.8 مليون دينار بحريني )كما في 31 ديسمبر 2013( لمعدات الشبكة، فإن أي عملية تقييم يجب أن تنظر بعين اإلعتبار إلى مستويات مناسبة من 

النفقات الرأسمالية لدعم اإليرادات وهامش النمو المتوقع لزين البحرين. 

قد  منفردة  الفئات  غالبية  وكانت  بحريني،  دينار  مليون   64 والمعدات  والمنشآت  للممتلكات  الدفتريـة  القيمـة  صافي  بلغ   ،2014 مارس   31 في  كما   
إسُتهلكت بأكثر من %50.0. كانت معدات الشبكة، التي تشكل %61.9 من الممتلكات والمنشآت والمعدات )صافي القيمـة الدفتريـة( كما في 31 مارس 
2014، قد إسُتهلكت بأكثر من %55.5 في التاريخ نفسه. وفي حين أنه من مجمل األشغـال الرأسماليـة قيـد التنفيـذ كان قد تم تخصيص 11.8 مليون 
دينار بحريني )كما في 31 مارس 2014( لمعدات الشبكة، فإنه يجب على القارئ النظر في مالءمة مستوى النفقات الرأسمالية لزين البحرين للمعدات 
الشبكات. ينبغي أيضًا على اإلدارة أن تنظر في إجراء تقييم للمعدات الرأسمالية لمعدات شبكتها للتحقق بدقة من القيمة العادلة للمعدات، بما في ذلك 

تقدير دقيق للعمر اإلنتاجي المتبقي. وهذا يمكن أن يقلل من خطر المبالغة في قيمة األصول وقيمة االستهالك منها”.

المتطلبـات التنظيميـة أو القضايـا البيئيـة  10.3.1.2

ال توجـد أيـة متطلبـات تنظيميـة أو قضايـا بيئيـة قـد تؤثـر بشكل هام علـى إستخـدام الممتلكـات، المنشـآت والمعـدات مـن قبـل الشركـة.  

أصول غيـر ملموسـة  10.3.1.3

يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيـل األصول الغيـر ملموسـة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 71 – حركـة األصول الغيـر ملموسـة، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

التكلفـة  
42,075  25,709  18,494 الرصيـد فـي بدايـة السنـة   
17,321  16,366  7,215 إضافـات   

59,396  42,075  25,709 المجمـوع   

اإلطفـاء المتراكـم  
26,663  15,554  10,398 الرصيـد فـي بدايـة السنـة   
13,567  11,109  5,156 مصاريـف اإلطفـاء للسنـة   

40,230  26,663  15,554 المجمـوع   

19,166  15,412  10,155 القيمـة الدفتريـة   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 72 – حركـة األصول الغيـر ملموسـة – الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

التكلفـة    
59,396  42,075 الرصيـد فـي بدايـة السنـة   
2,924  3,628 إضافـات   

62,350  45,703 المجمـوع   

اإلطفـاء المتراكـم    
40,230  26,663 الرصيـد فـي بدايـة السنـة   
3,399  3,250 مصاريـف اإلطفـاء للسنـة   

43,629  29,913 المجمـوع   

18,721  15,790 القيمـة الدفتريـة   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

تشمـل األصول الغيـر ملموسـة كمـا في 31 مارس 2013 ترخيصيـن وتكاليـف كسب المشتركيـن. يعـود نمـو األصول الغيـر ملموسـة بشكـل رئيسـي إلـى   
إعـادة تصنيـف تكاليـف إقتنـاء المشتركيـن والتـي تمثـل نسبـة %79.5 مـن األصول الغيـر ملموسـة كمـا فـي 31 مارس 2014. وفيما يلي وصـف موجـز 

ألصول الشركـة الغيـر ملموسـة كمـا فـي 31 مارس 2014:

رسوم بقيمـة 5,576,211 دينـار بـحريني لرخصة الخدمـات الالسلكيـة الثابتـة الوطنيـة )NFWS( التي تـم الحصـول علـيها فـي 8 ينايـر 2007.   •  
يتـم إطفـاء رسوم هـذه الترخيـص علـى مـدى فتـرة 15 عامـًا. صافي القيمة الدفترية للرخصة في نهاية الفترة يبلغ 2,917,640 دينار بحريني 

)3,010,577 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2013(.

رسوم بقيمة 378,000 دينار بحريني لترخيص المادة الموسيقية الرقمية من روتانا. يتـم إطفـاء رسوم هـذه الرسوم علـى مـدى فتـرة ثالثة أعوام إبتداًء   •  
من يوم إطالق الخدمات المتفق عليها مع روتانا، وهو في تاريخ 1 مايو 2009. وقد تم إطفاء هذه الرسوم بالكامل. 
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أصنـاف  كلفـة  وتشمـل   ،)2013 ديسمبر   31 في  بحريني  دينار   52,484,646( بحريني  دينار   55,437,792 البالغة  المشتركيـن  كسب  تكاليـف   •  
المخـزون المدعومـة مـن الشركـة والتي يتـم بيعهـا إلـى العمـالء. يتـم إطفـاء تكاليـف كسب المشتركـين علـى مـدى فتـرة التعاقـد والـذي يتـراوح 
بيـن سنـة وثـالث سنـوات. بلغ صافي القيمة الدفترية لتكاليـف كسب المشتركيـن في نهاية الفترة 14,878,085 دينار بحريني )15,214,865 دينار 

بحريني في 31 ديسمبر 2013(.

 .2013 19 سبتمبـر  الحصول عليها في  التي تم   )4G LTE( المتنقلة  االتصاالت  الرابع من  الجيل  لرخصة  دينار بحريني   956,700 بقيمة  رسوم   •  
يتـم إطفـاء هـذا الترخيـص علـى مـدى فتـرة 15 عامـًا. بلغ صافي القيمة الدفترية لرسوم هذه الرخص في نهاية الفترة 924,810 دينار بحريني 

)940,755 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2013(.

وفقا للمستشار المستقل “تقوم زين البحرين بإحتساب تكاليـف كسب المشتركيـن من خالل تحويلها إلى أصول غير ملموسة، ومن ثم إحتساب هذه التكاليف   
كتكاليف إطفاء األصول. لقد وقع مدققو حسابات الشركة وأصدروا رأيًا غير متحفظ فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية لتكاليـف كسب المشتركيـن التي 
اعتمدتها اإلدارة. من المهم أن نالحظ أن عددًا من شركات االتصاالت تحتسب تكاليـف كسب المشتركيـن كجزء من األصول المتداولة )مصروفات مؤجلة( 
والتكاليف الدورية المتعلقة بها كجزء من تكلفة الخدمات. إننا نقترح أن ينظر القارئ إلى هذا بعين اإلعتبار في أي تحليل مقارن لزين البحرين.”األصول 

المتداولـة.

األصول المتداولة   10.3.2

تتألـف األصول المتداولـة من:  

نقـد وأرصـدة لـدى البنـوك؛ و  •  
حسابات مدينـة وذمـم مدينـة أخـرى؛ و  •  

المخـزون.  •  

النقـد وأرصـدة لـدى البنـوك  10.3.2.1

يبيـن الجـدوالن التاليان تفاصيـل النقـد وأرصـدة لـدى البنـوك.  

جـدول 73 – تفصيـل النقـد وأرصـدة لـدى البنـوك، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

104  252  3,013 ودائـع قصيـرة األجـل    
3,052  1,514  2,225 النقـد وأرصـدة لـدى البنـوك   

3,156  1,766  5,238 مجمـوع النقـد وأرصـدة لـدى البنـوك   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 74 – تفصيـل النقـد وأرصـدة لـدى البنـوك، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

-  249 ودائـع قصيـرة األجـل   
2,824  2,050 النقـد وأرصـدة لـدى البنـوك   

2,824  2,299 مجمـوع النقـد وأرصـدة لـدى البنـوك   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

ال يشمل النقد واألرصدة لدى البنوك كمـا في 31 مارس 2014 تأثير الحساب المكشوف لدى بنك بمبلغ 4,954,000 دينار بحريني، مما يخفض النقد وما   
يعادل النقد إلى ناقص 2,655,000 دينار بحريني.

الودائـع القصيـرة األجـل معـدل فائـدة سنويـة ثابتـة بنسبـة  إحتفظت الشركة قبل 31 مارس 2014 بودائع قصيرة األجل لدى بنوك محلية. حمـلت   
%2.75 و %1.0 و %1.0 كما في 31 ديسمبـر 2011 و 31 ديسمبـر 2012 و 31 ديسمبـر 2013، على التوالي.

الحسابات المدينـة والذمـم المدينـة األخـرى  10.3.2.2

يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيـل الحسابات المدينـة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 75 – تفصيـل الذمـم المدينـة، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

16,503  14,296  10,430 مبالـغ متوجبـة مـن مشتركـي الدفع اآلجل   
)5,627(  )4,114(  )2,778( مخصص الديـون المشكـوك بتحصيلهـا   

10,876  10,182  7,652 صافـي المبالـغ المتوجبـة مـن مشتركـي الدفع اآلجل   
3,214  1,277  3,092 مبالـغ متوجبـة مـن مشغلـي اإلتصـاالت المتنقلـة   

174  380  - مبالـغ متوجبـة مـن الموزعيـن   
14,264  11,839  10,744 مجمـوع الذمـم المدينـة   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   
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جـدول 76 – تفصيـل الذمـم المدينـة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

16,905  14,938 مبالـغ متوجبـة مـن مشتركـي الدفع اآلجل   
)6,056(  )4,496( مخصص الديـون المشكـوك بتحصيلهـا   

10,849  10,442 صافـي المبالـغ المتوجبـة مـن مشتركـي الدفع اآلجل   
3,290  1,178 مبالـغ متوجبـة مـن مشغلـي اإلتصـاالت المتنقلـة   

540  422 مبالـغ متوجبـة مـن الموزعيـن   
14,679  12,042 مجمـوع الذمـم المدينـة   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

ترتبـط الذمـم المدينـة بشكـل رئيسي بمشتركي الدفع اآلجل ومشغلـي اإلتصـاالت. تمثـل المبالـغ المتوجبـة مـن مشتركـي الدفع اآلجل نسبـة 73.9%   
مـن الذمـم المدينـة كمـا فـي 31 مارس 2014. معـدل الفتـرة اإلئتمانيـة لمشتركـي الدفع اآلجل لقـاء الخدمـات المقدمـة هـو 60 يومـًا.

كمـا فـي 31 مارس 2014، قامـت الشركـة بإتخـاذ مخصص بــ %77.2 مـن المبالـغ المتوجبـة مـن مشتركـي الدفع اآلجل والتي تتخطـى مـدة 12 شهـرًا   
مـن الجـدول الزمني العائـد لـها. ترتبـط األرصـدة المتبقيـة بالجهات الحكوميـة، وتعتقد إدارة الشركـة بأنه باإلمكان إستـرداد هـذه األرصـدة.

وفقا للمستشار المستقل “في 31 ديسمبر 2013 تم إتخاذ مخصص بــ 5,627 ألف دينار بحريني، في حين بلغت الذمم المدينة المستحقة من إشتراكات   
الدفع اآلجل المتخطية 12 شهرًا بإستثناء الجهات الحكومية وكبار الشخصيات 7,332,000 دينار بحريني. في 31 مارس 2014 تم إتخاذ مخصص لديون 
الجهات  باستثناء  12 شهرًا  المتخطية  اآلجل  الدفع  إشتراكات  المستحقة من  المدينة  الذمم  دينار بحريني، في حين كانت  ألف   6,056 بمبلغ  معدومة 

الحكومية وكبار الشخصيات 7,841 ألف دينار بحريني. ينبغي لإلدارة أن تنظر في زيادة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.”

يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيـل الذمم المدينـة األخرى في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 77 – تفصيـل الذمـم المدينـة األخـرى، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

534  452  721 إيـرادات مستحقـة   
2,137  1,808  3,649 مبالـغ متوجبـة من الربـط البينـي من مشغلـي إتصـاالت آخريـن   
1,451  1,626  1,825 مصاريـف مدفوعـة مسبقـًا   

16  19  14 مبالـغ متوجبـة مـن أطـراف حليفـة   
1,826  3,182  3,217 مبالـغ مدفوعـة مسبقـًا للمزودين   

164  175  - مبالـغ متوجبـة مـن الموظفيـن   
252  829  1,384 ذمـم مدينـة أخـرى   

6,380  8,091  10,810 المجمـوع   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 78 – تفصيـل الذمـم المدينـة األخـرى، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

631  477 إيـرادات مستحقـة   
2,557  855 مبالـغ متوجبـة من الربـط البينـي من مشغلـي إتصـاالت آخريـن   
2,701  2,568 مصاريـف مدفوعـة مسبقـًا   

16  20 مبالـغ متوجبـة مـن أطـراف حليفـة   
1,700  1,744 مبالـغ مدفوعـة مسبقـًا للمزودين   

119  158 مبالـغ متوجبـة مـن الموظفيـن   
201  670 ذمـم مدينـة أخـرى   

7,925  6,492 المجمـوع   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

إنخفضـت الذمـم المدينـة األخـرى مـن 8,091,000 دينـار بـحريني كمـا فـي 31 ديسمبـر 2012 إلـى 6,380,000 دينـار بـحريني كمـا فـي 31 ديسمبـر   
2013 وذلـك نتيجـة إنخفـاض إيرادات الربـط البيـني ومن تحسن في عملية التحصيل. إال أن عمليـة التحصيـل تباطـأت خـالل عـام 2013 ممـا أدى 
إلى إرتفـاع األرصـدة في 31 ديسمبر 2013 و 31 مارس 2014 نتيجة تراكم األرصدة المستحقة والتباطأ في الدفع رسوم الربط البيني من قبل المشغلين 
المرخصين اآلخرين بشكل أساسي في البحرين وفي المملكة العربية السعودية. لقد إزدادت ذمم الربط البيني المدينة من المشغلين اآلخرين بنسبة 200% 
بين 31 مارس 2013 و 31 مارس 2014. ومن المهم توضيح أن هناك زيادة موازية قد لوحظت في المبالغ المستحقة لشركات االتصاالت األخرى، على 

النحو المبين في بند الذمـم الدائنـة والمستحقـات المناقشة في القسم  10.3.3.2.
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وفقا للمستشار المستقل “إزدادت الذمم المدينة للربط البيني من المشغلين اآلخرين بنسبة %200٫0 )1,702,000 دينار بحريني( في 31 مارس 2014   
مقارنة بـــ 31 مارس 2013. كما شوهدت زيادة مماثلة في المبالغ المستحقة لمشغلي االتصاالت اآلخرين. على أساس الصافي، فإن التوازن هو إجمااًل مبالغ 
مستحقة للمشغلين اآلخرين مع تزايد نسبي بين فترتي المقارنة.” كما أضاف المستشار المستقل “المستحق من مشغلي االتصاالت إزدادت بنسبة 151.8% 
)2,050,000 دينار بحريني( في 31 مارس 2014 مقارنة مع 31 مارس 2013. وكما ذكر في التعليق أعاله، فقد إرتفع رصيد صافي المستحق من 495 

ألف دينار بحريني إلى 843 ألف دينار بحريني )%70.3( ما بين 31 مارس 2013 و 31 مارس 2014.”

تشمـل المصاريـف المدفوعـة مسبقـًا اإليجـارات المدفوعة مسبقًا )لمواقـع المحطات وغيرهـا( والتأميـن والصيانـة ومصاريـف متفرقة أخـرى.   

المبالـغ المتوجبـة مـن األطـراف الحليفـة هـي غيـر مضمونـة كمـا أنـها ال تحمـل أيـة فائـدة وال يوجـد لديهـا شـروط سـداد محـددة.  

ترتبـط المبالـغ المدفوعـة مسبقـًا للمزودين بصـورة رئيسيـة بالمبالـغ المدفوعـة لـهيئـة تنظيـم اإلتصـاالت )لقـاء التـرددات( وشركـات أجهزة الـهواتـف   
النقالـة )لشـراء الـهواتـف النقالـة(.

المخـزون  10.3.2.3

يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيـل المخزون في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 79 – تفصيـل المخـزون، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

3,321  1,800  2,640 أجهـزة الكومبيوتـر المحمـول، أجهـزة الهواتـف المتنقلـة والملحقـات   
45  70  164 شرائـح هويـة المشتركيـن، قسائـم إعـادة الشحـن وبطاقـات اإلتصـاالت   

3,366  1,870  2,804 قيمـة المخزون   
)395(  )275(  )203( مخصص أصنـاف المخـزون البطيئـة الحركـة   

2,971  1,595  2,601 صافـي المخـزون   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 80 – تفصيـل المخـزون، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

4,432  3,100 أجهـزة الكومبيوتـر المحمـول، أجهـزة الهواتـف المتنقلـة والملحقـات   
43  30 شرائـح هويـة المشتركيـن، قسائـم إعـادة الشحـن وبطاقـات اإلتصـاالت   

4,475  3,130 قيمـة المخزون   
)694(  )305( مخصص أصنـاف المخـزون البطيئـة الحركـة   

3,781  2,825 صافـي المخـزون   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

الشحـن  إعـادة  وقسائـم  المشتركيـن  وشرائـح هويـة  واللوحية  المحمـولة  الكومبيوتـر  وأجهـزة  وملحقـاتها  المتنقلـة  الـهواتـف  أجهـزة  المخـزون  يشمـل   
وبطاقـات اإلتصـاالت المسبقة الدفع.

يرتبـط مستـوى مخـزون الشركـة مباشـرة بإيـرادات اإلتجار بالبضائع. شهـدت الشركـة خـالل عـام 2012 زيـادة فـي مبيعـات الـهواتـف المتنقلـة )بسبب   
توجه السوق نحو الهواتف الذكية بشكل رئيسي( واألجهزة أخـرى أدت إلـى إنخفـاض فـي رصيـد المخـزون كمـا في 31 ديسمبـر 2012. إال أن الطلـب 
على الـهواتـف المتنقلـة واألجهزة األخـرى كـان أقـل خالل عـام 2013 والربع األول من 2014 مقارنــة مـع عامي 2011 و 2012، وبالتالي فـإن رصيـد 

المخـزون كما في 31 مارس 2014 كان أعلى منه في الفترات السابقـة.

وفقًا للمستشار المستقل “لم تجِر زين البحرين إختبار صافي القيمة القابلة للتحقق بالنسبة للمخزون في 31 ديسمبر 2013، وتعتقد اإلدارة أن المخصص   
أجهزة  في  المتالحقة  التكنولوجية  التغيرات  بسبب  التقادم  من  العالية  الدرجة  إلى  وبالنظر  المخزون.  في  محتمل  إعتالل  أي  لتغطية  كاٍف  ُعّين  الذي 

االتصاالت، فإنه من المهم إجراء تقييم صافي القيمة القابلة للتحقق من أجل تقييم عادل للمخزون.”

وفقًا للمستشار المستقل “تنص السياسة المحاسبية للشركة أن المخزون محدد بالقيمة األدنى ما بين سعر التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق. وقد أجرت   
اإلدارة إختبار صافي القيمة القابلة للتحقق بالنسبة للمخزون في 31 مارس 2014، وأقرت مخصصًا إضافي بقيمة 256 ألف دينار بحريني. وذكرت اإلدارة 

أيضًا أن المخصص الذي ُعين للمخزون )والذي يتعلق بشكل كلي بأجهزة الهواتف المتنقلة( كاٍف لغرض أي إعتالل محتمل للمخزون.”

المطلوبـات المتداولـة  10.3.3

تشمـل المطلوبـات المتداولـة ما يلي:  

تسهيـالت مصرفيـة، و  •  
الذمـم الدائنـة والمستحقـات، و  •  

إيـرادات مؤجلـة.  •  

التسهيـالت المصرفيـة  10.3.3.1

يرجى الرجـوع إلى القسم 10.2  “السيولـة والمـوارد الرأسماليـة” في هـذه النشـرة.  
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ذمم دائنة ومستحقات  10.3.3.2

يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيـل الذمم الدائنة والمستحقات في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 81 – تفصيـل الذمـم الدائنـة والمستحقـات، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

9,846  7,760  6,105 مبالـغ متوجبـة للمزودين   
5,398  5,747  11,591 مصاريـف مستحقـة   
2,687  2,181  3,124 مبالـغ متوجبـة لمشغلـي اإلتصـاالت المتنقلـة   
1,267  1,826  - مبالـغ متوجبـة لشركـاء التجـوال   
1,149  977  1,054 منافـع الموظفيـن المتوجبـة الدفـع   

32  39  47 ودائـع المشتركيـن   
396  364  280 أنصبـة أربـاح متوجبـة الدفـع   

7,909  4,138  3,265 مبالـغ متوجبـة ألطـراف حليفـة   
452  652  - مكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة   
30  -  - فائـدة مستحقـة   

29,166  23,684  25,466 مجمـوع الذمـم الدائنـة والمستحقـات   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   
مالحظـة: فـي 31 ديسمبـر 2013 تم إعـادة تصنيـف المستحقـات المتوجبـة لشركـاء التجـوال الدولي بحيث تم إخراجها من المصاريـف المستحقـة. التفاصيـل المقارنـة المعدلة غيـر   

متوفـرة لــ 31 ديسمبـر 2011.

جـدول 82 – تفصيـل الذمـم الدائنـة والمستحقـات، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

10,324  8,908 مبالـغ متوجبـة للمزودين   
7,144  7,755 مصاريـف مستحقـة   
3,400  1,350 مبالـغ متوجبـة لمشغلـي اإلتصـاالت المتنقلـة   
1,360  1,679 مبالـغ متوجبـة لشركـاء التجـوال   

515  1,094 منافـع الموظفيـن المتوجبـة الدفـع   
30  38 ودائـع المشتركيـن   

5,692  6,764 أنصبـة أربـاح متوجبـة الدفـع   
4,830  5,137 مبالـغ متوجبـة ألطـراف حليفـة   

439  113 مكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة   
35  - فائـدة مستحقـة   

33,769  32,838 مجمـوع الذمـم الدائنـة والمستحقـات   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

لقـد إنـخفضـت الذمـم الدائنـة والمستحقات من 25,446,000 دينـار بـحريني كما في 31 ديسمبـر 2011 إلى 23,684,000 دينـار بـحريني كما في 31   
ديسمبـر 2012، بسبب إنخفاض مهم في المصاريف المستحقة. إال أن الذمم الدائنـة والمستحقـات إرتفعـت فـي وقـت الحق لتصل إلى 29,166,000 

دينـار بـحريني و 33,769,000 دينـار بـحريني كما فـي 31 ديسمبر 2013 و 31 مارس 2014، على التوالي.

مستـوى  زيـادة  نتيجـة  رئيسيـة  بصـورة   2014 من  األول  والربع   2013 إلى   2011 المالية  السنوات  خـالل  للمزودين  المتوجبـة  المبالـغ  إرتفعـت  لقـد   
المخـزون/مبيعـات أجهـزة الكومبيوتـر المحمـول وأجهـزة الـهواتـف المتنقلـة وملحقـاتها. كمـا في 31 مارس 2014 فإن %59.7 مـن رصيـد المبالـغ 

المتوجبـة للمزودين كان قائما لفتـرة أقـل من ثالثـة أشهـر.

تتعلق المصاريف المستحقة أساسًا بالنفقات التشغيلية للشركة. تتعلق المبالـغ المتوجبـة لمشغلي االتصاالت بالرسوم غير المسددة للربط البيني والتجوال.   
تمثل ودائع المشتركين مبالغ مستلمة من المشتركين وقابلة لإلسترداد.

تمثـل المبالـغ المتوجبـة ألطـراف حليفـة أرصـدة قائمـة مـع مساهـمي الشركـة وأعضـاء مجلـس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليـا، بما في ذلك أفـراد أسـرهم   
الحليفـة غيـر مضمونـة  المتوجبـة لألطـراف  المبالـغ  الهام.  التأثيـر  أو  المشتركـة  السيطـرة  أو  السيطـرة  التي فيها لهذه األطـراف  والشركـات  القريبين، 
رئيسـي مبالـغ متوجبـة لشركة  المتوجبـة ألطـراف حليفـة بشكـل  المبالـغ  أيـة شـروط سـداد محـددة. تشمـل  لديهـا  ليـس  أنـه  وال تحمـل فائـدة كمـا 
مجموعـة زيـن القابضـة البحرين والتي شكلت نسبـة %92.0 و %98.7 ونسبـة %99.3 و %99.5 من مجموع المبالـغ المتوجبـة ألطـراف حليفـة كمـا 
فـي 31 ديسمبـر 2011 و 31 ديسمبـر 2012 و 31 ديسمبـر 2013 و 31 مارس 2014، على التوالي. ترتبـط هـذه األرصـدة بمصاريـف مختلفة تكبدتهـا 
شركة مجموعـة زيـن القابضـة البحرين نيابـة عن زين البحرين، تشمل مصاريف تدريب الموظفيـن، ونفقـات أماكن إجتماعـات، ومصاريف خيار األسهم 
للموظفين. خيار األسهم للموظفين هو نوع من منافع الموظفين في زين البحرين، تديره الشركة األم، كأداة للمحافظة على الموظفين. يحصل الموظف 
على خطة خيار األسهم وله أن يستفيد من الخطة على مدى السنوات الثالث المقبلة من تاريخ خطة الخيار. كانت خطة خيار األسهم لعام 2012 هي آخر 
خطة، قررت الشركة بعدها إيقاف إصدار هذه الخطط. ولكن لكون مصاريف هذه الخطط موزعة على مدى ثالث سنوات فإن عام 2013 والربع األول من 
2014 كانت فيها مصاريف متعلقة بخطط سابقة. في الربع األول من 2014 قامت زين البحرين بصرف كل المستحقات للموظفين المتعلقة بجميع خطط 

خيار األسهم السابقة للموظفين لغاية ديسمبر 2012، وعليه فإنه ليس على زين البحرين أية مطلوبات بهذا الخصوص.
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يبيـن الجـدوالن التاليان تفاصيـل المبالـغ المتوجبـة ألطـراف حليفـة.  

جـدول 83 – تفصيـل المبالـغ المتوجبـة ألطـراف حليفـة، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

)7,850(  )4,084(  )3,005( شركة مجموعـة زيـن القابضـة البحريـن    
)5(  -  )151( زيـن - األردن   
3  6  1 زين – المملكة العربية السعودية   

12  13  13 شركة اإلتصاالت المتنقلة السودانية المحدودة   
)34(  )34(  )34( زيـن – العـراق   
)20(  )20(  )75( شركـة اإلتصـاالت المتنقلة – الكويـت   

1  -  - زين – جنوب السودان   
)7,893(  )4,119(  )3,251( مجمـوع المبالـغ المتوجبـة ألطـراف حليفـة   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 84 – تفصيـل المبالـغ المتوجبـة ألطـراف حليفـة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

)4,805(  )5,079( شركة مجموعـة زيـن القابضـة البحريـن    
)5(  )4( زيـن - األردن   
3  7 زين – المملكة العربية السعودية   

12  13 شركة اإلتصاالت المتنقلة السودانية المحدودة   
-  )34( زيـن – العـراق   

)20(  )20( شركـة اإلتصـاالت المتنقلة – الكويـت   
1  - زين – جنوب السودان   

)4,814(  )5,117( مجمـوع المبالـغ المتوجبـة ألطـراف حليفـة   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

إيـرادات مؤجلـة  10.3.3.3

تشمـل اإليـرادات المؤجلـة إيـرادات زمن المكالمـات الغير مستخدم والتي لـم يتـم كسبها كمـا في تاريـخ التقاريـر الماليـة، وتشمل في المقام األول إيـرادات   
زمن المكالمـات واإلشتراكـات.

جـدول 85 – إيـرادات مؤجلـة، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

4,769   4,749   3,950 إيرادات مؤجلة   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 86 – إيـرادات مؤجلـة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

4,349  4,722 إيرادات مؤجلة   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

المطلوبـات غيـر المتداولـة  10.3.4

يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيـل المطلوبـات غيـر المتداولة في السنوات المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 87 – تفصيـل المطلوبـات غيـر المتداولـة، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

16,714  -  - الجـزء الغيـر متـداول مـن قـروض طويلـة األجـل   
330  273  314 مخصص تعويـض نـهايـة الخدمـة للموظفيـن   

17,044  273  314 مجمـوع المطلوبـات غيـر المتداولـة   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   
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جـدول 88 – تفصيـل المطلوبـات غيـر المتداولـة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

19,832  - الجـزء الغيـر متـداول مـن قـروض طويلـة األجـل   
334  286 مخصص تعويـض نـهايـة الخدمـة للموظفيـن   

20,166  286 مجمـوع المطلوبـات غيـر المتداولـة   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

خالل العام 2013 حصلت الشركـة على ثـالثة تسهيالت قـروض متوسطـة األجـل )بقيمـة 31 مليـون دينـار بـحريني( لتمويل توسعة شبكتها ومتطلبات   
الجـزء  القـروض، في حين كان  بـحريني مـن إجمالي هذه  20 مليـون دينـار  الشركـة قد إستخدمـت  2013 كانت  31 ديسمبر  العامل. في  رأس مالها 
الغيـر متـداول قـد بلـغ 16,714,000 دينـار بـحريني. في 31 مارس 2014 كانت الشركة قد قامت بمزيد من السحوبات مما رفع إجمالي القروض إلى 
24,400,000 دينار بحريني. في مارس 2014 كان الجـزء الغيـر متـداول من القروض يبلغ 19,832,000 دينار بحريني. بلغت تسهيالت القروض ألجل 

غير المسحوبة لدى الشركة 6,600,000 دينار بحريني في 31 مارس 2014.

يرجى الرجـوع إلـى قسـم  10.2 “السيولـة والمـوارد الرأسماليـة” مـن هـذه النشـرة لمزيـد مـن المعلومـات.  

إنخفض مخصص تعويـض نـهايـة الخدمـة للموظفيـن في 31 ديسمبر 2012 بسبب إنخفاض عدد الموظفين إلى 290 )كان عدد الموظفين 316 خالل   
عام 2011(. إال أنه كما في 31 ديسمبر 2013 و 31 مارس 2014 إزداد المخصص بسبب زيادة عدد الموظفين غير البحرينيين، في مناصب عليا بشكل 
أساس، رغم أن العدد اإلجمالي للموظفين ظل عند 290 في ديسمبر 2013 وإنخفض قلياًل إلى 282 كما في مارس 2014. مثلت الزيادة في هذا المخصص 

معدل نمو ربع سنـوي نسبتـه %16.8 كما في مارس 2014.

المطلوبـات المحتملـة واإللتزامـات  10.3.5

يضـم هـذا القسـم خطابـات الضمـان واإليجـارات التشغيلـيـة واإللتزامـات الرأسماليـة علـى النحـو المبيـن أدنـاه.  

المطلوبـات المحتملـة  10.3.5.1

يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيـل المطلوبـات المحتملة للشركة بمبلغ 908,000 دينار بحريني، في صورة خطابات ضمان على مدى السنوات 2011 إلى   
2013 والربع األول من 2014.

جـدول 89 – تفصيـل المطلوبـات غيـر المتداولـة، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

1,091  36  66 خطابات الضمان   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 90 – تفصيـل المطلوبـات غيـر المتداولـة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

908  62 خطابات الضمان   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

اإليجـارات التشغيلـيـة  10.3.5.2

ترتبـط إلتزامـات اإليجـارات التشغيليـة بشكـل رئيسـي بمواقـع المحطات/األبـراج حيـث تـم تركيـب معـدات اإلتصـاالت المتنقلـة، كمـا تشمـل أيضـًا 20   
فـرع.

جـدول 91 – اإليجارات التشغيلية، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

6,424  3,764  1,856 خالل سنة واحدة   
3,862  7,674  6,889 بعد أكثر من سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات   

10,286  11,438  8,745   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 92 – اإليجارات التشغيلية، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

6,017  2,271 خالل سنة واحدة   
3,880  8,745 بعد أكثر من سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات   

9,897  11,016   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

كمـا فـي 31 مارس 2014 بلغـت إلتزامـات اإليجـارات التشغيليـة 9,897,000 دينـار بـحريني منهـا 6,017,000 دينـار بـحريني مستَحق خـالل سنـة   
واحـدة و 3,880,000 دينـار بـحريني مستَحق بعـد أكثر من سنـة واحـدة ولكـن ليـس أكثـر مـن خمـس سنـوات.
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اإللتزامـات الرأسماليـة  10.3.5.3

كما في 31 مارس 2014، بلغت اإللتزامات الرأسمالية 19,780,000 دينار بحريني. يبيـن الجـدوالن التاليان تفصيـل اإللتزامـات الرأسمالية في السنوات   
المالية 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.

جـدول 93 – تفصيـل اإللتزامـات الرأسماليـة كمـا فـي 31 ديسمبـر 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

951  1,189   1,272 أثـاث ومفروشـات   
90  612   866 أرض ومبانـي   

17,384  11,994 معـدات الشبكـة  12,118    
5,625  2,266   22 معـدات مكتبيـة   

24,050  16,061 المجمـوع  14,278   

المصـدر: الشركـة  

جـدول 94 – تفصيـل اإللتزامـات الرأسماليـة كمـا فـي 31 مارس 2013 و 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

908  1,193 أثـاث ومفروشـات   
90  234 أرض ومبانـي   

15,212  11,734 معـدات الشبكـة   
3,579  2,030 معـدات مكتبيـة   

19,789  15,191 المجمـوع   

المصـدر: الشركـة  

التشغيليـة ومن عائدات  العمليـات  الناتجـة مـن  النقديـة  التدفقـات  أعـاله مـن خـالل  المذكـورة  الرأسماليـة  اإللتزامـات  يتـم تمويـل  أن  المتوقـع  مـن   
اإلكتتـاب العـام األولي. إضافـة إلى ذلك، فـإن لـدى زيـن البحريـن تسهيـالت قـروض ألجـل غيـر مستخدمـة بقيمـة 9,100,000 دينـار بـحريني كمـا فـي 
31 مارس 2014 )يرجى الرجوع إلى الجدول 52(. تعتقـد إدارة الشركـة أن التمويـل الداخلي والخارجي سيكـون كـاٍف لتغطيـة إلتزامـات الشركـة الرأسماليـة.

وفقًا ألفضل تقدير من إدارة الشركة، فإنه من المتوقع أن يتم صرف اإللتزامات الرأسمالية كما في 31 مارس 2014، والبالغة 19,789,000 دينار بحريني،   
بين عامي 2014 و 2015. يبين الجدول التالي الموعد المتوقع للصرف حسب فئة األصول الثابتة:

جـدول 95 – تفصيـل اإللتزامـات الرأسماليـة كمـا فـي 31 مارس 2014  

2015  2014 31 مارس 2014  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

454  454  908 أثـاث ومفروشـات   
0  90  90 أرض ومبانـي   

8,823  6,389  15,212 معـدات الشبكـة   
2,326  1,253  3,579 معـدات مكتبيـة   

11,603  8,186  19,789 المجمـوع    

المصـدر: الشركـة  

حسب الجدول أعاله، يتوقع أن يتم صرف %50 من اإللتزامات الرأسمالية المتعلقة باألثاث والمفروشات، أي 454,000 دينار بحريني، مع نهاية عام 2014،   
بينما يتوقع أن يتم صرف الــ %50 المتبقية خالل عام 2015. ويتوقع أن يتم صرف اإللتزامات الرأسمالية المتعلقة باألراضي والمباني والبالغة 90,000 
دينار بحريني خالل عام 2014. فيما يتعلق بمعدات الشبكة، فإن %42 من اإللتزامات الرأسمالية، أي 6,389,000 دينار بحريني، يتوقع أن يتم صرفها 
بالمعدات  المتعلقة  اإللتزامات  أما   .2015 دينار بحريني، خالل عام   8,823,000 المتبقية، أي   58% الــ  2014، بينما يتوقع أن يتم صرف  خالل عام 
المكتبية فيتوقع أن يصرف منها 1,253,000 دينار بحريني في الربع الثالث من 2014، في حين أن المتبقي منها والبالغ 2,326,000 دينار بحريني 

يتوقع أن يصرف في عام 2015.

توسيـع الشبكـة  10.3.5.4

تنفـذ زيـن البحريـن مشاريـع توسيـع الشبكـة بشكـل مستمـر لكـي تلبـي متطلبـات وإحتياجـات السـوق مـن أجـل:  

وزيـادة  الجديـدة  السريعـة  والطـرق  الجديـدة  التنميـة  البحرين، مثـل مشاريـع  والتنميـة في  النمـو  لتلبيـة  الشبكـة وذلـك  توسيـع وتعزيـز تغطيـة   •  
الكثافـة العمرانية.

زيادة سعة المكالمات الصـوتية والبيانـات لتلبيـة حاجـات نمـو المشتركين وطلـب اإلستخـدام لكـل مشتـرك.  •  

تطبيـق تكنولوجيـات جديـدة تقـوم بإدخال تحسينات أو ميـزات جديـدة أو خدمـات جديـدة أو بيانـات ذات سرعات أعلى. كمـا أن نشـر تكنولوجيـات   •  
جديـدة يمكـن أن تكون لغـرض تعزيـز كفـاءة الخدمات الداخليـة، مثـل أنظمـة تكنولوجيـا المعلومـات.

تشمـل التوسعـات المذكـورة أعـاله عـادًة شـراء أجهـزة وبرمجيات وتراخيـص حـق إستخـدام جديـدة. كمـا أنـها قـد تشمـل أيضـًا إنشـاء محطـات إرسـال   
جديـدة، بمـا فـي ذلـك األعمـدة واألبـراج، ومد كابـالت األليـاف البصريـة.
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اإللتزامات لألطراف الحليفة  10.3.5.5

لدى الشركة اإللتزامات التالية تجاه األطراف الحليفة:  

جـدول 96 – العمليات مع األطراف الحليفة، 2013-2011  

31 ديسمبر 2013 31 ديسمبر 2012  31 ديسمبر 2011  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

1,040  1,037  753 إيجار المكاتب وتكاليف الصيانة   
65  64  62 إيجار المواقع والمحالت   

2,409  2,284  2,421 رسوم إدارة   
217  523  343 مصاريف خطط خيار األسهم للموظفين   
350  400  539 رسوم أتاوة   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 97 – العمليات مع األطراف الحليفة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

31 مارس 2014 31 مارس 2013  العملـة: دينـار بحريني بـاآلالف   

259  262 إيجار المكاتب وتكاليف الصيانة   
12  15 إيجار المواقع والمحالت   

563  589 رسوم إدارة   
8  45 مصاريف خطط خيار األسهم للموظفين   

89  87 رسوم أتاوة   

المصدر: البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  

فيما يلي اإللتزامات الحالية تجاه األطراف الحليفة التي ال تزال قائمة للفترة القادمة:  

أ( إتفاقية اإلدارة مع الشركة األم  

دخلـت الشركـة فـي إتفاقيـة إدارة حصريـة مـع الشركـة األم )شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.ك.م.( في 28 ديسمبـر 2003 والتي بموجبهـا وافقـت الشركـة   
األم علـى إدارة الشـؤون التجاريـة للشركـة كمتعاقد مستقـل.

إن مـدة اإلتفاقيـة األصليـة هـي 10 سنـوات )تنتهي فـي 27 ديسمبـر 2013(. لقـد تـم تمديـد هـذه اإلتفاقيـة لمـدة عشر سنوات إضافيـة تبدأ من   
تاريخ 29 ديسمبر 2013. تشمـل الخدمـات المقدمـة بموجـب هـذه اإلتفاقيـة عـدد مـن الخدمـات الرقابيـة اإلداريـة مثـل: مراقبـة المحاسبـة والفوتـرة 
والتحصيـالت والتقاريـر الماليـة األخـرى، وتسويـق منتجـات وخدمـات الشركـة، والتفاوض بشأن إتفاقيـات الربـط البينـي وخدمـات التجـوال، وتحديـد فـرص 

اإلستثمـار، ومراقبـة الموظفيـن، وتنسيـق وصيانـة واإلشـراف على الشبكـة، وتوفيـر خدمـات أخرى فـي حـال تـم طلبهـا مـن قبـل مجلـس إدارة الشركـة.

لـدى الشركـة األم أيضـًا السلطـة لتأديـة جميـع األعمـال اإلداريـة التـي تحددهـا فـي حكـم العمـل المعقـول، وتراهـا ضروريـة مـن أجـل تسييـر أعمـال   
الشركـة.

بعـد األخـذ بعيـن اإلعتبـار الخدمـات التـي تقدمهـا الشركـة األم بموجـب إتفاقيـة اإلدارة، فإنه ُيستحـق لصالـح الشركـة األم %3 من إجمالي اإليـرادات   
السنويـة للشركـة خـالل مـدة رخصـة اإلتصـاالت المتنقلـة الفرديـة. على هذا األساس قامت الشركة بدفع مبلغ 2,284,218 دينار بحريني و 2,408,954 

دينار بحريني للسنتين 2012 و 2013، على التوالي، و 562,788 دينار بحريني لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس عام 2014.

ب( إتفاقيـة خدمـات إدارة سلسلـة التزويد مـع شركـة بروكتـل  

بروكتـل ذ.م.م. )بروكتـل( هـي شركـة تـم تأسيسهـا فـي البحريـن وهـي شركـة تابعـة مملوكـة بالكامـل مـن قبـل الشركـة األم. لقـد تـم تأسيـس هـذه   
الشركـة مـن قبـل الشركـة األم لغـرض مركزيـة شـراء منتجـات معينـة نيابـة عـن الشركـات التشغيليـة، وبالتالـي يمكـن إجـراء المفاوضـات لإلستفـادة مـن 

العـروض التنافسيـة مـع المزودين.

في 13 ديسمبر 2011، دخلـت الشركة األم مع شركـة بروكتـل فـي إتفاقيـة خدمـات إدارة سلسلـة التزويد والتـي مـن خاللـها سـوف تعمـل شركـة بروكتـل   
بمثابـة وكيـل الشـراء علـى أسـاس غيـر حصـري بالنيابـة عـن الشركـات الشقيقـة التابعـة للشركـة األم. كانت الفترة األولية لإلتفاقية سنة واحدة، قبلة 

للتجديد تلقائيًا بعد ذلك.

اإلتفاقيـة  بـهذه  والملتزمـة  األم  للشركـة  التابعـة  الشقيقـة  الشركـات  مـن  شركـة  كـل  علـى  ينبغـي  التوريـد،  سلسلـة  إدارة  إتفاقيـة خدمـات  بموجـب   
الدخـول فـي إتفاقيـة اإللتـزام التابعـة لإلتفاقيـة الرئيسيـة. ومـع ذلـك، فـإن الشركـات الشقيقـة التابعـة للشركـة األم لديهـا خيـار التعامـل إمـا مباشـرة 
مـع بروكتـل أو مباشـرة مـع المزودين، وهـذا ينطبـق بنفـس القـدر علـى الشركـة. لقـد دخلـت الشركـة فـي إتفاقيـة اإللتـزام إلـى إتفاقيـة إدارة خدمـات 

سلسلـة التزويد في 12 نوڤمبـر 2012.

تستند مدفوعات الشركة إلى بروكتل على أساس رسوم الخدمة بنسبة %2 من كل عملية شراء تتم من خالل بروكتل. كما أن جميع المعامالت التي تتم بين   
بروكتل وزين البحرين تجري على أساس طلبات شراء تجارية كما هو الحال مع أي مزود آخر.
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ج( مذكرة التفاهم بشأن المقـر الرئيسـي للشركـة  

في 28 أكتوبر 2010 وقعت زيـن البحريـن مع شركة مجموعة زين القابضة البحرين مذكرة تفاهم لبيع ملك غير محسن وخيار إستئجار وشراء ملك محسن   
يتعلق بالمقـر الرئيسـي للشركـة الذي تعود ملكيته لشركة مجموعة زين القابضة البحرين.

تم تمديد مذكرة التفاهم هذه إعتبارًا من 28 ديسمبر 2010 ولمدة غير محددة.  

سعر اإليجار محدد على أساس المتر المربع. قامت الشركة بدفع مبلغ 980,496 دينار بحريني لكل من السنتين 2012 و 2013، و 245,124 دينار بحريني   
لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس عام 2014.

د( طلبات شراء من مدى لتزويد خدمات الجملة  

خالل العامين 2013 و 2014 حررت الشركة طلبات شراء من شركة مدى لإلتصاالت للتزود بخدمات جملة، مشابـهة لتلك الخدمات التي تتلقاها الشركة   
من مزودي الجملة اآلخرين.

لقد أصدرت الشركة طلبات الشراء التالية لشركة مدى:   

طلبية الشراء األولى: تم تفعيل الخدمة في سبتمبر 2013 لمدة 12 شهرًا مقابل رسوم خدمة شهرية تبلغ 25,000 دوالر أمريكي. هذه الطلبية متجددة   •  
تلقائيًا ما لم يبلغ بخالف ذلك قبل نهاية الفترة. 

طلبية الشراء الثانية: تم تفعيل الخدمة في مارس 2014 لمدة 12 شهرًا مقابل إجمالي رسوم تبلغ 1,165,000 دوالر أمريكي. هذه الطلبية متجددة   •  
تلقائيًا ما لم يبلغ بخالف ذلك قبل نهاية الفترة.

طلبية الشراء الثالثة: تم تفعيل الخدمة في مارس 2014 لمدة 12 شهرًا مقابل إجمالي رسوم تبلغ 1,093,000 دوالر أمريكي. هذه الطلبية متجددة   •  
تلقائيًا ما لم يبلغ بخالف ذلك قبل نهاية الفترة.

األبحـاث والتنميـة، بـراءات اإلختـراع والتراخيـص  10.4

ال يوجـد لـدى زيـن البحريـن أيـة وظيفـة أو نشـاط عائـد لألبحـاث والتنميـة أو أيـة بـراءات إختـراع أو إصـدار التراخيـص إلستخـدام ملكيـتها الفكريـة مـن   
قبـل أطـراف أخـرى. إنـما تستخدم زيـن البحريـن تراخيـص مختلفـة صـادرة مـن قبـل هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت لتشغيـل الخدمـات المتنوعـة.

معلومـات عن التوجهات السائدة  10.5

تواصـل زيـن البحريـن تعزيـز مكانتهـا فـي السـوق مـن حيـث أدائهـا القـوي فـي جميـع مؤشـرات األداء الرئيسيـة التجاريـة خـالل عـام 2013.  

بلـغ إجمالي قاعـدة مشتركـي زيـن البحريـن 724,547 مشتركًا لإلتصـاالت المتنقلـة و 47,914 مشتركـًا لخدمـة الالسلكي الثابت، كمـا فـي 31 ديسمبـر   
2013، وذلـك بنمـو سنـوي نسبتـه %25.4. جـراء المبيعـات النشطة والفعالـة، وإستراتيجيـة التسويـق واإلحتفـاظ بالمشتركين، فـإن جميـع شرائـح العمـالء 
الرئيسيين – مشتركي الخدمات المتنقلة )الدفع اآلجل والدفـع المسبـق( وكذلك الخدمـة الالسلكيـة الثابتـة – شهـدت صافي إضافـات إيجابيـة خـالل عـام 

.2013

إن إستمـرار ديناميكيـة الطلـب علـى الـهواتـف الذكيـة واألجهـزة اللوحيـة، مقرونًا باإلستثمـار في الوقـت المناسـب فـي البيئـة التحتيـة لشبكـة البيانـات   
المتنقلـة وخطـط التسعيـر المبتكـرة مـن قبـل زيـن البحريـن، ال تـزال تحرك نمـو مشتركـي الدفع اآلجل وخدمـات البرودباند.

خـالل عـام 2013، عـززت زيـن البحريـن موقعهـا مـن جهـة خدمـة البيانـات المتنقلـة وذلـك مـن خـالل خطـط تسعيـر جذابـة وفريـدة مثـل “خطـط   
مشاركة العائلـة” و “الخطـط الذكيـة الغيـر محـدودة”، وتقديـم مجموعـة واسعـة مـن أحـدث الـهواتـف الذكيـة واألجهـزة اللوحيـة وخاصـة آيفـون 5S و 

.HTC Oneو Z نوت 3، سونـي أكسبيريـا ،S4 وسامسونـغ غاالكـسي Q10و Z10 بـالكبـري

تماشيـًا مـع اإلجمـاع الدولي، تتوقـع زيـن البحريـن أن يستمـر النمـو القـوي فـي الطلـب علـى خدمـات البيانـات المتنقلـة بثبـات في المستقبـل المنظـور،   
كمـا تعتقـد زيـن البحريـن بـأن لديهـا موقـع قـوي فـي السـوق يمكنها اإلستفـادة مـن إتجـاه الطلـب لزيـادة الربحيـة والنمـو.

إلـى شريحـة  البحرين للقيمـة  2013 كانـت تعزيـز “سغناتشور”، وهو عرض زين  الشركـة خـالل عـام  التـي قامـت بـها  الرئيسيـة  المبـادرات  إن إحـدى   
المشتركيـن ذوي القيمـة العاليـة. وفـي هـذا الصـدد، تـم إثـراء مجموعة منتجات “سغناتشور” لمشتركـي الدفع اآلجل بـخدمات قيمة مضافة مستندة إلى 
نمـط الحيـاة، مثـل إتاحة صاالت كبـار الشخصيـات في المطـارات وخدمـة اإلستقبـال 24/7 وذلـك لتلبيـة حاجـات ومتطلبـات العمـالء ذات القيمـة العاليـة 
على وجـه التحديـد. تعتقـد زيـن البحريـن بـأن منتـج “سغناتشور” سـوف يكـون عامـاًل أساسيـًا للحصـول علـى مزيـد مـن حصـة السـوق وخاصـة بالنسبـة 

لقطـاع العمـالء ذات القيمـة العاليـة.

إن باقـة “إيزي توك” لمشتركـي الدفـع المسبـق التي تـم إطالقهـا فـي عـام 2012، باإلضافة إلى منتجـات البرودباند المتنقل المدفوعـة مسبقـًا ال تـزال   
تؤثـر بشكـل إيجابي علـى نمـو مشتركـي الدفـع المسبـق. وبفضل اإلستراتيجيـات الترويجيـة الموجهة تمكنـت زيـن البحريـن مـن جذب جـزء كبيـر مـن 
مشتركـي الدفـع المسبـق لإلشتـراك فـي باقـات زيـن البحريـن لخدمـات البرودباند المدفـوع مسبقـًا، ممـا أدى إلـى زيـادة كبيـرة فـي خدمـات البيانـات 

المتنقلـة المدفوعـة مسبقـًا وعدد مشتركي البرودباند خـالل عـام 2013.

شهدت خدمـة البرودباند المنـزلي نمـوًا قويًا في عـدد المشتركيـن بفضل المبـادرات الراميـة علـى حزم خدمـة اإلنترنـت المنـزليـة األساسيـة مـع منتجـات   
وخدمـات قيمـة مضافـة مجانيـة. وساعـد توفـر شبكـة الجيـل الرابـع )4G LTE( زيـن البحريـن علـى تطويـر سـوق اإلنترنـت المنـزلي الفائـق السرعـة. بنـاًء 
علـى مراجعة للسـوق قامـت بـها هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت وبمساعـدة األبحـاث األوليـة الداخليـة، تعتقـد زيـن البحريـن أن سـوق البرودباند المنـزلي سـوف 
يبقـى محـركًا أساسـيًا لنمـو سـوق اإلتصـاالت فـي البحريـن. تعتقـد زيـن البحريـن بـأنـها في موقع قوي في السـوق يساعدهـا علـى زيـادة الربحيـة والنمـو، 
 4G( إرتكازًا علـى تفوق القيمـة التي تعرضها باقـات منتـجاتـها للبرودباند المنـزلي مقارنة بمنافسيـها وعلى أسبقيتها في إطالق خدمـة الجيـل الرابـع

LTE( لمنتجـات النطـاق العريـض المنـزلي في السوق.
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لقـد أدى األداء القـوي لعدد مشتركـي زيـن البحريـن وحصتهـا فـي السـوق، إلـى جانـب مبـادرات تطويـر قيمـة المشتركيـن، إلى تأثيـر إيـجابي علـى   
اإليـرادات. لقـد بلغـت اإليـرادات خـالل عـام 2013 78,081,000 دينـار بـحريني، مـا يمثـل زيـادة بنسبـة %6.2 مقارنـة مـع عـام 2012. تعتقـد زيـن 
البحريـن أن نمـو اإليـرادات سـوف يتسارع بعد إطـالق كامـل خدمـة الجيـل الرابـع )4G LTE( لألجهزة المتنقلة، الذي تم بالفعل في وقت إعداد هذه 

النشرة.

الدخـل األكثـر ربحيـة إلى تعزيـز  والتركيـز علـى توسيـع مصـادر  التوزيـع  المبيعـات/كلفـة  الشركـة في تحسيـن  التـي قامـت بـها  الجهـود  لقـد أدت   
 2012 عـام  مـع  مقارنـة  مؤية  نقطة   1.2 زيـادة  يمثـل  ممـا   ،2013 عـام  خـالل   79.1% نسبـة  الربـح  إجمالي  هامـش  بلـغ  لقـد  الماليـة.  الـهوامـش 

.)77.9%(

كما في 31 مارس عام 2014، بلغ عدد مشتركي الهاتف النقال و مشتركي الخدمة الالسلكية الثابتة لزين البحرين 726,805 و 47.562، على التوالي،   
مما يبين معدل نمو سنوي من ربع سنة إلى آخر بنسبة %13.7 من حيث إجمالي عدد المشتركين. ويعزى نمو مشتركي الخدمات المتنقلة النقالة إلى األداء 

القوي لكل من مشتركي الدفع اآلجل والدفع المسبق، بمعدل نمو سنوي للربع األول بنسبة %7.7 و %15.6، على التوالي. 

ظلت البيانات المتنقلة والبرودباند المتنقل والبرودباند المنزلي هي محركات النمو الرئيسية إليرادات زين البحرين في الربع األول لعام 2014، حيث أن   
جميع هذه الروافد أظهرت نمو إيرادات مرتفع، في مستوى الرقمين. إال أن هذا النمو في البيانات والبرودباند تم نقضه إلى حد كبير بالهبوط المستمر في 

إيرادات المكالمات والرسائل القصيرة وخدمة البالكبري. 

وكان من أهم أحداث الربع األول من 2014 تنفيذ كامل مشروع تحديث شبكة زين البحرين، حيث إستثمرت شركة زين البحرين حوالي 100 مليون دوالر   
في تحديث شبكات االتصاالت المتنقلة والبرودباند. تمكن البنية التحتية لشبكة زين البحرين من االستمرار في توفير أعلى جودة خدمة وتقديم منتجات 
مكالمات وبيانات مبتكرة توّلد القيمة. بدعم من شبكتها الجديدة المتطورة، أطلقت زين البحرين مؤخرًا عددًا من المنتجات والخدمات الجديدة بما في ذلك 
خدمة الجيل الرابع )LTE( للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، وباقات برودباند الجيل الرابع )LTE( المنزلي الجديدة، وخدمات التلفزيون المتنقل. وتتوقع 

زين البحرين أن تستمر خدمات الجيل الرابع )LTE( في تنمية إيرادات البيانات المتنقلة والبرودباند في الفترة المتبقية من عام 2014 وما بعدها. 

نظرًا لتعقيدات تنفيذ عملية تحديث كامل لشبكة عاملة، شهد عمالء زين البحرين إنقطاعات في الخدمة على فترات متقطعة، مما أثر سلبًا على اإليرادات.   
وبسبب هذه العوامل، إنخفضت إيرادات الربع األول من 2014 بنسبة %3.6 مقارنة مع الربع األول من 2013. ولكن تنفيذ إستراتيجيات تجارية مختلفة 
لتصحيح الوضع عمل على خلق إتجاه تصاعدي لإليرادات خالل الربع األول من 2014 نفسه، حيث نمت اإليرادات بنسبة %4.2 في مارس 2014 مقارنة 

مع يناير 2014.
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البيانـات الماليـة المدققـة  11

التغييـر فـي السياسـة المحاسبيـة  11.1

لـم يكـن هنـاك أي تغييـر فـي السياسـة المحاسبيـة المعتمدة من الشركة بين 1 يناير 2009 و 31 مارس 2014. ولكـن فـي عـام 2012 قامـت الشركـة   
بتغييـر سياستهـا المحاسبيـة وذلـك فيمـا يتعلـق بإيـرادات اإلتجار بالبضائع. يبين التالي مقتطفًا مـن مالحظات المدقق الخارجي على البيانـات الماليـة 

المدققـة كمـا في 31 ديسمبـر 2012 يسلـط الضـوء علـى التغييـر في السياسـة المحاسبيـة:

المحاسبية  السياسة  التغير في  التجارية وذلك لتتماشى مع  باإليرادات  المحاسبية في اإلعتراف  2012 بتغيير ممارستها  1 يناير  الشركة بدًء من  “قامت   
للمجموعة. كانت الممارسة السابقة تسجل اإليرادات التجارية تتضمنه هامش ربح من بيع الهواتف، اإلكسسوارات واألجهزة األخرى باإلضافة الى تكلفة 
بيع هذه السلع والتي تباع تحت برنامج تكلفة شراء المشتركين. في الممارسة الجديدة، يتم اإلعتراف باإليردات التجارية إلى حد المبلغ المحصل فعليًا من 
المشتركين عند توقيع العقد، ألن هذه الممارسة توفر معلومات اكثر دقة اورتباطًا عن تأثير هذه العمليات تماشيًا مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 18: 

اإلعتراف باإليرادات.

لم يتم تطبيق هذا التغير بمفعول رجعي تماشيًا مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 8: السياسات المحاسبية، التغير في السياسات المحاسبية واألخطاء، حيث   
أنه من غير العملي تحديد أثر هذا التغير بشكل محدد لكل فترة أو األثر المتراكم لهذا التغير.”

لـم يتـم معالجـة هـذا التغييـر بمفعـول رجعـي وفقـًا للمعيـار المحاسبـة الدولـي رقـم 8: السياسـات المحاسبيـة، التغييـرات فـي التقديـرات المحاسبيـة   
واألخطـاء، وذلـك بسبـب أن الشركـة لـم تكـن قـادرة علـى تحديـد آثـار الفتـرة المحـددة أو األثـر المتراكـم للتغييـر”.

المدققة/ المالية  البيانات  حسب  المعدلة  الجديدة   )IFRS( المالية  للتقارير  الدولية  المعايير  إعتماد   11.2
المراجعة

معايير وتفسيرات جاري العمل بها حسب البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013  11.2.1

لم تكن أيًا من المعايير الجديدة أو المعّدلة والتفسيرات التالية والتي تم اعتمادها فى السنة الحالية قد أثرت بصورة مادية على اإلفصاحات والمبالغ المعلنة   
للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد تؤثر في محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية:

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 7 – األدوات المالية – تعزيز اإلفصاحات حول مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات   •  
المالية. تتطلب تعديالت هذا المعيار من الشركات اإلفصاح عن المعلومات حول حقوق المقاصة وما يتعلق بها )مثل شروط تسجيل الضمانات( فيما 

يخص الموجودات المالية تحت إتفاق مقاصة رئيسية قابلة للتنفيذ أو ترتيب مماثل.

المعايير الجديدة والمعدلة على البيانات المالية الموحدة، الترتيبات المشتركة، الشركات الزميلة واإلفصاحات;  •  

في مايو 2011، تم إصدار مجموعة من خمسة معايير حول البيانات المالية الموحدة، الترتيبات المشتركة، الشركات الزميلة واإلفصاحات والتي تشمل   •  
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 10 - البيانات المالية الموحدة - المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 11 - الترتيبات 
المشتركة - المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 12 - اإلفصاحات عن اإلهتمام في الكيانات األخرى - معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 
27 - )المعدل في عام 2011( البيانات المالية المنفصلة - ومعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 28 - )المعدل في عام 2011( اإلستثمارات في الشركات 
الزميلة والمشاريع المشتركة. بعد إصدار المجموعة الجديدة من المعايير تم إصدار تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRSs( رقم 

10، 11، 12 لتوضيح بعض التوجهات اإلنتقالية على التطبيق ألول مرة.

ال تنطبق هذه المعايير على الشركة ألنها ال تملك أي أنشطة تندرج تحت نطاق هذه المعايير.  •  

يؤسس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 13 - قياس القيمة العادلة - مصدر موحد لتوجيهات قياسات القيمة العادلة واإلفصاحات   •  
المتعلقة بالقيمة العادلة ويتعلق بالبنود المالية وغير المالية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 1 – عرض الدخل الشامل اآلخر. تدخل التعديالت مصطلحات جديدة، حيث يعتبر إستخدامها غير   •  
إلزامي، إلى بيان الدخل الشامل وبيان الدخل. يندرج تحت تعديل المعيار المحاسبي الدولي )IAS( رقم 1 تغيير إسم “بيان الدخل الشامل” إلى “بيان 
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر” )وتم تغيير إسم “بيان الدخل” إلى “بيان الربح أو الخسارة”(. أبقت التعديالت خيار عرض الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل اآلخر في بيان واحد أو بيانين منفصلين. ولكن يجب جمع بنود الدخل الشامر اآلخر إلى تلك التي سيتم عكسها الحقًا إلى الربح أو الخسارة 

والتي لن يتم عكسها مع الضرائب على بنود الدخل الشامل اآلخر والتي يجب توزيعها على نفس األساس.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي)IAS( رقم 19 – مزايا الموظفين - الغاء “نهج الممر”، وبالتالي تتطلب من المنشأة إقرار التغييرات في إلتزامات   •  
خطة المنافع المحددة وخطة الموجودات عند حدوثها.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRIC( رقم 20 - تجريد تكاليف مرحلة اإلنتاج لسطح المنجم.  •  

المالية والمطلوبات  الموجودات  المالية: اإلفصاحات - تعزيز اإلفصاحات عن مقاصة  المالية)IFRS( رقم 7 - األدوات  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار   •  
المالية.
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معايير وتفسيرات غير جارٍ العمل بها بعد حسب البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013  11.2.2

بعد:  

سارية المفعول للفترات السنوية    
التى تبدأ في أو بعد    

التاريخ الفعلي يتم تحديده من قبل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 9 - األدوات المالية – تمثل متطلبات المعيار    •  
مجلس إدارة المعايير المحاسبية الدولية الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 9 تغييرا هامًا عن التصنيف والقياس وفقًا لمتطلبات     

معيار المحاسبة الدولي)IAS( رقم -39 األدوات المالية: التصنيف والقياس - فيما يتعلق بالموجودات    
المالية. إن أهم تأثيرات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 9 - يخص تصنيف وقياس 

اإللتزامات المالية المتعلقة بمحاسبة التغيرات في القيمة العادلة لإللتزامات المالية )معرفة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة( منسوبة إلى تغييرات في المخاطر اإلئتمانية للمصدر.

1 يناير 2014 تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 32 - األدوات المالية: العرض - المتعلقة بتوجيه    •  
التطبيق عن مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية.   

1 يناير 2015 تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 7 - األدوات المالية: اإلفصاحات -    •  
)أو عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد اإلفصاحات المتعلقة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 9.    

التقارير المالية رقم 9 ألول مرة(    

1 يناير 2014 تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 10 – البيانات المالية الموحدة -   •  
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 12 – اإلفصاحات عن اإلهتمام في الكيانات األخرى    

- ومعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 27 – البيانات المالية المنفصلة - التي تتعلق باإلستثناء من 
متطلبات توحيد الشركات التابعة لكيانات اإلستثمار المؤهلة.

1 يناير 2014 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRIC( رقم 21 – الضرائب.   •  

1 يناير 2014 تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 36 – تدني قيمة الموجودات -    •  
المتعلقة باإلفصاح عن معلومات متعلقة بالقيمة المستردة من الموجودات المنخفضة القيمة في حال    

كانت القيمة مبنية علي أساس القيمة العادلة ناقصًا تكلفة اإلستبعادات.

1 يناير 2014 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 39: إستبدال المشتقات    •  
ومواصلة المحاسبة التحوطية.   

عند التطبيق األولي للمعيار الدولي التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 9:    •  
إلعداد التقارير المالية رقم 9 ألول مرة األدوات المالية المتعلقة بالمحاسبة التحوطية.    

يعتقـد إعضاء مجلس اإلدارة أن تبني جميع المعايير والتفسيرات المذكورة أعاله سوف يتم في البيانات المالية المستقبلية وإن هذا التطبيق لن يكون له   
أثر جوهري على البيانات المالية للشركة في مرحلة التطبيق األولية. 

المعايير المؤثرة على اإلفصاح والعرض حسب البيانات المالية المراجعة لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  11.2.3

لم تكن أيًا من المعايير الجديدة أو المعّدلة والتفسيرات التالية والتي تم اعتمادها فى السنة الحالية المبتدأة من بداية يناير 2013 قد أثرت بصورة مادية   
على اإلفصاحات والمبالغ المعلنة للسنوات الحالية والسابقة.

التغييـرات ذات األهمية  11.3

تؤكد زين البحرين بأنه ال توجد هناك أية مستجدات منذ 31 مارس 2014 قد يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالـها.  

المنازعـات، اإلجـراءات القانونيـة والقضايـا  11.4

فيمـا عـدا تلـك القضايـا ضـد بعـض المشتركيـن بشأن مدفوعـات مستحقـة ومتأخـرة نشـأت نتيجـة العمليـات التجاريـة العاديـة للشركـة، فإنه ال توجـد   
أيـة منازعـات أو إجـراءات قانونيـة أو قضايـا قائمـة أو معلقـة ذات أهـمية قـد تؤثـر علـى الشركـة بما يزيد عن 30,000 دينار بـحريني لكل قضية أو إجراء.
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توزيعـات أنصبـة األربـاح  11.5

يبيـن الجـدوالن التاليان أنصبة األرباح المدفوعة في السنوات 2011 إلى 2013 وفي الربع األول من 2014.  

جـدول 98 – أنصبـة األربـاح المدفوعـة، 2013-2011  

2013  2012  2011 الوحـدة    

6,368  11,116  17,512 دينار بحريني باآلالف  أنصبـة أربـاح مدفوعـة   
32,000,000  32,000,000  32,000,000  - عـدد األسهـم   

0.20  0.35  0.55 دينـار بحرينـي  أنصبـة أربـاح للسهـم الواحـد    
117.9%  173.4%  134.2%  % نسبـة أنصبـة األربـاح المدفوعـة    
12.0%  20.6%  29.8%  % عائـد توزيـع أنصبـة األربـاح   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

جـدول 99 – أنصبـة األربـاح المدفوعـة، الربع األول 2013 والربع األول 2014  

الربع األول 2014 الربع األول 2013  الوحـدة    

-  - دينار بحريني باآلالف  أنصبـة أربـاح مدفوعـة   
32,000,000  32,000,000  - عـدد األسهـم   

ال يوجد ال يوجد  دينـار بحرينـي  أنصبـة أربـاح للسهـم الواحـد    
ال يوجد ال يوجد   % نسبـة أنصبـة األربـاح المدفوعـة    
ال يوجد ال يوجد   % عائـد توزيـع أنصبـة األربـاح   

المصـدر: البيانـات الماليـة المدققـة   

وفقًا للمستشار المستقل “إزدادت أيام دورة رأس المال العامل النقدية المعدلة للتجارة وبالتالي عكست درجة من تشديد السيولة. وقد تفاقمت هذه األخيرة   
بسبب تبني إرتفاع األرباح النقدية المدفوعة. على زين البحرين أن تتأكد من وجود مستويات مالئمة من التمويل النقدي حتى ال تتعطل العمليات اإلعتيادية 

بأي شكل من األشكال”.

* نسبـة أنصبـة األربـاح المدفوعـة: أنصبـة األربـاح المدفوعـة مقسومة على صافي األربـاح خـالل السنـة  
* * عائـد توزيـع أنصبـة األربـاح: أنصبـة األربـاح المدفوعـة مقسومة على إجمالي حقـوق المساهـميـن  

11.5.1 سياسـة أنصبـة األربـاح

إن سياسـة أنصبـة أربـاح الشركـة هـي التوزيـع لمساهـميهـا كافـة األمـوال الفائضـة عـن اإلحتياجـات التشغيليـة للشركـة علـى النحـو المحـدد مـن قبـل   
مجلـس اإلدارة. يوصـي مجلـس اإلدارة بموافقـة الجمعيـة العموميـة توزيـع أنصبـة األربـاح، إن وجـدت، علمـًا أنـه ليـس هنـاك أي إلتـزام للتوصيـة أو 

للموافقـة علـى توزيـع أيـة أنصبـة أربـاح. يخضـع توزيـع أنصبـة األربـاح دائمـًا إلـى مـا يلـي:

قيـود نظاميـة وفقـًا لقوانيـن وأنظمـة مملكـة البحريـن؛  •  
متطلبـات المـالءة؛  •  

أيـة قيــود مصرفيـة أو تمويليـة أخـرى ملزمـة للشركـة؛  •  
المتطلبـات التشغيليـة المشـار إليهـا فـي هـذه الفقـرة؛ و  •  

متطلبـات الشركـة ووثائقهـا التأسيسيـة.  •  

إن نسبـة توزيـع أنصبـة األربـاح المدفوعـة المذكـورة أعـاله غيـر قابلـة للتغييـر مـن دون قـرار صـادر عـن مجلـس اإلدارة. من أجل قيـاس أداء الشركـة   
لقـاء نسبـة أنصبـة األربـاح المدفوعـة بالنسبـة إلى سنـة ماليـة، سوف يسعى مجلـس اإلدارة للحفـاظ علـى التناسـق مـن سنـة إلـى سنـة وذلـك مـن خـالل 
تخفيف تأثيـر أي تغييـر مـن األربـاح المستبقـاة الناتجـة مـن أداء الشركـة التشغيلـي في أية سنة، مـع الحفـاظ علـى المـدى المستهدف لنسبـة أنصبـة 

األربـاح المدفوعـة بالمتوسط على فتـرة خمـس سنـوات.

فيما يتعلق بالطرح، سوف يخول كل سهم عادي حامله المشاركة في األرباح، إن أعلنت عنها الشركة. سيشارك كل سهم عادي كذلك في أيه أرباح قد تقرر   
الشركة دفعها للمساهمين فيما يخص السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على أساس التساوي مع األسهم المصدرة حاليًا.
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اإلكتتـاب وإدراج األسهـم   12

تفاصيـل اإلكتتـاب وإدراج األسهـم  12.1

اإلكتتـاب  12.1.1

تتألـف عمليـة اإلكتتـاب العـام األولـي مـن ثمانيـة وأربعين مليـون )48,000,000( سهـم تمثـل نسبـة %15 مـن رأس المـال الـُمصَدر مباشـرة قبـل   
عمليـة اإلكتتـاب. سوف تكـون القيمـة اإلسميـة لكـل سهـم 100 فلـس وسيتـم اإلكتتـاب بـها بسعـر 0.190 دينـار بحرينـي للسهـم الواحـد. إن هـذا 
اإلكتتـاب موجـه للمستثمرين مـن فئتي المؤسسـات والتجزئة فـي مملكـة البحريـن وللمستثمرين من المؤسسات في دول مجلـس التعـاون الخليجـي، وفقـًا 

لألحكـام والشـروط الـواردة فـي هـذه النشـرة.

يمثـل سعـر اإلكتتـاب عـالوة بقيمـة 90 فلـس للسهـم الواحـد )عـالوة نسبتهـا %90 فـوق القيمـة اإلسميـة(. سوف تصنف أسهـم اإلكتتـاب فـي جميـع   
النواحـي علـى قـدم المسـاواة مـع جميـع األسهـم العاديـة األخـرى. تتمتـع األسهـم العاديـة بالحقـوق الموضحـة فـي القسـم  15.1 “هيكلـة رأس المـال” 

مـن هـذه النشـرة. 

تسعيـر هـذا اإلكتتـاب  12.1.2

لقد حدد مدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك ومتعهد تغطية اإلكتتاب سعر الطرح من خالل عملية تتضمن مرحلتين:  

المرحلة األولى: تحديد نطاق سعر اإلكتتاب العام األولي  12.1.2.1

تضمنت المرحلة األولى تقييم الُمصدر باستخدام نهج تقييم ممزوج يجمع القيم المستخلصة من تقييم التدفق النقدي المخصوم والتقييم المبني على   
مضاعفات التداول.

 )discounted cash flow( تقييم التدفق النقدي المخصوم  

الخطوة األولى: التعرف على األعمال التجارية للُمصدر وأداءه في السوق  

قدم المصدر لمدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك خطة عمل لخمس سنوات، وشرح مبررات االفتراضات التي بنيت عليها خطة العمل.  

الخطوة الثانية: التدفق النقدي الحر للمشروع  

المتوقعة في  للُمصدر  الحرة  النقدية  التدفقات  المشارك  اإلصدار  ومدير  الرئيسي  اإلصدار  قّدر مدير  الُمصدر،  قبل  المقدمة من  العمل  إلى خطة  استنادا   
المستقبل، بما في ذلك اإلستثمارات الرأسمالية الالزمة لمواصلة سير األعمال.

الخطوة الثالثة: حساب المتوسط الموزون لتكلفة رأس المال   

الوقت  إلى  النهائية  للُمصدر وتحويل قيمتها  المتوقعة  الحرة  النقدية  التدفقات  المستخدم لخصم  المعدل  المال هو  رأس  لتكلفة  الموزون  المتوسط  إن   
الحاضر. ويمثل المتوسط الموزون لتكلفة رأس المال المعدل الموزون للعائد المطلوب على رأس المال المستثمر )الدين والملكية(. وقد قّدر مدير اإلصدار 

الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك المتوسط الموزون لتكلفة رأس المال باستخدام نموذج تسعير أصول رأس المال.

الخطوة الرابعة: تحديد القيمة النهائية  

وضعت خطة عمل الـُمصدر توقعاتـها المستقبلية للتدفقات النقدية الحرة للشركة لمدة خمس سنوات. ولكن تقييم األعمال التجارية تم على أساس مبدأ   
المستقبلي. لقد  التوقع  التجارية للُمصدر بعد فترة  المتبقية من األعمال  القيمة  النهائية لقياس  القيمة  النحو فقد تم استخدام  االستمرارية، وعلى هذا 
النمو المستدام القيمة النهائية  النمو المستدام لحساب القيمة النهائية. وتحسب طريقة  الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك طريقة  إستخدم مدير اإلصدار 

بافتراض نمو التدفقات النقدية الحرة للعام الختامي بشكل مستدام حسب معدل مفترض.

الخطوة الخامسة: حساب القيمة الحالية وتحديد قيمة التدفق النقدي المخصوم  

خصم مدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك التدفقات النقدية الحرة المتوقعة والقيمة النهائية للُمصدر باستخدام المتوسط الموزون لتكلفة رأس   
المال لتحديد قيمة مشروع المصدر. ثم ُطرح صافي دين المصدر من قيمة المشروع لتقدير قيمة حقوق المساهمين للُمصدر.

التقييم على أساس مضاعفات التداول   

الخطوة األولى: اختيار وتحليل الشركات المماثلة  

يستند نهج تقييم مضاعفات التداول على فرضية أن الشركات المختارة للمقارنة مماثلة للشركة التي يجري تقييمها وأن السوق تعتبر معيارًا صالحًا. لقد   
إتخذ مدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك شركات االتصاالت العامة المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي كأقرب شركات للمقارنة بالمصدر. 

قام مدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك بتحليل هذه الشركات واحتسبوا النسب المالية الرئيسية ومضاعفات التداول وعوائد األرباح.

الخطوة الثانية: تحديد التقييم بناًء على مضاعفات التداول   

والضرائب  الفوائد  قبل  األرباح  إلى  المشروع  قيمة  نسبة  هما  السوقية  للقيمة  مقياسين  بـها  المقارنة  تمت  التي  للشركات  التداول  مضاعفات  تضمنت   
واالستهالك وإطفاء الدين )EV/EBITDA( و نسبة السعر إلى العوائد )P/E(. تم إحتساب متوسط )EV/EBITDA( و )P/E( للشركات المقارن بها ثم ُطّبق 

هذا المتوسط على الـ )EBITDA( وصافي الدخل للُمصدر، على التوالي، للوصول إلى نطاق تقييم المصدر باستخدام نهج مضاعفات التداول.
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التقييم الممزوج  

تم تحديد التقييم الممزوج بعد توفير الوزن النسبي المناسب للتقييمات التي تم التوصل إليها باستخدام منهجية التدفق النقدي المخصوم ومنهجية   
مضاعفات التداول.

النطاق السعري لإلكتتاب العام األولي  

تم بعد ذلك تطبيق خصم على التقييم الممزوج للوصول إلى نطاق سعري لالكتتاب العام األولي وهو 0.203 إلى 0.218 دينار بحريني للسهم الواحد.  

المرحلة الثانية: عملية تحديد سعر اإلكتتاب بناءً على المؤسسات االستثمارية  12.1.2.2

تحديد سعر اإلكتتاب هي عملية تحديد سعر طرح األسهم في السوق خالل اإلكتتاب العام األولي العام إستنادًا إلى مدى العرض و الطلب من قبل المؤسسات   
االستثمارية. إعتمد مدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك على عملية تحديد سعر اإلكتتاب هذه لتحديد سعر االكتتاب العام األولى. وقد جرت عملية 
CMS/ تحديد سعر اإلكتتاب قبل فترة الطرح وفقًا لخطاب عدم الممانعة الذي صدر من إدارة مراقبة األسواق المالية بمصرف البحرين المركزي، برقم اإلشارة

L174/14 المؤرخ في 20 مايو 2014.وقد إلتزم مدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك خالل عملية تحديد سعر اإلكتتاب باألقسام المعنية من جزء 
طرح األوراق المالية في المجلد السادس من الدليـل اإلرشـادي لمصـرف البحريـن المركـزي، وبالتحديد باألقسام 15-3-2 و 16-3-2 منه.

خالل عملية تحديد سعر اإلكتتاب، قام مدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك بالتواصل مع مجموعة مختارة من المؤسسات االستثمارية التي ليست   
هي أطرافًا حليفة وال مرتبطة وال شريكة مع الشركة، وليست الشركة األم أو متعهد تغطية اإلكتتاب. وقد تم تقديم نشرة اإلكتتاب الغير متضمنة للسعر 
لـهذه المؤسسات االستثمارية وكذلك النطاق السعري 0.203 - 0.218 دينار بحريني لإلكتتاب العام األولي. وإستنادًا إلى تقييم النشرة الغير متضمنة للسعر 
والنطاق السعري لإلكتتاب، قدمت هذه المؤسسات االستثمارية عطاءاتـها التي بينت الثمن الذي سيكونون على استعداد لدفعه للسهم الواحد. وقد أنشأ 
مدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك ثم أقفال سجل أسعار اإلكتتاب من العطاءات المقدمة من المؤسسات االستثمارية المدعوة، وأصبح مدى الطلب 

الذي تم قياسه من العطاءات المقدمة هو أحد العوامل الداخلة في تحديد سعر اإلكتتاب.

باإلضافة إلى عملية تحديد سعر اإلكتتاب المذكور أعاله، فإن العوامل األخرى التى أخذت في االعتبار عند تحديد سعر االكتتاب كانت سجل عمليات الشركة،   
وضعها المالي الحالي، إدارتها، أسواقها، آفاقها المستقبلية، والظروف االقتصادية واآلفاق المستقبلية للقطاع الذي تتنافس فيه والظروف العامة السائدة 

في أسواق األوراق المالية، بما في ذلك تقييمات السوق الحالية للشركات الخاضعة للتداول العام المماثلة في عملها للشركة الـُمصدرة.

لقد تم تحديد السعر النهائي للطرح من قبل المصدر بالتشاور مع مدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك ومتعهد تغطية اإلكتتاب.  

الحـد األدنـى لإلكتتـاب  12.1.3

الحد األدنى لإلكتتاب هو سهم إكتتاب واحد. في حـال إكتتـب مقدم الطلب بمـا ال يزيد عـن مائـة ألـف )100,000( سهـم عـادي فإنه يصّنف على أنه   
من فئة التجزئة. وفي حـال إكتتـب مقدم الطلب بمـا ال يقـل عـن مئـة ألـف وواحـد )100,001( سهـم عـادي فإنه يصنف على أنه من فئة المؤسسات.

تصنيف مقدمي الطلبات وأسـس عمليـة التخصيـص  12.1.4

سيتـم تصنيـف مقـّدم الطلـب إمـا كفئة مؤسسـات أو كفئة تجزئة بنـاًء علـى المعاييـر المبّينـة علـى النحـو أدنـاه:  

مقّدمـو الطلبـات مـن فئة المؤسسـات: ُيصّنف مقـدم الطلـب علـى أنـه من فئة المؤسسـات فـي حـال إكتتـب بمـا ال يقـل عـن مئـة ألـف وواحـد   •  
)100,001( سهـم عـادي كحـد أدنـى.

مقدمـو الطلبـات مـن التجزئة: ُيصّنف مقـدم الطلـب علـى أنـه من فئة التجزئة فـي حـال إكتتـب بمـا يقـل عـن أو مـا يسـاوي مئـة ألـف )100,000(   •  
سهـم عـادي.

اإلكتتـاب بأقـل مـن قيمـة الطـرح أو بالكامـل  12.1.4.1

فـي حـال كـان إجمالـي عـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبـل مقدمـي الطلبـات المؤهليـن أقـل أو مسـاٍو لعـدد أسهـم اإلكتتـاب يتـم تخصيـص   
عـدد األسهـم العاديـة المكتتـب بـها مـن قبـل جميـع مقدمـي الطلبـات المؤهليـن.

اإلكتتـاب بأكثـر مـن قيمـة الطـرح  12.1.4.2

فـي حـال كـان إجمالي عـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبـل مقّدمي الطلبـات تفـوق عـدد أسهـم اإلكتتـاب تقـوم الشركـة بالتشـاور مـع مدير   
اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك بوضـع أسـس التخصيـص التـي سيتـم مـن خاللهـا توزيـع أسهـم اإلكتتـاب علـى النحـو المبّيـن أدنـاه.

فـي حـال كـان عـدد األسهـم العاديـة المقدمـة مـن قبـل مقدمـي الطلبـات مـن فئة المؤسسـات أقـل مـن أربعـة وعشريـن مليـون )24,000,000(   •  
يتـم تخصيـص أسهـم اإلكتتـاب لجميـع مقدمـي الطلبـات المؤهليـن )مؤسسات وتجزئة( بطريقـة تناسبيـة لعـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها 

مـن قبـل كـل مقـدم طلـب.

فـي حـال كـان عـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبـل مقدمـي الطلبـات مـن فئة التجزئة أقـل مـن أربعـة وعشريـن مليـون )24,000,000(،   •  
يتـم تخصيـص عـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبلهـم. ويتـم تخصيـص أسهـم اإلكتتـاب المتبقيـة، بعـد عمليـة التوزيـع إلـى مقدمـي 

الطلبـات مـن فئة التجزئة، بطريقـة تناسبيـة لعـدد األسهـم العاديـة المكتتب بـها مـن قبـل كـل مقـدم طلـب مـن فئة المؤسسـات.

فـي حـال كـان عـدد األسهـم العاديـة المقـدم عليهـا مـن قبـل كـل فئـة، تجزئة ومؤسسـات، يفوق أربعـة وعشرين مليـون )24,000,000(، سيتـم   •  
تخصيـص أربعـة وعشرين مليـون )24,000,000( سهـم إكتتـاب لمقدمـي الطلبـات مـن كـل فئـة بطريقـة تناسبيـة لعدد األسهـم العاديـة المكتتب 

بـها مـن كـل مقـدم طلـب مـن جهـة الفئـة الخاصـة بـه.
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شـروط اإلكتتـاب والتخصيـص األخـرى  12.1.4.3

شـروط اإلكتتـاب والتخصيـص األخـرى مبينـة علـى النحـو التالي:  

سيتـم نشـر نتائـج اإلكتتـاب وتأكيد أسـس التخصيـص فـي صحيفتيـن محّليتيـن فـي مملكـة البحريـن فـي غضـون يومـي عمـل مـن تاريـخ إنتهـاء   •  
فتـرة اإلكتتـاب. سوف يكـون قـرار الشركـة ومدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك مـن جهـة أسـس عمليـة التخصيـص والتخصيـص لكـل 

مكتتب نـهائيـًا.

يجـب علـى مقدمـي الطلبـات الذيـن تقـل أعمارهـم عـن 21 عامـًا أن يقدمـوا طلباتـهم مـن خـالل الوصـي القانونـي.  •  

مـن المتوقـع أن تتـم عمليـة تخصيـص األسهـم العاديـة فـي تاريـخ إعـالن التخصيـص.   •  

سوف لن توزع أيـة أسهـم وفقـًا لـهذه النشـرة فـي أي تاريـخ بعد ثالثة )3( أشهـر بعـد تاريـخ هـذه النشـرة.  •  

إدراج األسهـم العاديـة فـي بورصـة البحريـن  12.1.5

لقد تقدمت الشركـة بطلـب إلـى مصـرف البحريـن المركـزي وبورصـة البحريـن إلتاحـة جميـع األسهـم العاديـة للتـداول فـي بورصـة البحريـن تحـت رمـز   
)”ZAINBH”(. ينبغـي علـى جميـع مقدمـي الطلبـات أن يكـون لديهم رقم مستثمر وحسـاب أوراق مالية مـع بورصـة البحريـن. يجـب علـى مقدمي 
الطلبـات الذيـن ليـس لديهـم رقم مستثمر وحسـاب أوراق مالية مـع بورصـة البحريـن أن يدفعوا رسوم رقم المستثمر و/أو حساب األوراق المالية في وقت 
تسليم إستمارة طلب اإلكتتاب. فـي البدايـة، سيتـم جمـع كافـة األسهـم العاديـة التـي تـم شراؤهـا فـي اإلكتتـاب فـي حسابـات ودائع األوراق المالية 

العائـدة لمقدمي الطلبـات.

فتـرة الحظـر  12.1.6

بموجـب قوانيـن مملكـة البحريـن، يحضر على المساهـمين المؤسسين نقـل أسهمهـم العاديـة لمـدة سنـة )1( واحـدة تبـدأ مـن تاريـخ البـدء بالتـداول.  

خطـة التوزيـع  12.2

إتفاقيـة التعهـد بتغطيـة اإلكتتـاب  12.2.1

لقـد أبـرم الـُمصِدر مع متعهد تغطيـة اإلكتتـاب في 17 يوليو 2014 إتفاقيـة تعهـد بتغطيـة اإلكتتـاب تتعلق بتعهـد لتغطيـة إكتتـاب ثمانيـة وأربعين   
مليـون )48,000,000( سهـم عـادي يتـم طرحه وفقـًا لـهذا اإلكتتـاب. مرهونًا باإللتزام بالشروط واألحكام المبينة في إتفاقية التعهـد بتغطيـة اإلكتتـاب، 
يتعهـد متعهـد تغطيـة اإلكتتـاب بالشـراء من الـُمصِدر جميـع األسهـم العاديـة التـي لـم يتـم اإلكتتـاب بـها خـالل فتـرة اإلكتتـاب إلى حـد أقصـى يبلغ 
ثمانيـة وأربعيـن مليـون )48,000,000( سهـم عـادي بقيمـة 0.190 دينـار بحرينـي للسهـم العـادي الواحـد. لقد وافق الـُمصدر على أن يسدد لمتعهد 

تغطية اإلكتتاب رسوم تعهد بتغطية اإلكتتاب تساوي %2.75 من حجم الطرح.

عنـد تاريـخ إنتهـاء فتـرة اإلكتتـاب، سوف يحدد مدير اإلصدار الرئيسي ومدير اإلصدار المشارك ومنسـق اإلكتتـاب عـدد األسهـم العاديـة المكتتـب بـها   
والتي تـم إستـالم إستمارات طلـب اإلكتتـاب لـها.

اإلكتتـاب بالكامـل: إذا بلغ عدد األسهم التي تم استالم إستمارات طلـب إكتتاب بـها عند نـهاية فترة اإلكتتاب، على األقل، كامل الثمانيـة   •  
وأربعين مليـون )48,000,000( سهـم عـادي التي تـم طرحهـا خـالل هـذا اإلكتتـاب، فإنه يمكـن تحريـر متعهد تغطيـة اإلكتتـاب مـن إلتزامه.

اإلكتتـاب بأقـل مـن قيمـة الطـرح: إذا لم يبلغ عدد األسهم التي تم استالم إستمارات طلـب إكتتاب بـها عند نـهاية فترة اإلكتتاب الثمانيـة   •  
وأربعين مليـون )48,000,000( سهـم عـادي التي تـم طرحهـا خـالل هـذا اإلكتتـاب، فإنه يجـب على متعهد تغطية اإلكتتاب أن يكتتب بالعدد 
القاصر عن الثمانية وأربعين مليون )48,000,000( سهم عادي المطروحة حسب هذا اإلكتتاب، وذلك بتنفيـذ إستمارة طلـب إكتتـاب األسهـم العاديـة 

الغيـر مكتتـب بـها في هـذا اإلكتتـاب في تاريخ التخصيص.

وفقًا للدليل اإلرشادي لمصرف البحرين المركزي فإنه في حال تم تعيين متعهد بتغطية اإلكتتاب ولم يتم اإلكتتاب بكامل األوراق المالية المطروحة خالل   
فترة الطرح، فإنه يجب على المتعهد بتغطية اإلكتتاب شراء ما تبقى من أسهم االكتتاب من خالل ترتيب التزام راسخ. تدخل الشركة ومتعهد تغطية 
اإلكتتاب في هذه االتفاقية لتلبية هذ المطلب. إن أحكام وشروط هذه الترتيبات الراسخة مبينة في إتفاقية التعهـد بتغطيـة اإلكتتـاب وهي ضمن الوثائق 

المتاحة للتفحص. 

اإلكتتـاب عن  أن يعوض متعهد تغطيـة  بقيود معينة،  ووافق، مرهونًا  اإلكتتـاب،  إلى متعهد تغطيـة  و ضمانات معينة  تأكيدات  الـُمصِدر  لقد قدم   
خسائر وإلتزامات ومطالبات وأضرار وتكاليف ونفقات معينة ناشئة عما يتصل بالتعهد بتغطية االكتتاب وأداء التزاماتـها بموجب اتفاقية التعهد بتغطية 
االكتتاب. تتضمن إتفاقية التعهـد بتغطيـة اإلكتتـاب بندًا بخصوص حكم القوة القاهرة الذي بموجبه يمكن تعليق اإلتفاقية عند وقوع بعض األحداث، 
تشمل، ولكن ال تنحصر في، وقف أو الحد من تداول أية أوراق مالية للُمصدر في بورصة البحرين وأي تغير أو تطور يتعلق بتغيرات سلبية هامة في الظروف 
السياسية الوطنية أو الدولية أو الظروف المالية أو االقتصادية للبحرين منذ تاريخ إتفاقية التعهـد بتغطيـة االكتتاب. ويمكن الحقًا إنـهاء إتفاقية التعهـد 

بتغطيـة االكتتاب )وفقا ألحكامها( إذا استمرت حالة القوة القاهرة.

إستقـرار السعـر  12.3

لقد عّين الـُمصدر شركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو( ليكون بمثابة صانع السوق للقيام بأنشطة صنع السوق وتسهيل إستقرار سعر السهم لمدة تصل   
إلى 12 شهرًا من تاريخ إدراج األسهم العادية لزين البحرين في بورصة البحرين. ومن أجل ضبط هذه العالقة دخلت زين البحرين وسيكو في إتفاقية إدارة 
المحافظ التقديرية والتي ستدخل حيز التنفيذ عندما تقوم زين البحرين بفتح حساب مع سيكو وإيداع الرصيد اإلبتدائي المكون من النقد أو األسهم أو 

كليهما.
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مصاريـف اإلكتتـاب  12.4

يبين الجدول التالي التكاليف التي تتكبدها الشركة من جراء القيام بالطرح.  

جـدول 100 – تكاليف الطرح  

التكاليف المتكبدة، بالدينار البحريني المستشار   

133,812 مدير اإلصدار الرئيسي   

100,000 مدير اإلصدار المشارك   

 117,024 المستشار القانوني   
)المبلغ الذي تم تحرير فواتيره لغاية 31 أكتوبر 2013 –   

الرسوم محسوبة على أساس أجر بالساعة بسعر مقياسي  

115,554 مستشارون مستقلون   

777,252 عالقات عامة، وسائط إعالم، إعالنات ونفقات أخرى    
لإلستشارات واإلصدار المتعلق بالطرح  

رسوم التعهد بتغطية اإلكتتاب بنسبة 2.75%  متعهد تغطية اإلكتتاب   
من قيمة األسهم التي يتم تغطيتها بالسعر المحدد   

رسوم إدارة بنسبة %1.5 سنويًا محسوبة على أساس القيمة  صانع السوق   
السوقية للموجودات في الحساب   



زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( نشرة اإلكتتاب  102

عوامـل المخاطـر وإعتبـارات اإلستثمـار  13

أسبـاب اإلكتتـاب وإستخـدام المتحصـالت  13.1

مـن المتوقـع أن تبلـغ القيمـة اإلجماليـة لإلكتتـاب 9,120,000 دينـار بحريني، سيدفـع مـنها مـا يقـارب 1,533,902 دينـار بحريني كنفقـات إكتتـاب،   
اإلعـالم  ووسائـل  المستقليـن  والمحاسبيـن  المالييـن(  وللمستشاريـن  )للشركـة  القانونييـن  والمستشاريـن  المالييـن  المستشاريـن  أتعـاب  ذلـك  فـي  بمـا 
أخـرى  ونفقـات  والتوزيـع  الطباعـة  وتكاليـف  التسويـق،  وتكاليـف  اإلستالم،  بنك  ونفقـات  اإلكتتـاب،  تغطيـة  وتكاليف  العامـة،  العالقـات  ومستشـاري 

متعلقـة بعمليـة اإلكتتـاب.

تعتـزم زيـن البحريـن إستخـدام صافي المتحصـالت مـن عمليـة اإلكتتـاب لألغراض المبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

مصاريـف رأسـماليـة )مـن %95 إلـى %98 مـن صافي المتحصـالت(، مـن أجـل:  •  

تطويـر البنيـة التحتيـة لتحسيـن التغطيـة فـي األماكـن المغلقـة، وتعزيـز قـدرة الشبكـة على تلبيـة الطلـب علـى السرعات العالية، وإدخـال   •   
ميـزات ذكيـة للهواتـف الذكيـة،

توسعة شبكة الجيـل الرابـع )4G LTE( إلى جميع أرجاء المملكـة لتحقيـق سرعـات تصـل إلـى 100 ميغابـت فـي الثانيـة ومن ثم إلى 150   •   
ميغابـت فـي الثانيـة،

نشـر شبكـة األليـاف الضوئية علـى صعيـد المملكـة،  •   

نفقـات عامـة للشركـة )مـن %2 إلـى %5 مـن صافي المتحصـالت(.  •  

عوامـل المخاطـر  13.2

يحمـل اإلستثمـار فـي األسهـم، وخاصـة تلـك التـي سيتـم اإلكتتـاب بـها مـن قبـل أي شركـة للمـرة األولى، بعـض المخاطـر التي يجـب على المستثمريـن   
المحتمليـن أن يكونـوا علـى علم بـها قبـل إتخـاذ أي قـرار إستثمـاري. ينبغـي النظـر إلـى هـذه المخاطـر بالترافق مـع المعلومـات الـواردة فـي هـذه 
النشـرة. قـد يكـون لـهذه المخاطـر تأثير سلبي علـى أعمـال زيـن البحريـن ممـا قـد يؤثـر علـى أدائهـا المالي. فـي مثـل هـذه الحـاالت، يمكـن أن يخسـر 
المستثمـر كـل أو جــزء مـن إستثمـاره. قـد تكـون هنـاك مخاطـر إضافيـة غيـر معروفـة حاليًا، لـها تأثيـر سلبـي علـى أعمـال الشركـة، والمعلومـات الـواردة 

علـى النحـو المبيـن أدنـاه ال تزعم أنـها تشكـل ملخصًا شامـاًل للمخاطـر التـي تؤثـر أو قـد تؤثـر علـى زيـن البحريـن.

األحـداث قـد تختلـف  وتوقيـت بعـض  الفعليـة  النتائـج  أن  إلى  اإلعتبار  النظـر بعين  ينبغـي  بيانـات تطلعيـة،  النشـرة علـى  في حين تحتـوي هـذه   
جوهريـًا عـن تلـك المتوقعـة فـي مثـل هـذه البيانـات التطلعيـة نتيجـة لعـدد مـن العوامـل، بمـا فـي ذلـك تلـك الـواردة أدنـاه وفي أماكـن أخـرى فـي 

هـذه النشـرة.

ينبغـي علـى مقدمي الطلبـات أن ينظـروا بعنايـة فيمـا إذا كان اإلستثمـار فـي هذه األسهـم مناسـبًا لـهم فـي ضـوء المعلومـات الـواردة فـي هـذه النشـرة   
وحسب ظروفهـم الشخصيـة. ينبغي علـى مقدمـي الطلبـات أيضـًا الرجـوع إلى القسـم تحـت العنـوان “مالحظـة هامـة” في مقدمة هـذه النشـرة.

المخاطـر العامـة  13.2.1

يشمـل اإلستثمـار فـي األوراق الماليـة فـي األسـواق الناشئـة عمومـًا درجـة عاليـة مـن المخاطـر.  

إن األسـواق الناشئـة، مثـل البحريـن، معرضـة عمومـًا لمخاطـر أكبـر من األسـواق األكثـر نمـوًا والتي يحتمـل أن تكـون لديهـا مـمارسـات إستقـرار أكبـر فيمـا   
يتعلـق بالطريقـة والبيئـة التـي تعمـل فيهـا الشركات. تشمـل مخاطـر األسـواق الناشئـة، إلـى حـٍد مـا، مخاطـر سياسيـة وإجتماعيـة وإقتصاديـة. إن أي 
عنصـر مـن المخاطـر أو جميـعا يمكـن أن يكـون لـها تأثيـر سلبي جوهـري علـى نشـاط وعمليـات زيـن البحريـن والسيمـا عنـد األخـذ بعيـن اإلعتبـار أن 

جميـع إيـرادات زيـن البحريـن مستمـدة مـن هـذا السـوق.

يمكـن أن تشمـل األمثلـة المحـددة لمخاطـر البلـد والتـي يمكـن أن يكـون لـها تأثيـر سلبـي مـادي علـى أعمـال الشركـة ونتائـجها التشغيليـة وتدفقـاتـها   
النقديـة ووضـعها المالـي مـا يلـي:

عـدم اإلستقـرار العام في البلـد أو المنطقة، سياسـيًا أو إجتماعيًا أو إقتصاديًا.  •  

أعمـال الحـرب أو اإلرهـاب أو اإلضطرابـات المدنيـة.  •  

تدخـالت حكومية معينة فـي العمليـات التجاريـة – علـى سبيـل المثـال حمايـة أو دعـم الشركات المتنافسة.  •  

تغيرات فـي البيئـة التنظيميـة )والتـي قـد تـؤدي إلـى صعوبـات فـي الحصـول علـى التصاريـح والموافقـات الجديـدة لعمليـات الشركـة أو تجديـد   •  
القائـم منهـا(.

لذلك ينبغـي علـى جميـع مقدمي الطلبـات التشـاور مـع مستشاريـهم القانونيين والماليين قبـل إتخـاذ قـرار اإلستثمـار في األسهـم، كمـا ينبغـي علـى   
مقدمـي الطلبـات توخـي الحـذر بشكل خاص فـي تقييـم المخاطـر المنطوى عليهـا، والنظـر إلى هـذه المخاطـر عند إتخاذ قرار بشأن مـا إذا كـان اإلستثمـار 

فـي األسهـم مناسـبًا.
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المخاطـر المتعلقـة بالشركـة  13.2.2

تمركز اإليـرادات والمنافسـة القائمـة  13.2.2.1

تتركـز عمليـات زيـن البحريـن فقـط فـي البحريـن وُيــستمد الجـزء األكبـر مـن إيـراداتـها مـن هـذا السـوق )أمـا باقـي اإليـرادات فهـي مستمـدة مـن   
التجـوال الدولي الـوارد(. ومـن المرجـح أن يظل سـوق البحريـن مساهـمًا بغالبيـة إيـرادات الشركـة فـي المستقبـل. وبالتالـي فـإن نمـو أعمـال الشركـة يعتمـد 
علـى التوقعـات المستقبليـة إلقتصـاد البحريـن. ومـن المتفـق عليـه علـى نطـاق واسـع أن سـوق اإلتصـاالت المتنقلـة فـي البحريـن هـو سـوق ناضـج 
مشارف على التشبع، مـع مـا يقـارب 2.01 مليـون مشتـرك فـي اإلتصـاالت المتنقلـة، ويمثـل معـدل إختـراق نسبتـه %173 كمـا فـي 31 ديسمبر 2013. 
وفي حيـن تسعى البحريـن لتصبـح مركـزًا مالـيًا إقليمـيًا، فإن هـذا األمـر سيـؤدي إلـى نمـو فـي عـدد الموظفيـن والوافديـن والسيـاح مـن رجـال األعمـال 
األجانب، ومـن المرجـح أن يكـون معظمهـم بحاجـة إلـى خدمـات اإلتصـاالت المتنقلـة. وبالتالـي فـإن نمـو األعمـال التجاريـة فـي زيـن البحريـن تعتمـد 
علـى قدرتـهـا فـي إستقطـاب مشتركيـن جـدد، والحـد مـن فقدان المشتركين الموجودين، وتحديـث الشبكـات والخدمـات القائمـة وإطـالق خدمـات القيمـة 

المضافـة الجديـدة بنجـاح وذلـك للتعويـض عـن إشتداد المنافسـة فيمـا يتعلـق بالمنتجـات القديمـة.

إن أي ضعـف مستمـر أو إنكمـاش إقتصـادي فـي البحريـن، أو وقـوع أي حـدث لـه تأثيـر سلبـي كبير علـى عمليـات زيـن البحريـن، قـد يؤثـر سلبـًا وبشكل   
كبير على األعمـال التجاريـة والوضـع المالي ونتائـج زيـن البحريـن.

تأثيـر الـخدمات اإلضافية القائمة على اإلنترنت )“OTT”( علـى مشغلـي اإلتصـاالت  13.2.2.2

تقليديـًا، كان التواصل مجزئًا إلى خدمـات اإلنترنـت كخدمة الصوت عبر بروتوكـول اإلنترنت )VoIP( والبريـد اإللكتروني، وخدمـات اإلتصـاالت كالرسائـل   
النصيـة والمكالمـات الصوتيـة. ولكن الداخلـين الجـدد في السوق يقومون اآلن بتغيير المشهد التنافسي مـن خـالل توفيـر خدمـات الـ “OTT” وهـي 
خدمـات إتصـاالت قائمـة علـى اإلنترنـت وموجهـة مباشـرة للمستخدمين النهائييـن ويقومون بتطويـر تطبيقـات جديـدة مثـل الواتـس آب والڤايبـر23. إن 
التحـول الحاصل في تفضيل المستهلكيـن لخدمـات التواصـل عبـر اإلنترنـت يعمل على تناقـص حجـم اإلتصـاالت عبـر خدمـات اإلتصـاالت المتنقلـة 
التقليديـة األمر الذي يـؤدي إلـى تآكـل مصـادر دخـل خدمات المكالمات الصـوتية والرسالـة النصيـة العائـدة لمشغلـي اإلتصـاالت التقليدييـن مثـل زيـن 

البحريـن.

وبالتالي، فإن موقـع سـوق البحريـن يعتمـد على نجـاح المبـادرات التسويقيـة وقـدرة اإلدارة علـى اإلستمـرار فـي اإلستشراف واإلستجابـة لعوامـل مختلفـة   
فـي القطـاع، بمـا فـي ذلـك المنتجـات والخدمـات الجديـدة، إستراتيجيـات التسعيـر مـن قبـل المنافسيـن، الداخليـن الجـدد، تحـول أولويـات المستهلكيـن 
والتغييـرات فـي الظـروف اإلقتصاديـة والسياسيـة واإلجتماعيـة في البحريـن. ال يمكـن أن يكـون هنـاك ضمان بـأن زيـن البحريـن سـوف تكـون قـادرة 
علـى تعويـض أي إنخفـاض في متوسـط العائـد لكـل مشتـرك )APRU( أو في عدد المشتركين من خالل خفض التكاليف مـن أجـل المنافسـة بشكـل 
فعـال مـع منافسـي الـ “OTT” الحالييـن أو المستقبلييـن، أو بأن الضغـوط التنافسيـة المتصاعـدة التـي تواجههـا زيـن البحريـن سـوف لـن يكـون لـها 

تأثيـر سلبـي هام على أداء الشركـة فـي المستقبـل.

دور الشركـة األم  13.2.2.3

إن الشركـة هـي طـرف لتعامل مـع طـرف حليـف حيـث دخلـت فـي إتفاقيـة إدارة بتاريـخ 28 ديسمبـر 2003 مـع شركتهـا األم والتـي توفـر مـن خاللـهـا   
الشركـة األم مختلـف الخدمـات اإلداريـة لقـاء رسـوم إداريـة تبلغ %3 مـن إجمالي اإليـرادات السنويـة للشركـة. وقد تم تجديد هذه اإلتفاقية بتاريخ 28 

ديسمبر 2013 ولمدة عشر سنوات.

يمكـن إنـهـاء إتفاقيـة اإلدارة مـن قبـل الشركـة فـي حـال، وعلـى سبيـل المثـال، تخلفـت الشركـة األم عـن إلتزاماتـها ذات األهـمية والتـي لـهـا تأثيـر   
سلبي هـام علـى الشركـة )في حـال إستمـر التخلـف عـن اإللتـزام لمـدة 30 يـوم عمـل(. للشركـة األم الحـق في إنـهاء إتفاقيـة اإلدارة فـي حـال تـخلفـت 
زين البحرين عـن إلتزاماتـها الماديـة وفشلـت فـي معالجـة هـذا التخلـف في مـدة ثالثيـن 30 يـوم عمـل أو في حـال فشلـت الشركـة فـي تسديـد مبالـغ 
مستحقـة لصالـح الشركـة األم تتجـاوز فـي مجموعهـا مبلـغ مائـة ألـف دوالر أميركـي خالل ثالثيـن يومـًا من إشعـارها بأمر إخفاقها في تسديـد هـذه 
المبالـغ. وفي حـال لـم يتـم تجديـد إتفاقيـة اإلدارة عنـد إنقضائهـا أو فـي حـال تـم إنـهائهـا وفقـًا لشروطهـا وأحكامهـا وفشلـت الشركـة في ضمـان 
توفيـر خدمـات مماثلـة من قبـل مزود بديـل و/أو الدخول في إتفاقيـة ترخيـص منفصلـة لإلستمـرار فـي إستخـدام عالمـة زيـن التجاريـة، فإنه يمكـن أن 

يكـون هنـاك تاثيـر سلبـي هام علـى عمـل الشركـة وفرصها المستقبلية ومركزهـا المالي وسمعـتها ونتائـج أعمالـها.

تطويـر وإستحداث منتجـات وخدمـات جديـدة  13.2.2.4

لقـد أنجـزت زيـن البحريـن إستثمـارات هامة فـي تطويـر والحفـاظ علـى نطـاق منتجاتـها، كمـا قامـت مؤخرًا بإطـالق خدمـات الشركـات، بمـا فـي ذلـك   
خدمـة البداالت الفرعية )PBX(، والنفـاذ المخصـص إلـى اإلنترنـت وخطـوط البيانـات الخاصـة المحليـة. ستواصـل الشركـة اإلستثمـار فـي تقنيـات جديـدة 
ومبتكـرة مـن أجـل إستشراف وتلبيـة طلـبات المشتـركين. ومـع ذلـك تجـدر اإلشـارة إلـى أن القبـول التجـاري واإلقبـال علـى الخدمـات الجديـدة مـن قبـل 
المشتركيـن قـد ال يتـم بالمعـدل أو المستـوى المتوقـع، وقـد ال تكـون زيـن البحريـن قـادرة علـى التكيـف بنجـاح مـن جهـة تقديـم أي خدمـات جديـدة 
لتلبيـة إحتياجـات المشتركيـن بشكـل فّعـال وإقتصـادي، األمـر الـذي يـؤدي إلـى تدني قيمـة مـردود هـذه اإلستثمـارات. وعـالوة علـى ذلـك، فـإن تكاليـف 
توفيـر هـذه  أو  لخدماتـها،  قبـول تجـاري  الشركـة فـي تحقيـق  إن فشـل  اإلدارة.  قبـل  المتوقعـة مـن  تلـك  يتجـاوز  قـد  التقنيـات  تنفيـذ مثـل هـذه 

الخدمـات علـى أسـس فعالـة مـن حيـث التكلفـة، قـد يـؤدي إلـى نفقـات رأسماليـة إضافيـة أو إلى إنـخفـاض فـي الربـحيـة.

مخاطـر ومتطلبـات التمويـل  13.2.2.5

قـد ال تتمكـن الشركـة مـن توليد التمويـل الـالزم مـن أجـل تحقيـق النفقـات اإلستثماريـة أو اإلستثمـارات األخـرى الضروريـة أو المرغـوب فيهـا لتنميـة   
أعمـال الشركـة.

تتميز صناعة اإلتصـاالت بالمبالـغ الرأسماليـة الكبيرة والنفقـات األخـرى الطويلـة األجـل، بمـا فـي ذلـك تلـك المرتبطـة بتطويـر وإستحـواذ شبكـات جديـدة   
وتوسيـع أو تحسيـن الشبكـات الموجودة. قامـت زيـن البحريـن فـي الماضـي بتمويـل هـذه النفقـات مـن خـالل مجموعـة متنوعـة مـن الوسائـل، بمـا فـي 
ذلـك التدفقـات النقديـة الناتجـة داخليـًا والقـروض الخارجيـة ومساهـمـات رأس المـال. وتتوقـع زيـن البحريـن إستخـدام مزيـج مـن مصـادر التمويـل هـذه 

لتلبيـة متطلباتـها التمويليـة مستقباًل.
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تعتمـد قـدرة زيـن البحريـن على ترتيـب تمويـل خارجـي، وكذلك كلفـة هـذا التمويـل، علـى عوامـل عدة، منها الوضع المالـي المستقبلـي لزيـن البحريـن،   
واألوضـاع العامـة لإلقتصاد وأسـواق المـال، ومعـدالت الفائـدة، وتوفـر اإلئتمـان مـن قبـل المصـارف وجهـات أخـرى، وثقـة المستثمـر فـي زيـن البحريـن، 
وأحكام قوانيـن األوراق الماليـة الساريـة، والظـروف السياسيـة واإلقتصاديـة. لـن يكـون هنـاك أي ضمـان بـأن زيـن البحريـن سـوف تكـون قـادرة علـى 
ترتيـب أي تمويـل خارجـي بشـروط معقولـة تجاريـًا، أو ترتيب أي تمويل خارجي أصاًل. في حـال لـم تقدر زيـن البحريـن أن تحصل علـى التمويـل الالزم 
لإلستثمـار، أو في حـال كانت هناك عوائق أخرى لإلستثمـار بنفقـات رأسماليـة أو إلستثمـارات أخـرى، فإن الشركـة قـد ال تكـون قـادرة علـى تنميـة أعمالـهـا، 

األمر الذي قـد يكـون لـه تأثيـر سلبـي هام علـى أعمالهـا ووضعهـا المالـي ونتائـج أعمـال وفرصها المستقبلية.

فعاليـة إستراتيجيـات التوزيـع  13.2.2.6

تعتمـد زيـن البحريـن علـى عـدد مـن الموزعيـن والشركـاء الرئيسييـن لتوزيـع خدماتـها ومنتجاتـها.  

تعتمـد قـدرة زيـن البحريـن على اإلستمـرار فـي توزيـع منتجاتـها وخدماتـها إلـى حـد كبيـر علـى كسب والحفـاظ علـى موزعيـن رئيســييـن وموزعي   
تجزئـة وشركـاء تـجارييـن. يتـم إدارة وتشغيـل عـدد كبيـر مـن قنـوات التوزيـع الرئيسيـة مـن قبـل أطـراف ثالثـة. علـى سبيـل المثـال، فـإن نسبـة كبيـرة 
مـن العمـالء تنشـأ مـن خـالل شركـاء القنـوات الغيـر مباشـرة. قـد تتوقـف الخدمـات مـن قبـل األطـراف الثالثـة، مثاًل بسبـب إنتهـاء مـدة التقيـد أو إنـهـاء 
العقـد، كمـا أن زيـن البحريـن ال تستطيـع أن تضمـن بـأن المزوديـن المختارين سيكونـون قادريـن علـى توفيـر الوظائـف أو الخدمـات التـي مـن أجلهـا 
تـم التعاقـد معهـم. ورغـم أن زيـن البحريـن قـد تستبدل موزعي األطـراف الثالثـة أو قـد تقـرر إنجاز وظائـف توزيـع معينـة بنفسهـا، فإنـهـا ال تضمـن 

بـأن عمليـات اإلستبدال هـذه ستتم بالسرعة الالزمة أو بـدون تكاليـف ماديـة كبيرة أو تعطيل لألعمال.

التوزيـع  الثالثـة )بمـا فـي ذلـك فشـل شركـاء  الرئيسيـة أو أي فشـل مـن قبـل موزعي األطـراف  التوزيـع  إن فشـل الشركـة في الحفـاظ علـى عالقـات   
الرئيسييـن في إستقطـاب عـدد كـاٍف مـن المشتركيـن(، قـد يؤثـر سلبـًا علـى الخدمـات التـي تقدمهـا زيـن البحريـن إلـى مشتركيـهـا، وعلى وضعها 

المالي وأعمـالـهـا.

القـدرة علـى الحصـول على المعـدات والبرمجيات  13.2.2.1

تعتمـد زيـن البحريـن علـى عـدد مـن المزودين لمعظم إحتياجاتـها للبنيــة التحتيـة لشبكـة اإلتصـاالت المتنقلـة، واألجهـزة، والبرمجيات، والمحتـوى   
ومعـدات أخـرى. إن قـدرة الشركـة في الحفـاظ على وتوسيـع قاعـدة مشتركيـها تعتمـد جـزئيًا علـى قدرتـهـا فـي الحصـول علـى مثـل هـذه المعـدات 

فـي الوقـت المالئـم، وبالتالـي فإن التعـاون المستمر مـن قبـل مزودي المعـدات والخدمـات أمـر ضـروري لزيـن البحريـن للمحفـاظة علـى أعمالـهـا.

البحريـن  زيـن  أن  أو  بأسعـار جذابة  والخدمـات  المعـدات  توفيـر  بـأن مزوديهـا سـوف يستمـرون في  للمستثمريـن  أن تضمـن  البحريـن  لزيـن  ال يمكـن   
سـوف تكـون قـادرة علـى الحصـول علـى مثـل هـذه المعـدات والخدمـات فـي المستقبـل مـن قبـل هـؤالء المزوديـن أو غيرهـم علـى النطـاق المعتـاد 
أو ضمـن األطـر الزمنيـة المطلوبـة، أو الحصول عليها أصاًل. إن عـدم قـدرة أو رغبـة المزوديـن الرئيسييـن في توفيـر معـدات ولـوازم كافيـة فـي الوقـت 
المناسـب وبأسعـار تحفيزيـة قـد يؤثـر بشكـل سلبـي كبير علـى قـدرة زيـن البحريـن فـي الحفـاظ علـى مشتركيهـا وإستقطـاب مشتركيـن جـدد أو تقديـم 
منتجـات عـروض مغريـة، وأي مـن هـذه التأثيرات قـد تؤثـر بشكـل سلبـي وجوهري علـى أعمـال زيـن البحريـن ووضعها المالـي ونتائـج أعمالـهـا وفرصها 

المستقبلية.

اإلعتمـاد علـى الموظفيـن الرئيسييـن  13.2.2.1

قـد تتعرض أعمال وفرص زيـن البحريـن للتعطل أو اإلضطراب في حـال فقدت خدمـات بعض موظفيها الرئيسييـن أو في حـال لـم تستطع تحديـد   
وتوظيـف موظفيـن ذوي خبـرة في قطاعـات األعمـال التـي تعمـل فيهـا الشركـة.

علـى  والحفـاظ  إستقطـاب  علـى  الشركـة  وقـدرة  الرئيسييـن  إستمرار خدمـة موظفيـها  علـى  كبيـر  إلى حـد  والمستقبلي  الحالي  الشركـة  نجـاح  يعتمـد   
الموظفيـن المؤهليـن. فـي حـال ترك أحـد الموظفيـن الرئيسييـن الشركة فإنه قد يكـون مـن الصعـب إيجـاد بديـل له بسرعـة، األمـر الـذي قـد يـؤدي 

إلـى تعطـل األعمـال، مـع ما له من تأثيـر سلبـي علـى وضع زيـن البحريـن المالـي ونتائـج أعمالـها.

بمـا أن قطـاع اإلتصـاالت يتميـز بنـدرة الموظفيـن المؤهليـن والطلـب العالي علـى المـوارد البشريـة المؤهلـة، فقـد تكـون زيـن البحريـن بحاجـة إلـى   
الضـارة  اآلثـار  البحريـن غيـر مؤمنـة ضـد  زيـن  إن  المستقبـل.  الرئيسييـن فـي  الموظفيـن  والحفـاظ علـى  أعلى إلستقطـاب  تقديـم تعويضـات ومزايـا 

الناتـجة مـن فقـدان الموظفيـن الرئيسييـن.

تقديـم  لزوم  أو  الشركـة،  أعمـال  نمـو  لدعـم  مؤهلـة  جديـدة  بشريـة  مـوارد  إستقطـاب  أو  الرئيسييـن  الموظفيـن  علـى  الحفـاظ  علـى  القـدرة  عـدم  إن   
تعويضـات أعلى بكثير إلستقطـاب والحفـاظ علـى الموظفيـن الرئيسييـن قـد تؤثـر سلبـًا وبشكـل كبير على أعمـال زيـن البحريـن ووضعها المالـي ونتائـج 

أعمالـها.

إنقطـاع األعمـال الغيـر متوقع أو الخـروق األمنيـة  13.2.2.1

قـد تتوقـف قـدرة الشركـة علـى تشغيـل شبكـة اإلتصـاالت المتنقلـة وذلـك نتيجـة فشـل فـي األنظمـة أو إيقـاف التشغيـل في شبكاتـها. قـد تكـون   
شبكـات زيـن البحريـن عرضـة للتلـف أو التوقـف عـن العمـل وذلـك نتيجـة ظـروف جوية سيئة، أو فقـدان التيار الكهربائي، أو كـوارث طبيعيـة، أو عمليـات 
إرهابيـة، أو حـروب، أو إنقطـاع كابـالت اإلرسـال أو أحـداث أخرى مماثلـة. ومـع أن للشركـة إمـدادات طاقـة إحتياطية فـي كـل محطة مـن محطـة اإلرسـال 
ومراكـز المقاسم )راجـع القسـم  5.3.5 “وصـف العمليـات”(، فإن أي توقـف طويـل عـن العمـل مـن جهـة شبكـة إتصـاالت الشركـة قـد يؤثـر علـى جـودة 

الخدمـات، كمـا يمكـن أن يكـون لـه أثـر مـادي سلبـي علـى أعمـال زيـن البحريـن ووضعها المالـي وعملياتـها.

مخاطـر اإلئتمـان  13.2.2.1

إن الشركـة معـرضة لمخاطـر اإلئتمـان المرتبطـة بالديـون المعدومـة مـن مشتركـي الحسابـات اآلجلة الدفع. ومـع أن غالبيـة قاعـدة عمـالء زيـن البحريـن   
هـم مـن مشتركـي الدفـع المسبـق، فإن الشركـة، كما مشغلـي اإلتصـاالت اآلخريـن، معرضة لمخاطـر الديـون المعدومـة مـن قبـل مشتركـي الحسابـات 
اآلجلة الدفع. إن تجنـب مثـل هـؤالء المشتركيـن هـو تحـٍد كبيـر، والشركـة تعتقـد أن هـؤالء المشتركيـن أو المشتركيـن المدرجيـن علـى القائمـة السـوداء 
البحريـن  زيـن  الشركـة بسهولـة نسبيًا. إن عـدم قـدرة  اإلشتـراك في حسابـات جديـدة مـع  مـن قبـل مشغلـي اإلتصـاالت اآلخريـن قـد يتمكنـون من 
علـى إجـراء تقييـم دقيـق لنوعيـة اإلئتمـان للمشتركيـن الجـدد أو الحالييـن أو تدهـور الوضـع اإلقتصـادي فـي البحريـن والـذي قـد يؤثـر علـى الجـدارة 
اإلئتمانيـة للمستهلكيـن بصـورة عامـة، يمكـن أن يـؤديا إلـى مستويـات غيـر متوقعـة مـن التخلـف عـن تسديـد المبالـغ المستحقـة مـن قبـل العمـالء، 

والذي يمكـن أن يكـون لـه تأثيـر سلبـي كبير علـى األعمـال التجاريـة لزيـن البحريـن ووضعهـا المالـي وعملياتـها.
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مخاطـر التأميـن  13.2.2.11

يمكـن للشركـة أن تتعـرض لمخاطـر كبيرة فـي حـال تبيـن أن غطـاءها التأميني غيـر واٍف. تحتفـظ الشركـة ببوليـصات تأميـن ضـد مخاطـر مثـل الحريـق   
والتلـف العرضي. ومـع أن الشركـة تعتقـد أن هذه البوليصات كافيـة للتعويـض عـن الحـوادث المنظـورة، فإنـه ال يوجـد تأكيـد بـأن العائـدات المتوفـرة 
مـن خالل بوليصات تأميـن الشركـة ستكـون كافيـة لتغطـية خسائـر زيـن البحريـن المحتملـة أو الضـرر الناتـج عـن أي أحـداث مؤمنـة. ويمكـن لـهذا األمـر 

أن يكـون لـه تأثيـر سلبـي كبير علـى أعمـال زيـن البحريـن وعملياتـها ووضعها المالـي.

اإلعتمـاد علـى اإلتصـاالت المدفوعـة مسبقـًا  13.2.2.12

تماشيـًا مـع ديناميكيـات السـوق األوسـع، فـإن غالبيـة قاعـدة عمـالء زيـن البحريـن هـم مـن مشتركـي الدفـع المسبـق وبالتالـي تتعـرض الشركـة لمخاطـر   
عاليـة مـن جهـة فقدان المشتركيـن.

كمـا فـي 31 ديسمبر 2013، كان أغلبيـة مشتركـي زيـن البحريـن مـن مشتركـي الدفـع المسبـق. وبالتالي هنـاك خطـر أكبر من أن يقوم المشتركـون   
بتغييـر مشغـل اإلتصـاالت، ذلـك ألن مشتركي الدفع المسبق ال يقومـون بتوقيـع عقـود خدمة، وال يتـم تحميلـهم أيـة رسـوم إشتراك )رغـم أن هنـاك 
رسـم يحمـل علـى كل مشترك دفع مسبق جـديد يشمـل قيمـة ماليـة إلجراء اإلتصـاالت الـهاتفية أو إرسـال الرسائـل القصيـرة(، وألن األجهـزة تكون غير 

مدعومة مـن قبـل زيـن البحريـن وغير مقفلـة علـى شبكـة الشركـة.

علـى الرغـم مـن أن إدارة الشركـة تعتقـد بـأن لديهـا ميـزة تنافسيـة واضحـة مـن حيـث مجموعـة الخدمـات المقدمة في خطـط الدفع المسبق ومرونة هذه   
الخدمات، فإنـها لـن تستطيع ضمان اإلحتفـاظ بمشتركـي الدفـع المسبـق وخفـض نسبـة فقدان المشتركيـن. وقـد يكـون لـهذا األمـر تأثيـر سلبـي هام 

علـى نتائـج زيـن البحريـن التشغيليـة المستقبليـة.

تصاريـح موافقـة علـى نشـر الشبكـة وتراخيـص أخـرى  13.2.2.13

يتطلـب نشـر شبكـة زيـن البحريـن موافقـات أو تصاريـح مختلفـة مـن قبـل الحكومـة والسلطـات التنفيذيـة، وخاصـة فيمـا يتعلـق بإنشـاء محطات اإلرسال.   
تشمـل الموافقـات التصاريـح البيئيـة واإلنشائية والموافقـات علـى نصب الـهوائـيات. لقـد حافظـت إدارة الشركـة حتى اآلن علـى عالقـات متميـزة ووطيـدة 
مـع هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت ومـع الحكومـة، وبالتالـي حصلـت الشركـة بنجـاح علـى جميـع الموافقـات والتراخيـص الالزمـة لبنـاء الشبكـة لحينـه. ولكن 
مـن المهـم لفت اإلنتباه إلى أن هنـاك عـددًا مـن الدعـاوى القضائيـة المرفوعة من بلديـات مختلفـة ضـد الشركـة فيمـا يتعلـق بإنشاء المواقـع. لذلك 
ليست هناك ضمانـات بأنـه سيتـم منـح الشركـة الموافقـات والتراخيـص الالزمـة لنشـر الموقـع فـي المستقبـل. يمكـن أن يـؤدي توسيـع الشبكـة الحاليـة 
إلى إرتفـاع تكاليـف أو تأخـر إستيـراد المعـدات الالزمـة، وتكبـد تكاليـف أو التأخـر فـي تحديـد المواقـع المناسبـة لبنـاء محطـات اإلرسـال، وصعوبـات 
تقنيـة فـي الوصـول إلى هذه المواقـع. قـد تـؤدي هـذه الصعوبـات إلـى تكبـد تكاليـف ماديـة إضافيـة مـن جهـة مد الشبكـة، مما قـد يؤثـر سلبـًا علـى 
قـدرة الشركـة فـي تحقيـق أهدافهـا التشغيليـة وأهـداف التغطيـة والشـروط واألحكـام التي تفرضهـا التراخيـص. قـد يكـون لـهذا األمـر تأثيـر سلبـي 

هام علـى وضع زيـن البحريـن المالـي وعملياتـها. 

مخاطـر ربـط اإلتصـال البيني  13.2.2.14

يتمكـن  لكـي  وذلـك  المباشريـن،  منافسيـها  ڤيڤـا،  وشركـة  بتلكـو  شركـة  مـع  الموقعـة  البيـني  اإلتصـال  ربـط  إتفاقيـات  علـى  البحريـن  زيـن  تعتمـد   
علـى  أيضـًا  البحريـن  زيـن  تعتمـد  كمـا  المنافسيـن.  قبـل  مـن  المملوكـة  الشبكـات  فـي  والمنتهيـة  مـن  الصـادرة  المكالمـات  إجـراء  مـن  المشتركيـن 
إتفاقيـات التجـوال الدوليـة الموقعـة مـع مشغلـي إتصـاالت في بلـدان أخـرى عندمـا يقـوم عمالئهـم بإستخـدام شبكـة زيـن البحريـن أو عندمـا يقـوم 
مشتركـي زيـن البحريـن بإستخـدام شبكاتـهم. فـي حـال تـم إنـهاء هـذه اإلتفاقيـات، أو في حـال لـم تعـد التكنولوجيـات المستخدمـة مـن قبـل مشغلـي 
إتصـاالت أخـرى متوافقـة مـع تلـك المستخدمـة مـن قبـل زيـن البحريـن، أو في حـال فشـل مشغلـي إتصـاالت أخـرى بتقديـم خدمـات ربـط اإلتصـال 
البيـني وخدمـات التجـوال بطريقـة موثوقـة، فإنه يمكـن أن تؤثـر هـذه األمـور سلبـًا علـى الخدمـات التـي تقدمهـا زيـن البحريـن لمشتركيهـا، والتـي قـد 

يكـون لـها تأثيـر سلبي هام علـى أعمـال زيـن البحريـن ووضعها المالي وعملياتـها.

إعتمـاد خدمـة الجيـل الثالـث )3G( وخدمـة الجيـل الرابـع )4G(، وخدمـات اإلنترنـت ذات النطـاق العريـض )البرودباند( وغيرهـا   13.2.2.15
مـن التغييـرات فـي مجـال التكنولوجيـا

يتميـز قطـاع اإلتصـاالت بالتقـدم التكنولوجـي السريـع، وتعتمد قـدرة زيـن البحريـن على المنافسـة الفعـالة فـي سـوق البحريـن على قـدرة إدارة الشركـة   
الرغـم مـن صالبـة وقـوة شبكـات زيـن البحريـن  على إدخـال تكنولوجيـات جديـدة بطريقـة فعالـة مـن حيـث التكلفـة وفـي الوقـت المناسـب. وعلى 
علـى  المستقبـل  في  التكنولوجيـة  التغيـرات  بتأثيـر  التنبـؤ  يمكـن  ال  أنـه  إال  التحتيـة،  البنيـة  ودعـم  المنتجـات  تطويـر  فـي  الشركة  وإستثمار  الحاليـة 
القطـاع وعلـى أعمـال زيـن البحريـن، وأثـر ذلـك علـى التراخيـص والمتطلبـات المماثلـة. علـى سبيـل المثـال، ومـع تطـور التكنولوجيـا، قـد تكـون زيـن 
البحريـن بحاجـة إلـى الحصـول علـى تراخيـص تنظيميـة جديـدة و/أو إضافيـة، أو القيـام بإستثمـارات كبيرة لتطويـر شبكاتـها الحاليـة لتكـون متوافقـة 
تقدمهـا  التـي  الحاليـة  والخدمـات  المنتجـات  يجعـل  أن  يمكـن  السريـع  التكنولوجـي  التقـدم  إن  الجديـدة.  المعايــير  أو  الجديـدة  التكنولوجيـات  مـع 
زيـن البحريـن بائدة وقـد يـؤدي إلـى زيـادة المنافسـة. إن هـذه العوامـل قـد يكـون لـها تأثيـر سلبي هام علـى أعمـال زيـن البحريـن ووضعها المالـي 

وعملياتـها.

المخاطـر المرتبطـة بسـوق اإلتصـاالت فـي البحريـن والبيئـة القانونيـة والتنظيميـة  13.2.3

أنظمـة اإلتصـاالت المتنقلـة  13.2.3.1

يكـون للتغيـرات فـي البيئـة التنظيميـة أو السياسـة الحكوميـة الخاصة بقطـاع اإلتصـاالت في البحريـن تأثيـر سلبي علـى أعمـال زيـن البحريـن ووضعها   
المالـي ونتائـج عملياتـها وفرصها المستقبلية.

التسعيـر  من  اإلتصـاالت،  قطـاع  جوانـب  تنظيـم جميـع  في  كبيرة  قـوة  اإلتصـاالت،  سـوق  منظـم  اإلتصاالت،  تنظيم  هيئـة  لدى  يوجد  البحريـن،  في   
المنافسـة فـي مختلـف قطاعـات سـوق  التحتيـة للشبكات. تقـوم هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت بشكل منتظـم بمراجعـة مستـوى  البنيات  إلـى  والمنافسـة 
اإلتصـاالت فـي البحريـن وتقييـم قـوى مشغلـي اإلتصـاالت فـي كـل شريحـة مـن سـوق اإلتصـاالت. تستطيـع هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت فـرض إلتزامـات 

معينـة علـى مشغلـي اإلتصـاالت المهيمنة ذات القـوة السوقيـة الكبيـرة فـي شريحـة السـوق ذات الصلـة.
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إن القـرارات الصـادرة مـن قبـل المنظـم والتشريعـات الجديـدة، والتـي تشمـل خدمـات التجزئـة وخدمـات الجملـة وتنظيـم أسعـار ربـط اإلتصـال البينـي،   
قـد يكـون لـها تأثيـر سلبـي هام على التسعيـر، أو قـد يكـون لـها تأثيـر سلبـي علـى إيـرادات الخدمـات التـي تقدمهـا زيـن البحريـن. علـى سبيـل المثـال، 
الحظـت هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت فـي قرارها الصـادر فـي عـام 2010، إن بتلكـو وزيـن البحريـن مهيمنتان علـى تزويد خدمـة توصيل المكالمات، كٍل 
إلى الشبكة الخاصة بـها. ونتيجـة لذلـك فإن كل من بتلكـو وزيـن البحريـن تخضعان للتنظيـم بالنسبـة إلى خدمة الجملـة لتوصيل المكالمـات الصوتيـة 
2013 ينص على أن شركـة ڤيڤـا مشغـل إتصـاالت  إلى شبكتيهما. وقـد صدر قرار مماثـل فـي مايـو  المتعـددة  الوسائـط  القصيـرة/رسائـل  والرسائـل 

مـهيمـن علـى خدمـة الجملـة لتوصيل المكالمـات الصوتيـة والرسائـل القصيـرة/ رسائـل الوسائـط المتعـددة إلى شبكتهـا.

قـد تشمـل القـرارات التـي تتخذهـا الـهيئـة إصـدار تراخيـص جديـدة فـي المستقبـل أو منـح قـدر أكبـر مـن المرونـة فـي التسعيـر للمنافسيـن. إن الخطـة   
الوطنية الثالثـة لإلتصـاالت الصـادرة مـن مملكـة البحريـن، تتيـح الفرصـة إلصـدار تراخيـص جديـدة، في حـال حـددت هيئـة تنظيـم اإلتصـاالت، مـن 
خـالل تقييـم مستـوى القـدرة التنافسيـة لخدمـات مـا بعـد الجيـل الثالـث )3G( في السـوق، أنـه ال يوجـد فـي أي وقـت مزّودون كافون لخدمـات الجيـل 
الرابـع )4G(. وعلـى هـذا النحـو، فـإن مستـوى المنافسـة فـي السـوق قـد يتصاعـد. ومـع ذلـك، فإن مـن المهـم التنبيه إلى أن أي مشغـل إتصـاالٍت جديـد 

لـن يكون بحاجة فقط للترخيص، من أجل العمل والمنافسـة، بـل سـوف يكون أيضـًا بحاجة إلى مـوارد نـادرة مثـل الطيـف التـرددي.

إن أية تغييـرات مستقبليـة فـي التنظيـم أو أي تكاليـف كبيرة الزمة لإلمتثـال للوائـح وقيـود جديـدة قـد يكـون لـها تأثيـر سلبـي هام علـى أعمـال زيـن   
البحريـن ووضعها المالـي ونتائـج أعمالـها وفرصها المستقبلية.

الترخيـص  13.2.3.2

أعمالـها  لتشغيـل  إليهـا  بحاجـة  التي هـي  التشغيـل  وإتفاقـيات  واإلمتيـازات  الالزمـة،  التنظيميـة  التراخيـص  لديهـا كافـة  أن  البحريـن  زيـن  تعتقـد   
الحاليـة. وعلـى وجـه الخصـوص، فـإن رخصـة اإلتصـاالت المتنقلـة الفرديـة ساريـة المفعـول حتـى سبتمبـر 2028، ومن المفترض أن ُيسمـح للشركـة 
)10( سنـوات إضافيـة بشـرط أن ال تكون قد إرتكبت خرقـًا ذا أهـمية حسب مـا هـو محـدد فـي أحكـام وشـروط  الرخـصة لفتـرة عشـرة  بتجديـد هـذه 
الترخيـص الممنـوح لـها. إن بعـض تراخيـص التـرددات ستكون موضع تجديد فـي السنـوات القليلـة القادمـة. قـد ال تنجـح زيـن البحريـن فـي الحصـول 
علـى تراخيـص مجـددة للتشغيـل. وبينما تعمـل زيـن البحريـن بقـوة ونشـاط مـع الجهـات الحكوميـة والتنظيميـة األخـرى مـن وقـت مبكـر قبل إنتهـاء 
مـدة مثـل هـذه التراخيـص واإلمتيـازات واإلتفاقيـات التشغيليـة، واألنشطـة الممارسة بموجـب هذه التراخيـص تصب في خانة الخدمـات العامـة، فإنـه 
لـن يكـون هنـاك أي ضمان أن عند إنتهاء مدة مثـل هـذه التراخيـص واإلمتيـازات واإلتفاقيـات التشغيليـة فإنه يمكـن تجديدهـا بنفـس الشـروط أو 

بشـروط مجديـة تجاريـًا، أو علـى اإلطـالق.

يمكـن أن تشمـل بعـض هـذه التراخيـص أيضـًا شـروطًا تسمـح لمانـح الترخيـص إنـهـاء أو إلغـاء أو تغييـر هـذه التراخيـص في حـال وجـود أي تقصيـر،   
أو أي إخفاق آخـر مـن قبـل زيـن البحريـن في اإلمتثـال لشـروط الترخيـص أو في تعزيـز المصلحـة العامـة أو ألي سبـب آخـر. إن الفشـل فـي الحفـاظ أو 
الحصـول علـى التراخيـص واإلمتيـازات واإلتفاقيـات التشغيليـة األخـرى الضروريـة المطلوبـة لتشغيـل أعمالـها قـد يكـون لـها تأثيـر سلبـي هام علـى 

أعمـال زيـن البحريـن ووضعها المالـي وفرصها المستقبليـة. 

تخصيـص الطيـف التـرددي  13.2.3.3

تحمـل الشركـة حاليـًا عـددًا مـن تراخيـص التـرددات فـي البحريـن. إن الحقـوق القانونيـة واإللتزامـات المتوجبـة للشركـة بموجـب هـذه التراخيـص لـها   
تأثيـر هام علـى عملياتـها. بشكـل عـام، يتأثـر حصـول الشركـة علـى مـوارد الطيـف فـي البحريـن بقانـون اإلتصـاالت في البحريـن، و باألدوات التنظيمية 
التابعة للوزارات ولـهيئة تنظيم اإلتصاالت فيما يتعلق بتخصيص وإدارة الطيف الترددي. إن أي تغييـر قـد يطـرأ علـى النظام الحالي لتخصيـص وإدارة 

الطيـف الترددي قـد يكـون له تأثيـر هام علـى شـؤون الشركـة.

المنافسـة  13.2.3.4

يوجد في سـوق اإلتصـاالت المتنقلـة فـي البحريـن حاليـًا ثـالثة مشغلي إتصـاالت متنقلـة، وكمـا هـو مناسـب، فإنـه هناك منافسـة كبيـرة مـن جهـة   
التسعيـر والمنتجـات بيـن المشغليـن الثـالثة. إن منافسي زيـن البحريـن، أو منافسيـها المحتمليـن، قـد يكـون لـهم مـوارد ماليـة أو رأسماليـة أو تسويقيـة 
أو غيرها بشكل أكبر، تسمـح لـهم بتوفيـر خدمـات أكثـر فعاليـة وبكلفـة أقـل مـن زيـن البحريـن. قـد يقـوم هـؤالء المنافسون أو المنافسون المحتملون 
أو  أو محسنـة بشكل أسـرع،  أو بتطويـر ونشـر تقنيـات وخدمـات ومنتجـات جديـدة  أو بتقديـم خدمـات وميـزات أفضـل،  بتبني سياسـات تسعيـر أشــد، 
بتوسيـع وتعزيـز شبكاتـهم وتغطياتـهم بصـورة أسـرع، أو بإجـراء حمـالت دعايـة وتسويـقية مكثفـة وعلـى نطـاق أوسـع، أو بالتقليد الناجح لنمـاذج أعمـال 
زيـن البحريـن. قـد يحصل المنافسـون أيضـًا على تقنيـات جديـدة أو أكثـر تنافسيـة غير متاحـة ومتوفـرة لـدى زيـن البحريـن أو أن زيـن البحريـن قـد 
تخضـع لقوانيـن تنظيميـة أكثر صرامـة مـن قبـل منظمـي القطـاع ذي الصلـة، أو للمنافسـة مـن قبـل شركـات أخـرى ال تخضـع ألي تنظيـم وذلـك نتيجـة 
إللتقاء وإندماج تقنيـات اإلتصاالت. قـد تواجـه زيـن البحريـن زيـادة في المنافسـة مـن قبـل مشغلـي إتصـاالت جـدد أو مـن قبـل المشغليـن الحالييـن، 

والـتي قـد يكـون لـها تأثيـر سلبي هام علـى أعمـال زيـن البحريـن وحالتها المالـية ونتائـج أعمالـها.

المخاطـر المزعومـة للهواتف المتنقلة ومحطـات اإلرسـال  13.2.3.5

أثير القلـق في السنـوات األخيـرة بشـأن األثـر الضـار المحتمـل لإلنبعاثـات الكهرومغناطيسيـة مـن قبـل األجهـزة المتنقلـة واألجهـزة التـي يتـم وضعهـا   
علـى األذن علـى صحـة مستخدمي الـهواتـف المتنقلـة. لقـد تلقـت الشركـة نفسها عـددًا قليـاًل مـن رسائل الشكـاوى مـن قبـل العمـالء تتعلـق بمحطـات 
إرسـال الشركـة مـن جهـة المخـاوف الصحيـة. حتـى اآلن لـم تخضـع هـذه الشكـاوى أليـة إجـراءات قضائيـة. ال تعتبـر اإلدارة أنـه يوجـد هنـاك إي إحتمـال 
ألن تـجـبر الشركـة علـى دفع أية تعويـضات تتعلـق بـهذه الشكـاوى، وبالتالـي فـإن الشركـة ال تنظـر إلـى هـذه الشكـاوى كخطـر ذي أهـمية. منـذ التوسـع 
والـهواتـف  اإلرسـال  المنبعثـة مـن محطـات  الكهرومغناطيسيـة  الموجـات  تأثـير  المتنقلـة كـان هنـاك مخـاوف تجـاه  اإلتصـاالت  السريـع فـي قطـاع 
المتنقلـة. لقـد قامـت الشركـة األم والحكومـة بإجـراء دراسـات فـي هـذا الصـدد أشـارت نتائـجها إلـى أن الشركـة تعمـل بشكـل جيـد ضمـن أطـر وحـدود 
نتائـج سلبيـة  )ICNIRP(. ومع ذلك فإنه في حـال ظهرت  الغير مؤّيــنة  اإلشعاعـات  للحمايـة مـن  الدوليـة  اللجنـة  التـي تحددهـا  المقبولـة  السالمـة 

جديـدة أدت إلى مطالبـات قضائيـة ناجحة ضـد الشركـة، فقـد يكـون هنـاك تأثيـر سلبـي هام علـى أعمـال الشركـة وحالتها المالية ونتائـج أعمالـها.
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المخاطـر اإلقتصاديـة  13.2.3.6

ال تـزال مساهـمـة قطـاع النفـط فـي الناتـج المحلـي اإلجمالـي فـي البحريـن كبيرة، علـى الرغـم مـن السياسـات الحكوميـة الناجحـة والمستمـرة لتنويع   
اإلقتصاد. إن تقلبـات أسعـار النفـط، والسيمـا إنخفـاض األسعـار بصـورة حـادة، قـد يكـون لـها تأثيـر سلبـي مباشـر علـى اإلقتصـاد البحرينـي واألنشطة 

اإلقتصاديـة. إن هـذا األثـر قـد يكـون لـه تأثيـر علـى الشركـات العاملـة فـي البحريـن، بمـا فـي ذلـك زين البحرين.

المخاطـر المرتبطـة بعمليـة اإلكتتـاب بأسهـم الشركـة  13.2.4

التحكـم مـن قبـل المساهميـن المؤسسيـن  13.2.4.1

سوف تكون الشركـة األم أكبـر مساهـم )201,600,000 سهـم مـن أصـل 368,000,000 سهـم، أي حصـة ملكيـة بنسبـة %54.78( فـي زيـن البحريـن   
بعـد عمليـة اإلكتتـاب األولي العـام، وبحصـة مساهـمتهـا المهمة وإتفاقيـة اإلدارة قـد تؤثـر علـى نتائـج القـرارات المهمـة المرتبطـة باألعمـال التجاريـة 
للشركـة. وحسب العـدد الفعلـي ألعضـاء مجلـس اإلدارة الموصـى بـه مـن قبـل الجمعيـة العموميـة التأسيسيـة، سوف يحـق للشركـة األم ترشيـح عضـو 
ذلـك  )بمـا فـي  الشركـة  اآلخريـن فـي  للمستثمريـن  األم. يمكـن  الشركـة  التـي تملكها  المصـدرة  الشركـة  أسهـم  %10 مـن  لكـل  واحـد  إدارة  مجلـس 
المساهـميـن الجـدد فـي الشركـة( ترشيـح عضـو مجلـس إدارة واحـد لكـل %10 مـن أسهـم الشركـة المصـدرة المملوكـة مـن قبـل كافـة المساهـميـن 
بشكـل جماعـي. ونتيجـة ذلـك، يمكـن للشركـة األم ممارسـة حـق التحكـم بشكل قوي في معظم المسائـل التـي تتطلـب موافقـة مساهـمـي الشركـة، بمـا 
فـي ذلـك إنتخـاب أعضـاء مجلـس اإلدارة، والدخـول فـي أو الموافقـة علـى معامالت مـع األطـراف الحليفـة، والمعامالت الـهامة، وقيمـة وتوقيـت توزيـع 

أنصبـة األربـاح. إن مصالـح الشركـة األم قـد تختلـف عـن مصالـح زيـن البحريـن أو مصالح مساهـمي حقـوق األقّليـة.

عـدم وجـود سـوق سابـق ألسهـم الشركـة  13.2.4.2

قبل هذا الطرح لـم تكن هناك سوق عامة ألسهم زين البحرين.  وال يمكـن للُمصـدر التأكيـد لمقدمـي الطلبـات المحتمليـن بـأن األسعـار التـي سوف يتم   
بـها بيـع األسهـم فـي السـوق بعـد عمليـة اإلكتتـاب قـد ال تكـون أقـل مـن سعـر اإلكتتـاب أو أن سـوق تداوٍل نشٍط لـهذه األسهـم سـوف يتطـور ويستمـر 

بعـد هـذا اإلكتتـاب.

السيولـة وتقلبـات سعـر السهـم  13.2.4.3

قـد تكـون هنـاك تقلبـات فـي أسعـار األوراق الماليـة تـؤدي إلـى تقلبـات فـي سعـر أسهـم الشركة. لقـد شهـدت أسـواق األسهـم تاريخيـًا، في بعـض   
األحيـان، فتـرات كان فيهـا تقلبـات كبيرة في األسعـار وحجـم التداول غير مرتبطة بـاألداء التشغيلـي للشركـات، إنـما من الممكن أنـها كانت نتيجـة 
لتغيـرات ظـروف السـوق أو تغيـرات أنظمـة الحكومـة أو ألسبـاب عديـدة أخـرى. لـن يكـون هنـاك أي ضمان أن هـذه األمـور سوف لن تحـدث فـي وقت 

مـا فـي المستقبـل، وبالتالـي فـإنه من الممكن أال يستطيع مقدمو الطلبـات أن يبــيـعو أسهمهـم بنفـس سعـر اإلكتتـاب أو بأعلـى مـنه.

المبيعـات المستقبليـة  13.2.4.4

وفقـًا للمـادة 124 مـن قانـون الشركـات التجاريـة، ال يحـق للمساهـميـن المؤسسيـن أن يبيعو أسهمهـم لفتـرة سنـة واحـدة )1( مـن تاريـخ بـدء التـداول.   
بعـد إنقضـاء فتـرة الحظـر، قـد يقـرر المساهـمـون بيـع جـزء مـن أسهمهـم فـي السـوق. إن بيـع جـزء كبيـر مـن األسهـم مـن قبـل أي مساهـم مؤسـس، 

أو التصـور بـأن هكذا معامالت بيـع قـد تحـدث، يمكـن أن يكـون لـه أثـر سلبـي علـى سعـر األسهـم فـي السـوق.

تسديـد أنصبـة األربـاح المتوجبـة الدفـع  13.2.4.5

سيعتمـد توزيـع أنصبـة األربـاح علـى عـدد مـن العوامـل )راجـع القسـم  11.5 “توزيعـات أنصبـة األربـاح”(. لـن يكـون هنـاك أي ضمان بأنـه سيتـم توزيـع   
أنصبـة أربـاح فـي أي وقـت، كما أنه لـن يكـون هنـاك أي ضمان مـن جهـة قيمـة أنصبـة األربـاح، إن وجـدت، التي سيتـم دفعهـا فـي أي سنـة معينـة. 
قـد تخضـع القـدرة على دفع أنصبـة األربـاح أيضـًا لشـروط وأحكـام إتفاقيـات التمويـل التـي أبرمتهـا الشركـة. وعـالوة علـى ذلـك فـإن سياسـة توزيـع 

أنصبـة أربـاح الشركـة قـد تتغيـر مـن وقـت آلخـر.
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شـروط وأحكـام اإلكتتـاب  14

يجـب علـى جميـع مقدمـي الطلبـات قـراءة نشـرة اإلصدار هـذه وإستمارة طلـب اإلكتتـاب بعناية قبـل توقيـع وتقديـم إستمارة طلـب اإلكتتـاب الخاصـة   
بـهم وتحويـل أمـوال اإلكتتـاب إلـى بنك اإلستالم.

إن إستمارة طلـب اإلكتتـاب الموقـعة والمسّلـمة إلـى بنك اإلستالم تمّثـل، عنـد موافقـة الشركـة عليها، إتفـاقًا قانونـيًا ملـزمًا بيـن الشركـة ومقـدم الطلـب.   
بعد قبـول إستمارة طلـب اإلكتتـاب مـن قبـل بنك اإلستالم وتحويـل أمـوال اإلكتتـاب مـن مقـدم الطلـب إلـى بنك اإلستالم، فإنه ال يمكـن إستعـادة أو 

سحـب إستمارة طلـب اإلكتتـاب، وسوف لن ترد أموال اإلكتتاب إال تحت الظروف المبينة في هذه النشرة.

يقر كل مقدم طلب بأنه يمكن اإلفصاح عن أية معلومات في إستمارة طلب اإلكتتاب الخاصة به إلى أي طرف ثالث مشارك في مختلف مراحل عملية   
اإلكتتاب، بما في ذلك وليس على سبيل الحصر الشركات المعنية بمعالجة البيانات.

إجـراءات الطلـب  14.1

يتوجب على مقدمـي الطلبـات الذيـن يـودون الحصـول علـى أسهـم عاديـة فـي هـذا اإلكتتـاب، أن يكملوا مأل إستمارة طلـب اإلكتتـاب، مبيــنين عـدد   
األسهـم العاديـة التي يرغبـون بشرائهـا. يجـب إستكمـال إستمارات طلبـات اإلكتتـاب بالكامـل باللغـة العربيـة أو اإلنجليزيـة وفقـًا للتعليمـات الـواردة فـي 

اإلستمارة. ينبغـي علـى كـل مقـدم طلـب تقديـم إستمارة طلـب اإلكتتـاب خـالل فتـرة اإلكتتـاب مصحوبـًا بالمستنـدات ذات الصلـة المبينـة أدنـاه.

سيقـوم بنـك اإلستالم بالتحقـق مـن صحـة جميـع نسـخ وثائـق الـهويـة العائـدة لكـل مقـدم طلـب.  

يجـب علـى جميـع مقدمـي الطلبـات أن يكـون لديهـم رقم مستثمر وحسـاب أوراق مالية لـدى بورصـة البحريـن. مقدمـي الطلبـات الذيـن ليـس لديهـم   
رقم مستثمر وحساب أوراق مالية لـدى بورصـة البحريـن سيكونون ُملزمين بدفع رسوم رقم المستثمر وحساب األوراق المالية مـن خـالل إستكمـال القسـم ذي 

الصلـة المـدرج فـي إستمارة طلـب اإلكتتـاب الخـاصة بـهم.

الطلبـات المقدمـة مـن قبـل األفـراد  14.1.1

بإستثنـاء مـا ينـص علـى خـالف ذلـك فـي هـذه النشـرة، فإن جميـع مقدمـي الطلبـات مـن األفـراد مـن كافـة الجنسيـات الذيـن تفـوق أعمارهـم الـ 21   
سنـة مؤهلون لإلشتـراك بـهذا اإلكتتـاب. علـى مقدمـي الطلبـات الذيـن تقـل أعمارهـم عـن الـ 21 سنـة تقديـم طلباتـهم مـن خـالل الوصـي القانونـي. 

علـى كـل مقـدم طلـب أن يقـدم الوثائـق التاليـة مرفقـة بإستمارة طلـب اإلكتتـاب التي تـم إستكمالـها بالكامـل:

جـواز السفـر األصلـي السـاري المفعـول ونسخـة عنـه أو وثيقـة سفـر دوليـة صالحـة لمقدم الطلب؛ و  •  

بطاقـة الـهويـة الوطنيـة األصليـة الساريـة المفعـول ونسخـة عنهـا أو أية وثيقـة معادلـة لمقدم الطلب:  •  

للمواطنين البحرينيين: بطاقة الـهوية الوطنية  -   

لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي: بطاقة الـهوية الرسمية، أو وثيقة معادلة، صادرة من الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها، أو، إذا كان مقيمًا   -   
بالبحرين، بطاقة الـهوية الوطنية البحرينية

للجنسيات األخرى: بطاقة الـهوية الرسمية، أو وثيقة معادلة، صادرة من الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها؛ و  -   

إثبات عنوان السكن الدائم في حال كان الطلب بمبلغ يفوق 5,000 دينار بحريني. يمكـن أن يكـون هـذا اإلثبات علـى شكـل نسخـة مـن فاتـورة   •  
حديثة للكهربـاء أو كشف حساب بنكي أو أي كشف اخر صادر من بنك أو مؤسسة مالية مرخصة  بمـا فـي ذلـك علـى سبيـل المثـال البطاقة الذكية 

صادرة من هيئة رسمية أو عقد إيجار؛ و

فـي حـال كـان لـدى مقـدم الطلـب مـن األفـراد رقم مستثمر وحساب أوراق مالية لدى بورصـة البحريـن، يجـب إبـراز دليـل على وجـود مثـل هـذا الرقم   •  
وحساب األوراق المالية في صورة بطاقـة المستثمر أو كشف الحساب من بورصة البحرين، أو صفحة مطبوعة من شاشة نظام الحاسوب لبورصة البحرين. 
و في حال كان لدى مقدم الطلب رقم مستثمر لدى بورصة البحرين و لكن ال وسيط معين، فإن الدليل الذي يجب إبرازه يمكن أن يكون كذلك على 

شكل إشعار بتخصيص األسهم من إكتتاب عام سابق على أال يكون قد وقع قبل سنة 2006.

الوثائق اإلضافية المبــينة أدناه مطلوبة في حال وّقع شخص نيابًة عن مقدم الطلب من خالل توكيل قانوني:  

جـواز السفـر األصلـي السـاري المفعـول ونسخة عنه أو وثيقـة سفـر دوليـة صالحـة للشخص الموقع نيابًة عن مقدم الطلب؛ و  •  

بطاقـة الـهويـة الوطنيـة األصليـة الساريـة المفعـول ونسخة عنها أو أية وثيقـة معادلـة للشخص الموقع نيابًة عن مقدم الطلب؛ و  •  

الوكالـة القانونيـة األصليـة المصدقـة ونسخة عنه.  •  

الوثائـق اإلضافيـة المبــينة أدناه مطلوبة في حال وّقع شخص نيابة عن مقدم طلب قاصر:  

جـواز السفـر األصلي السـاري المفعـول ونسخة عنه أو وثيقـة سفـر دوليـة صالحـة للشخص الموقع نيابًة عن القاصر؛ و  •  

بطاقـة الـهويـة الوطنيـة األصليـة الساريـة المفعـول ونسخة عنها أو أية وثيقـة معادلـة للشخص الموقع نيابًة عن القاصر؛ و  •  

فيما عدا إذا كان الشخص الموقع نيابة عن القاصر هو والد القاصر، وثيقة إثبات الوصاية القانونيـة األصليـة المصدقـة ونسخه عنها.  •  
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الطلبـات المقدمـة مـن قبـل المؤسسات  14.1.2

يجـب علـى جميـع المؤسسات تقديـم الوثائـق التاليـة مرفقـة بإستمارة طلـب إكتتـاب مملوءة بالكامـل:  

نسخـة مـن شهـادة السجـل التجـاري للمؤسسة الساريـة المفعـول ؛ و  •  

نسخـة مـن عقد التأسيـس والنظام األساسي أو مـا يعادلـهـا؛ و  •  

جـواز السفـر األصلـي سـاري المفعـول ونسخـة عنـه أو وثيقـة سفـر دوليـة ساريـة المفعـول للشخـص الـذي يوقـع نيابـة عـن المؤسسة؛ و  •  

بطاقـة الـهويـة الوطنيـة األصليـة الساريـة المفعـول ونسخـة عنهـا أو بطاقـة الهويـة الشخصيـة األصليـة ونسخـة عنهـا للشخـص الـذي يوقـع نيابـة   •  
عـن المؤسسة:

للمواطنين البحرينيين: بطاقة الـهوية الوطنية  -   

لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي: بطاقة الـهوية الرسمية، أو وثيقة معادلة، صادرة من الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها، أو، إذا كان مقيمًا   -   
بالبحرين، بطاقة الـهوية الوطنية البحرينية

للجنسيات األخرى: بطاقة الـهوية الرسمية، أو وثيقة معادلة، صادرة من الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها؛ و  -   

فـي حـال كـان لـدى مقـدم الطلـب مـن المؤسسات رقم مستثمر وحساب أوراق مالية لدى بورصـة البحريـن، يجـب إبـراز دليـل على وجـود مثـل هـذا   •  
الرقم وحساب األوراق المالية في صورة بطاقـة المستثمر أو كشف الحساب من بورصة البحرين، أو صفحة مطبوعة من شاشة نظام الحاسوب لبورصة 
البحرين. و في حال كان لدى مقدم الطلب رقم مستثمر لدى بورصة البحرين و لكن ال وسيط معين، فإن الدليل الذي يجب إبرازه يمكن أن يكون كذلك 

على شكل إشعار بتخصيص األسهم من إكتتاب عام سابق على أال يكون قد وقع قبل سنة 2006؛ و

الوثيقـة األصليـة ونسخـة عنهـا التـي تخـول الشخـص الـذي يظهـر توقيعـه علـى إستمارة طلـب اإلكتتـاب بالتوقيـع علـى مثـل هـذه الوثائـق نيابـة   •  
عـن المؤسسـة. يمكن لـهذه الوثيقة أن تكون توكياًل رسـميًا أو قرارًا لمجلس إدارة المؤسسة.

اإلقـرارات  14.1.3

من خالل مأل وتسليم إستمارة طلـب اإلكتتـاب، فإن مقـدم الطلـب )وفي حـال وقع شخـص آخـر أو شركـة علـى إستمارة طلـب اإلكتتـاب نيابـة عـن مقدم   
الطلب، هـذا الشخـص أو الشركـة( يوافق على شروط وأحكام اإلكتتاب المبينة في إستمارة طلب اإلكتتاب وفي األقسام من 14.1.3.1  إلى 14.1.3.8  أدناه، 

والتي سوف تكون ملزمة قانونيًا على مقدم الطلب من وقت تقديم إستمارة طلب اإلكتتاب إلى بنك اإلستالم.

فـي حـال التقدم بطلب مشترك بإستمارة طلـب إكتتـاب واحدة، فإن شـروط وأحكـام اإلكتتـاب تنطبق على كـل واحـد من مقدمي الطلب المشتركين، كمـا   
تكون مسؤوليـاتـهم مجتمعة ومنفردة.

اإلعتمـاد علـى نشـرة اإلصـدار فقـط  14.1.3.1

على مقدم الطلب أن:  

يؤكد على أنه، عنـد التقدم بالطلب، ال يعتمـد علـى أيـة معلومـات أو إقـرارات عائدة للشركـة مـا عـدا المعلومـات الـواردة فـي هـذه النشـرة، وبالتالـي   •  
إعدادهـا  أو مشـارك فـي  أي جـزء منهـا  أو  النشـرة  بالتضامـن عن هـذه  أو  أنـه لن يكون ألي شخـص مسـؤول بصـورة منفـردة  فإنه يوافـق علـى 

المسـؤولية عـن أيـة معلومـات بإستثنـاء تلـك الـواردة فـي هـذه النشـرة؛

يوافق علـى أنـه لـن يقـوم بنك اإلستالم أو مديـرو اإلصـدار بمعاملتـه كزبون لـهم بحكـم قبـول طلبـه ولن يكونوا مدينـين لـه بأيـة واجبـات أو   •  
مسؤوليـات بشـأن سعـر األسهـم التـي سيتـم اإلكتتـاب بـها أو بشأن مالئمـة هـذه األسهـم المطروحـة لـه و لن يكـونوا مسؤولـين تجاهـه عن تأميـن 

الحمايـة الممنوحـة لعمالئهـم؛ و

يوافق، بعـد أن أتيحـت له الفرصـة لقـراءة هـذه النشـرة، على أن يقوم بقـراءة جميـع المعلومـات واإلقـرارات المرتبطـة بالشركـة واألسهـم المطروحـة   •  
الـواردة فـي هـذه النشـرة، بمـا فـي ذلـك عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي الحالي ولمـا بعـد التحّول.

القـدرات واإلمتثـال للقوانيـن  14.1.3.2

على مقدم الطلب أن:  

يقـر ويضمـن أنـه يملـك القـدرة القانونيـة والسلطـة، كمـا ويسمـح لـه القانـون المرعـي بتنفيـذ وتسليـم إستمارة طلـب اإلكتتـاب، وفـي حـال قام   •  
شخـص آخـر بتوقيـع إستمارة طلـب اإلكتتـاب نيابـة عـن مقدم الطلب، أن ذلك الشخص اآلخر لديـه السلطـة للقيـام بذلـك نيابـة عـن مقدم الطلب، 
وسـوف يكـون مقدم الطلب ملزمًا وفقـًا لذلك ويعتبـر أيضـًا أنـه أعطى التأكيدات واإلقـرارات والضمانـات والتعهـدات والسلطـات الـواردة فـي هـذه 
إستمارة طلـب  مـع  بنـك  أو  قبـل محـام  األصـول مـن  أو نسخـة مصدقـة حسـب  المختصـة  السلطـة  أو  الرسميـة  الوكالـة  بإرفـاق  ويتعهـد  النشـرة 

اإلكتتـاب؛

يقـر ويعتـرف أن لديـه المعرفـة والخبـرة الكافيـة فـي المسائـل الماليـة والتجاريـة، وأنـه قـادر علـى تقييـم وقّيم مزايـا ومخاطـر الحصول على أسهـم   •  
اإلكتتـاب؛

يعتـرف، فـي حـال كان فـردًا، أنـه فـوق سـن الواحـد والعشـرين ولديـه القـدرة القانونيـة على إستكمـال إستمارة طلـب اإلكتتـاب. يجـب علـى مقدمـي   •  
الطلبـات الذين هم تحـت سـن الواحـد والعشـرين أن يقدموا طلباتـهـم بواسطة وصـي قانونـي؛ و

لـها لكـي تكـون  التي يجب اإلمتثـال  القانونيـة  المتطلبـات  الحصـول عليهـا وجميـع  التـي يجب  الالزمـة  الموافقـات  بـأن جميـع  يقـر ويعتـرف   •  
إستمارة طلـب اإلكتتـاب العائـدة لـه وعمليـة تخصيـص وإصـدار األسهـم المطروحـة مشروعـة وصحيحـة بموجـب قوانيـن أي واليـة قضائيـة يخضـع 

لـها، قـد تـم الحصـول عليهـا واإلمتثال لـها ومراعاتـهـا.
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قبـول الطلبـات  14.1.3.3

على مقدم الطلب أن:  

يوافق علـى اإلكتتـاب بعـدد األسهـم الـمحـددة فـي إستمارة طلـب اإلكتتـاب العائـدة لـه )أو أي عـدد أقـل تـم قبـول طلبـه له( وذلـك وفقـًا لشـروط   •  
وأحكـام هـذه النشـرة وإستمارة طلـب اإلكتتـاب، ووفقـًا لعقـد التأسيـس والنظـام األساسـي الحالي ولمـا بعـد التحّول؛

يدرك بـأن الشركـة ومديـري اإلصـدار لـهم الحـق فـي رفـض أي طلـب كليـًا أو جزئيـًا والتقليـص والحـد من عـدد األسهـم. يجـوز للشركـة معاملة   •  
الطلبـات وكأنـها صالحـة وملزمـة حتـى وإن لـم تتبع تعليمـات وأحكـام وشـروط اإلكتتـاب من جميـع النواحـي. فـي حـال لـم يتـم قبـول أي طلـب 
بالكامـل، سيتم إعـادة أمـوال اإلكتتـاب، أو الباقي منها حسب ما قد يكون عليه األمر، بالعملـة التـي تـم اإلكتتـاب بـها بعـد األخـذ بعيـن اإلعتبـار 

أن الخطـر مـن هـذه الحالـة يتحملهـا مقـدم الطلـب دون خصـم أو ربـح؛ و

يوافـق على أنه، بالنظر لبدأ معاملـة طلبـه مـن قبـل الشركـة ومديـري اإلصـدار، ال يمكـن تعديـل أو إلغـاء إستمارة طلـب اإلكتتـاب بعـد تسليمـها   •  
لبنـك اإلستالم، وال يمكـن إعـادة أمـوال اإلكتتـاب المودعـة في بنـك اإلستـالم، إال فـي حـال تـم رفـض إستمارة طلـب اإلكتتـاب.

تبييـض األمـوال  14.1.3.4

على مقدم الطلب أن:  

يوافـق علـى تمريـر الشركـة أو بنك اإلستالم أو مندوبيهـم أليـة معلومـات عن مقدم الطلب ألية سلطـات تنظيميـة ذات صلـة؛  •  

يعلـم بأنـه نظـرًا لمتطلبـات تبييـض األمـوال ضمـن السلطـات المختصـة ذات الصلـة، قـد تطلـب الشركـة و/أو بنك اإلستالم و/أو مديـرو اإلصـدار   •  
مزيـدًا مـن المعلومـات عن هوية مقـدم الطلـب ومصـدر األمـوال قبـل البـدء بمعالجـة طلبـات أسهـم اإلكتتـاب. و يبـرأ مقدم الطلب ذمـة الشركـة 
وبنك اإلستالم ومديـري اإلصـدار وال يعرضهـم ألي تعويـض ضـد أي خسـارة ناتجـة عـن عـدم معالجـة طلبـه مـن جهـة أسهـم اإلكتتـاب، فـي حـال 

لـم يقم بتقديـم مثـل هـذه المعلومـات المطلوبـة منـه خـالل المـدة المحددة وبما يرضي الطـرف الـذي طلـب هـذه المعلومـات؛ و

يعلـم ويوافـق علـى أنـه يمكـن اإلحتفـاظ بأمـوال اإلكتتـاب التـي سـوف تعـاد لـه إلى أن يزال أي عائـق خاص بطلبـه ويتم أي تحقـق مـن الهويـة   •  
و/أو من مصـدر األمـوال مطلوب مـن قبـل الشركـة و/أو بنك اإلستالم و/أو مديـري اإلصـدار.

اإللتزامـات المستمـرة  14.1.3.5

على مقدم الطلب أن:  

يكرر هـذه التعهـدات واإلقـرارات والضمانـات للشركـة وبنك اإلستالم ومديـري اإلصـدار فـي مناسبـات مستقبليـة يمكن أن تقوم فيها الشركـة و/أو   •  
بنك اإلستالم و/أو واحـد مـن مديـري اإلصـدار بطلـب ذلـك، وسـوف يقـدم عند الطلـب وعلى الفـور هـذه الشهـادات أو الوثائـق أو األدلـة األخـرى التي 

قـد يطلـبها الشركـة و/أو بنك اإلستالم و/أو واحـد مـن مديـري اإلصـدار بصـورة معقولـة إلثبـات مثـل هـذه التعهـدات واإلقـرارات والضمانـات؛

يشعر الشركـة علـى الفـور إذا أدرك أن أي مـن هـذه التعهـدات واإلقـرارات والضمانـات لـم تعـد دقيقـة وكاملـة مـن جميـع النواحـي، كمـا يوافق   •  
علـى الفـور علـى أن يقدم للشركـة إستعـادة عـدد كـاٍف مـن األسهـم المطروحـة وذلـك مـن أجـل أن يجعل التعهـدات واإلقـرارات والضمانـات تجـرى 

بدقـة وبالكامـل؛ و

يعلـم أنـه فـي حـال كانـت أي مـن التعهـدات أو اإلقـرارات أو الضمانـات المفصـح عنهـا فـي إستمارة طلـب اإلكتتـاب غيـر صحيحـة فـي أي وقـت،   •  
فإنه يمكـن ألعضاء مجلـس اإلدارة بالموافقـة المحصـورة بـهم أن يطلبـوا بمفعـول رجعـي إستعـادة كافـة أو بعـض أسهمـه المطروحـة وذلـك بسعـر 

اإلكتتـاب.

التعويـض  14.1.3.6

على مقدم الطلب أن:  

يوافق علـى إعفـاء الشركـة ومجلـس اإلدارة ومديـري اإلصـدار وبنك اإلستالم ومنسـق اإلكتتـاب والشركـات التابعـة والزميلـة وأي شخـص آخـر، إن وجـد،   •  
يتحكـم في أي من هؤالء أو يتحكمون فيه، ضـد أي أو كـل خسـارة ومسؤوليـة ومطالبـة وضـرر ومصاريـف مـن أي نـوع )بمـا فـي ذلـك، علـى سبيـل 
المثـال ال الحصـر، أيـة أو جميـع المصاريـف والتكاليـف )بمـا فـي ذلـك التكاليـف القانونيـة الداخليـة والخارجيـة( المتكبـدة فـي التحقيـق أو اإلعـداد 

أو الدفـاع ضـد أي تـهديـد أو التقاضـي أو أي مطالبـة مـن أي نـوع( والناشئـة مـن أو علـى أسـاس مـا يلي:

أي إقـرار أو ضمـان كـاذب أو أي خـرق أو فشـل إرتكبـه مقـدم الطلـب مـن جهـة اإلمتثـال بـأي تعهـد أو إتفاقيـة تـم التوصـل إليهـا مـن قبـل   •   
مقـدم الطلـب أو مـن خـالل أي وثيقـة أخـرى يقدمهـا مقـدم الطلـب إلى أي ممـن سبـق وذلـك فيما يتعلق بعمليـة اإلكتتـاب؛ و/أو

أي إجـراءات مـن جهـة إنتهاكـات قوانين األوراق الماليـة، مرفوعـة ضـد مقـدم الطلـب، تـم حلهـا مـن قبـل الحكـم ضـد مقـدم الطلـب؛ و/أو  •   

فشـل مقـدم الطلـب في توفيـر معلومـات عـن مصـدر األمـوال.  •   

طلبـات متعـددة  14.1.3.7

على مقدم الطلب أن:  

م إستمارة طلـب إكتتـاب واحـدة فقط، فيمـا يتعلـق بعمليـة اإلكتتـاب، من قبله أو نيابـة عنـه. يقـر ويضمـن بأنـه سـوف تقـدَّ  •  
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إتفـاق كامـل  14.1.3.8

على مقدم الطلب أن:  

أن يعلـم أن هـذه النشـرة وإستمارة طلـب اإلكتتـاب وجميـع األحكـام والشـروط والتعهـدات ذات الصلـة سوف تكـون ملزمـة وممرسـة لصالـح الشركـة   •  
وبنك اإلستالم ومديـري اإلصـدار وكـل مـن خلفائهـم والوكـالء المسمـوح بـهم والمنفذيـن واإلدارييـن والورثـة، شريطـة أن، وبإستثنـاء مـا هـو متوقـع 
أو  أو أي مـن حقـوق  أو إستمارة طلـب اإلكتتـاب  النشـرة  العقـد فـي هـذه  أو اإلدالء بموضـوع  أو تحويـل  التحديـد، ال يتم توكيـل  هنا علـى وجـه 
مصالـح وإلتزامـات ناشئـة بموجـب هـذا العقـد مـن دون موافقـة خطيـة مسبقـة مـن قبـل الشركـة. تمثـل هـذه النشـرة وإستمارة طلـب اإلكتتـاب 
اإلتفاقيـة بالكامـل والتفاهـم بيـن األطـراف فيمـا يتعلـق بالموضـوع المذكـور هنـا والـذي يلغـي كافـة المناقشـات السابقـة والمتزامنـة واإلتفاقيـات 

والتفاهـمـات فيمـا بينهـم وذلـك فيمـا يتعلـق باإلكتتاب.

ال يجوز لمقدم طلب يستلم نسخة من نشرة اإلكتتاب هذه أو إستمارة طلب اإلكتتاب في أي قطر أن يعاملها على أنـها دعوة له للحصول أو اإلكتتاب أو   
شراء أسهم الطرح إال إذا كان هذا الحصول أو اإلكتتاب أو الشراء متوافقًا مع أي تسجيل أو متطلبات قانونية في القطر المعني. 

تقييـدات اإلكتتـاب  14.2

ستكون األسهـم مسجـلة وغير قابلة للتجزئة. سـوف يتـم اإلكتتـاب باألسهـم المطروحـة مـن قبـل مقدمـي الطلبـات الذيـن يستوفـون شـروط وأحكـام   
اإلكتتـاب.

المساهـمـون المؤسسـون ليسـوا مؤهليـن لإلكتتـاب باألسهـم المطروحـة.  

فتـرة اإلكتتـاب  14.3

تبـدأ فتـرة اإلكتتـاب عنـد بـدء ساعـات عمـل المصـارف العاديـة فـي 2 سبتمبر 2014 وتغلـق عنـد وقـف ساعـات عمـل المصـارف العاديـة فـي 16 سبتمبر   
2014. ساعات العمل لكل فرع معتمد مبينة في القسم  14.4 أدناه.

قـد يمدد بنك اإلستالم ساعـات أو أيـام التحصيـل بعـد أخـذ الموافقـات الالزمـة.  

بنك اإلستالم  14.4

سيقـوم بنك اإلستالم بجمـع كافـة أمـوال اإلكتتـاب خـالل فتـرة اإلكتتـاب. سـوف تستلـم الفـروع المعتمـدة لبنـك اإلستالم، كمـا هـو مبيـن علـى النحـو   
أدنـاه، إستمارات طلـبات اإلكتتـاب المستكملـة مـع أمـوال اإلكتتـاب مـن مقـدمي الطلبـات وفقـًا ألحكـام وشـروط اإلكتتـاب.

جـدول 101 – الفـروع المعتمـدة، العناويـن وأوقـات اإلفتتـاح  

ساعات العمل أيام العمل  رقم الفاكس  رقم الهاتف  العنوان  إسم الفرع   

17:00 – 8:00 األحد - الخميس   17349112  17349119 مبنى 112، شارع الشيخ سلمان،   المجمع المالي -    
17349113 مجمع 207 المحرق  المحرق   

17:00 – 8:00 األحد - الخميس   17711401  17711411 مبنى 1566، طريق 2733،   المجمع المالي -    
17711413 مجمع 327، المنامة  العدلية   

18:00 – 8:00 السبت - الخميس   17650494  17656577 مبنى 2632، طريق 1277،   المجمع المالي -    
17656578 مجمع 912، الرفاع الغربي  الرفاع   

17:30 – 7:30 السبت - الخميس   17796022  17796006 مبنى 590، طريق 1809،   المجمع المالي -    
17796008 مجمع 518، باربار  البديع   

14:30 – 7:30 األحد - الخميس   17210636  17207577 مبنى 43، شارع الحكومة،   الفرع الرئيسي   
مجمع 305، المنامة     

18:00 – 10:00 السبت - األربعاء   17172552  17172550 محل 1168، مجمع سيتي سنتر، مبنى 2758،  فرع سيتي سنتر   
17172570 طريق 4650، مجمع 346، المنامة    

17:00 – 8:30 السبت - األربعاء   17420821  17420939 مجمع الروضة، دوار 10، مبنى 3847،   فرع مدينة حـمد   
17420936 طريق 1059، مجمع 1210، مدينة حـمد    

16:00 – 7:30 األحد - الخميس   17535683  17534008 مبنى 582، طريق 1706،   فرع المنطقة   
17534009 مجمع 317، المنامة  الدبلوماسية   

قـد يزيد بنك اإلستالم عـدد الفـروع المعتمـدة خـالل فتـرة اإلكتتـاب األولي العـام وقد يستـلم الطلبـات مـن خـالل موقـع خارجـي بعد الحصول على   
موافقـة الجهـات التنظيميـة.
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طريقـة الدفـع  14.5

ينبغـي علـى مقدمـي الطلبـات تحويـل أمـوال اإلكتتـاب المحـررة إلـى الفـرع المعتمـد بالدينـار البحرينـي مـع أية رسـوم مطبقة لرقم المستثمر وحسـاب   
األوراق الماليـة، صافـية مـن أي رسـوم مصرفيـة، في وقـت تقديـم إستمارة طلـب اإلكتتـاب. فـي حـال تـم إرجـاع أمـوال اإلكتتـاب المدفـوعـة بأية أداة 
ماليـة ألي سبب مـن األسبـاب، أو كانت أمـوال اإلكتتـاب المستلمة ناقصة، أو لـم تتوفر األمـوال الـمحررة في غضـون يوميـن تقويميـن بعـد تاريـخ إنتهـاء 

اإلكتتـاب، قـد يتـم رفـض الطلـب كليـًا أو جزئيـًا.

يمكـن لمقدمـي الطلبـات تسديـد مبالـغ اإلكتتـاب بإستخـدام الطـرق المبينـة علـى النحـو أدنـاه:  

تحويـل داخلـي مـن خـالل حسـاب مصرفي لمقدم الطلب لـدى بنك اإلستالم؛ أو  •  

شيك إداري بالدينـار البحرينـي إلـى بنك اإلستالم؛ أو  •  

تحويـل األمـوال تلغرافيـًا )يجـب الذكـر بوضـوح في تعليمـات الدفـع رقـم إستمارة طلـب اإلكتتـاب ذات الصلـة، ومبلـغ أمـوال اإلكتتـاب المستحقـة   •  
الدفـع صافي من أيـة رسـوم مصرفيـة(. يمكن عمل التحويـالت التلغرافيـة فقط بالدينـار البحرينـي وفقط فـي حـال كان المبلـغ يتجـاوز 500 دينـار 

بحرينـي.

يتحمل مقدمو الطلبـات دفـع أية رسـوم أو تكاليـف مرتبطـة بتحويـل أمـوال اإلكتتـاب مـن قبـل بنك اإلستالم.  

ال تقبل اإليداعـات النقديـة والشيكـات الشخصية.  

تفاصيـل الحسـاب المصرفـي لبنـك اإلستالم مبيـنة علـى النحـو أدنـاه:  

بنك البحرين والكويت البنـك:   •  
BBKU BHBM  :)SWIFT( السويفـت  •  

زين البحرين – اإلكتتاب األولي العام إسـم الحسـاب:    •  
100000341889 رقـم الحسـاب:    •  

BH33 BBKU 0010 0000 3418 89  :)IBAN( رقم الحساب المصرفي الدولي  •  
الدينار البحريني العملـة:    •  

إستمارة رقم )رقم إستمارة طلب اإلكتتاب( اإلشارة المرجعية:    •  

يجـب أن تكـون جميـع األمـوال المستلمـة صافـيـة مـن رسـوم الخدمـات المصرفيـة والنفقـات. جميـع هـذه الرسـوم والنفقـات مثـل رسـوم التحويـل ورسـوم   
الحواالت يتحملها مقـدم الطلـب. الرسـوم والنفقـات التي قد يفرضها بنك اإلستالم لكـل طريقـة دفـع يحددها بنك اإلستالم.

سـوف يستلـم مقدمـو الطلبـات إيصـال إقـرار مـن بنك اإلستالم عنـد تقديـم إستمارة طلـب اإلكتتـاب. سـوف ال يتوجـب لصالـح مقدمـي الطلبـات أيـة   
فوائـد أو أربـاح فيمـا يتعلـق بأمـوال اإلكتتـاب المحصلـة مـن قبـل بنك اإلستالم فـي حسـاب اإلكتتـاب بغض النظـر عمـا إذا كـان سيتـم إرجـاع تلـك 

األمـوال إلـى مقـدم الطلـب كليـًا أو جزئيـًا.

الطلبـات المرفوضـة  14.6

قـد يتـم رفض طلبـات اإلكتتـاب باألسهـم المطروحـة وفقـًا لإلكتتـاب كليـًا أو جزئيـًا بنـاًء علـى قرار مديـري اإلصـدار أو الشركـة أو بنك اإلستالم. العوامـل   
المبينـة علـى النحـو أدنـاه قـد ُتأخذ أو ال تأخذ بعين اإلعتبار في إتخاذ هذا القرار:

أهليـة مقـدم الطلـب لإلكتتـاب باألسهـم المطروحـة.  •  

إذا كـانت أمـوال اإلكتتـاب قد ُدفعت بالكامـل قبـل تاريـخ إنتهـاء فتـرة اإلكتتـاب.  •  

إذا كـانت إستمارة طلـب اإلكتتـاب غيـر مكتمـلة أو غيـر دقيـقة وذلـك بالنسبـة ألي تفصيـل أو إذا لـم يتـم إرفـاق المستنـدات المطلوبـة مـع إستمارة   •  
طلـب اإلكتتـاب أو لـم يتـم توفيرهـا ضمـن األطـر الزمنيـة المطلوبـة.

قيـام مقـدم الطلـب بتقديـم أكثـر مـن إستمارة طلـب إكتتـاب.  •  

سوف ُيبلغ مقدمـو الطلبـات فـي حـال تـم رفـض طلباتـهـم في تاريـخ توزيـع األموال المرجعة.  

إن أي قرار للشركة يرفض فيه إستمارة طلب إكتتاب وتخصيص لألسهم العادية سوف يكون نـهائيًا وحاسمًا.  

التخصيـص  14.7

سيتم تخصيص أسهـم اإلكتتـاب لمقدمي الطلبات بتاريخ التخصيص.  

سيصنف مقدمي الطلبات إلى مقدمي طلبات من فئة المؤسسات ومقدمي طلبات من فئة التجزئة وذلك حسب المعايير المبينة أدناه:  

يعتبر مقدم الطلب من فئة المؤسسات إذا إكتتب بعدد من األسهم العادية ال يقل عن مائة ألف وواحد )100,001( سهم عادي.  •  

يعتبر مقدم الطلب من فئة التجزئة إذا إكتتب بعدد من األسهم العادية يساوي أو يقل عن مائة ألف )100,000( سهم عادي.  •  

إذا كان العدد اإلجمالي لألسهم العادية المكتتب بـها من قبل مقدمي الطلبات المؤهلين أقل من أو مساٍو لعدد األسهم المطروحة لالكتتاب فسيخصص   
لكل مقدم طلب مؤهل عدد األسهم العادية التي إكتتب بـها.
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إذا كان العدد اإلجمالي لألسهم العادية المكتتب بـها من قبل مقدمي الطلبات المؤهلين يفوق عدد األسهم المطروحة لالكتتاب، فستقوم الشركة، بالتشاور   
مع مديري اإلصدار، بوضع أساس التخصيص الذي سيتم بموجبه تخصيص األسهم المطروحة على النحو المبين أدناه:

إذا كان عدد األسهم العادية المكتتب بـها من قبل مقدمي الطلبات من فئة المؤسسات أقل من أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهم، فسيتم   •  
تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب لجميع المتقدمين المؤهلين )من مؤسسات وتجزئة( بشكل تناسبي لعدد األسهم العادية المكتتب بـها من كل 

مقدم طلب.

إذا كان عدد األسهم العادية المكتتب بـها من قبل مقدمي الطلبات من فئة التجزئة أقل من أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهم، فإن كل   •  
مقدم طلب من صنف التجزئة سيتم التخصيص له بالعدد الذي إكتتب به. وبعد التخصيص لمقدمي الطلبات من فئة التجزئة سيتم تخصيص الباقي 
من األسهم العادية لمقدمي الطلبات من فئة المؤسسات بشكل تناسبي لعدد األسهم العادية المكتتب بـها من كل مقدم طلب من فئة المؤسسات.

إذا كان عدد األسهم العادية المكتتب بـها من قبل كل فئة، أي من المؤسسات والتجزئة، يتجاوز أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهم، فسوف   •  
يتم تخصيص أربعة وعشرين مليون )24,000,000( سهم لكل من الفئتين، ويخصص لكل مقدم طلب عددًا من األسهم العادية بشكل تناسبـي مع 

عدد األسهم التي إكتتب بـها في إطار الفئة التي ينتمي إليها.

يبين التالي شروط أخرى لإلكتتاب والتخصيص:  

سيتـم نشـر نتائـج اإلكتتـاب وتأكيد أسـس التخصيـص فـي صحيفتيـن محليتيـن فـي مملكـة البحريـن فـي غضـون يومـي عمـل مـن تاريـخ إنتهـاء   •  
فتـرة اإلكتتـاب. وسيكون قرار الشركة ومديري اإلصدار بالنسبة ألسس التخصيص وبالنسبة للتخصيص لكل مقدم طلب على حدة نـهائيًا.

على من هم دون سن الواحد والعشرين أن يقدموا طلبات إكتتابـهم بواسطة أولياء أمورهم.  •  

سوف لن توزع أيـة أسهـم وفقـًا لـهذه النشـرة فـي أي تاريـخ بعد ثالثة )3( أشهـر من تاريـخ تسجيل هـذه النشـرة من قبل بنك البحرين المركزي.  •  

سـوف يتوجـب علـى مقدمـي الطلبـات المؤهليـن سداد األموال فـي الوقـت الـذي يقدمون فيـه إستمارة طلـب اإلكتتـاب، وسيتـم جمـع هـذه األمـوال فـي   
حسـاب جمـع أمـوال اإلكتتـاب المحتفـظ بـه مـن قبـل بنك اإلستالم. في تاريـخ التخصيـص سيتـم تحويـل إيداعـات مقدمـي الطلبـات فـي حسـاب جمـع 

أمـوال اإلكتتـاب إلـى حسـاب رأسمـال الشركـة.

إن التخصيص النهائي لألسهم العادية سوف تقرره الشركة بحيث أنه من الممكن أن يحصل مقدم طلب على عدد من أسهم الطرح أقل من العدد الذي   
تقدم بطلب به. ال تعطي الشركة وال بنك اإلستالم وال أي شخص آخر ألي مقدم طلب ضمانًة أو تمثياًل أو ضمانًا أو تعهدًا أو أي بيـان آخـر يفيـد بأنـه 

سيحصـل علـى تخصيـص بكامل عدد األسهـم العاديـة المذكـور فـي إستمارة طلـب اإلكتتـاب.

توزيع اإلشعار بالتخصيص واألموال المرجعة  14.8

بعـد تخصيـص أسهـم اإلكتتـاب وفي تاريـخ توزيـع األمـوال المرجعة، سوف ُتجعل إشعارات التخصيص التي ُتعلم مقدمي الطلبات بأسهم اإلكتتاب   
المخصصة لـهم عماًل بعملية اإلكتتاب العام األولي جاهزًة لإلستالم من بورصة البحرين أو من الوسطاء المعينين لمقدمي الطلبات.

في تاريخ توزيع األموال المرجعة سوف يقـوم بنك اإلستالم:  

بالدفـع للشركـة بالدينـار البحريني مبلغـًا مسوايـًا لسعـر اإلكتتـاب مضروبـًا بعـدد أسهـم اإلكتتـاب التي تم تخصيصها لمقدمـي الطلبـات؛ و  •  

بالترجيع بالدينار البحريني أمـوال اإلكتتـاب المدفوعـة مـن قبـل مقدمـي الطلبـات والمتعلـقة بأسهـم اإلكتتـاب التـي لـم يتـم تخصيصهـا.  •  

جميـع األمـوال التـي سيتـم توزيـع من قبل بنك اإلستالم سوف تكون مـن دون أي خصـم، كمـا أنـها لـن تشمـل أيـة أربـاح أو فوائـد متأتيـة مـن هـذه   
األمـوال، والتـي إن وجـدت، سوف تكـون لصالـح بنك اإلستالم.

أية أموال مرجعة سيتم إرجاعها من قبل بنك اإلستالم بإحدى الطرق المبينة أدناه حسبما ينطبق:  

عن طريق شيك مصرفي، لمقدمي الطلبات الذين دفعوا أموال اإلكتتاب عن طريق شيكات إدارية. يتوجب على مقدمي الطلبات هؤالء أن يستلموا   •  
الشيكات )إن وجدت( من نفس الفروع المعتمدة لبنك اإلستالم التي قدموا فيها إستمارات طلب االكتتاب، وذلك في غضون 30 يومًا إعتبارًا من تاريـخ 

توزيـع األموال المرجعة

عن طريق تحويل برقي، لمقدمي الطلبات الذين دفعوا أموال اإلكتتاب عن طريق التحويالت البرقية. كل رسوم التحويالت البرقية سوف يتحملها   •  
مقدمو الطلبات المعنيون 

عن طريق القيد في حساباتـهم المصرفية، لمقدمي الطلبات الذين لديهم حسابات مصرفية مع بنك اإلستالم ودفعوا أموال اإلكتتاب عن طريق   •  
تحويالت داخلية من هذه الحسابات المصرفية

يـخّول جميع مقدمي الطلبات الشركة وبنك اإلستالم صالحية ترجيع األموال المرجعة، إن وجدت، بالطريقة المنطبقة حسب المبين أعاله.  

في حال ُرفض طلب إكتتاب كليًا أو جزئيًا، أو إذا لم ُيمضى قدمًا في عملية اإلكتتاب، فسوف ُترجع أموال اإلكتتاب أو المتبقي منها إلى مقدمي الطلبات،   
ويتحمل مقدمو الطلبات مخاطر وتكاليف ترجيع األموال وبدون حساب أية أرباح أو فوائد مترتبة من هذه األموال، والتي إن وجدت سوف تكون لحساب بنك 

اإلستالم.

إشعارات  تسليم  يمثل  لن  سوف  العادية.  األسهم  تمثل  ملموسة  شهادات  هناك  تكون  لن  سوف  و  مادية،  غير  في صورة  العادية  األسهم  تكون  سوف   
التخصيص دلياًل على إمتالك األسهم العادية. سيكون إستالم إشعار التخصيص دليل على أنه تم إيداع األسهم المخصصة في حسـاب ودائـع األوراق المالية. 
يجب أال يستخدم إشعار التخصيص لبيع أسهم االكتتاب قبل إدراجها في بورصة البحرين. سوف يوفر إشعار التخصيص لمقدم الطلب جميع التفاصيل 

ذات الصلة بشأن تخصيص األسهم.
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اإلعالنـات  14.9

سوف يقوم الـُمصدر ومدير اإلصدار الرئيسي و/أو المستشارين اآلخرين المعينين من قبل الـُمصدر بنشر اإلعالنات التالية فيما يتعلق بهذا الطرح:  

باللغة  العربية وواحدة  باللغة  البحرين، واحدة  المحلية في مملكة  اثنتين على األقل من الصحف  للنشرة في  الطرح مع ملخص  سيتم نشر إعالن   •  
اإلنجليزية، وذلك قبل تاريـخ بـدء فتـرة اإلكتتـاب بخمسة أيام.

سيتم نشر نتائج االكتتاب وتأكيد أساس التخصيص في اثنتين على األقل من الصحف المحلية في مملكة البحرين، واحدة باللغة العربية وواحدة   •  
باللغة اإلنجليزية، في غضون يومي عمل من تاريخ إنتهاء فترة االكتتاب.

سيتم نشر إعالن في تاريـخ توزيـع األموال المرجعة، في اثنتين على األقل من الصحف المحلية في مملكة البحرين، واحدة باللغة العربية وواحدة   •  
لمقدمي  المعينين  الوسطاء  أو من  البحرين  بورصة  لإلستالم من  الطلبات جاهزة  لجميع مقدمي  التخصيص  إشعارات  أن  مفاده  اإلنجليزية،  باللغة 
الطلبات، وأن أموال اإلكتتاب الفائضة، إن وجدت، جاهزة لإلستالم )في صورة شيكات( أو أنـها قيد التحويل إلى الحسابات المصرفية لمقدمي الطلبات، 

حسب ما تكون الحالة.
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معلومـات إضافيـة  15

هيكلـة رأس المـال  15.1

منـذ 12 مـارس 2007 أصبح رأسمـال الشركـة المسموح به والـُمصدر والمـدفوع بالكامـل إثنين وثالثين مليون )32,000,000( دينـار بحريني مقسـم إلـى   
32,000,000 سهـم عـادي بقيمـة إسميـة قدرهـا 1 دينـار بحريني للسهـم الواحـد. بنـاًء علـى الجمعيـة العموميـة الغيـر عاديـة التي تـم إنعقادهـا في 
28 يوليـو 2013، تقّرر زيـادة رأسمـال الشركـة المصـرح بـه مـن 32,000,000 دينـار بحرينـي إلـى 36,800,000 دينـار بحريني،كمـا تقّرر تجزئـة كـل 
سهـم عـادي بقيمـة إسميـة تبلـغ 1 دينـار بحرينـي إلـى عشرة أسهـم عاديـة بقيمـة إسميـة تبلـغ 100 فلـس. إن عمليـة تجزئـة األسهـم سـوف تكـون 
نافذة عنـد التحّول. يمثـل الجـدول أدنـاه نسبـة ملكيـة األسهـم قبـل وبعـد عمليـة اإلكتتـاب األولـي العـام بنـاًء علـى األسهـم المعروضـة والتـي تبلـغ 

48,000,000 سهمًا يتـم إصدارهـا مـن خـالل عمليـة اإلكتتـاب األولـي العـام.

جـدول 102 – هيكلـة رأس المـال قبـل وبعـد عمليـة اإلكتتـاب األولـي العـام  

عـدد األسهم بعد نسبة الملكية بعد  عـدد األسهم قبل  نسبة الملكية قبل    
اإلكتتاب األولي العام اإلكتتاب األولي العام  اإلكتتاب األولي العام  المساهـم  اإلكتتاب األولي العام   

201,600,000  54.78%  20,160,000  63.00% شركـة اإلتصـاالت المتنقلـة ش.م.ك.   
59,260,000  16.10%  5,926,000  18.52% الشيـخ أحمـد بـن علـي آل خليفـة   
59,140,000  16.07%  5,914,000  18.48% مساهـمـون مؤسسـون آخـرون   
48,000,000  13.04%  -  - مساهـمـون جـدد   

368,000,000  100.00%  32,000,000  100.00% المجمـوع   

المصـدر: الشركـة  

ال توجـد هنـاك أية إتفاقيـة لشـراء األسهـم أو لخيـارات لشـراء األسهـم أو أيـة إلتزامـات بالنسبـة إلصـدار أو تحويـل األسهـم فـي الشركـة.  

عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي لمـا بعـد التحّول  15.2

سـوف يتـم إعتمـاد عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي لمـا بعـد التحّول والمشـار إليـه فـي الملحـق ب مـن هـذه النشـرة عندمـا تتـم عمليـة تحويـل الشركـة   
إلـى شركـة مساهـمة عامـة. وفيما يلي ملخص لبعض المسائـل الرئيسيـة الواردة في عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي لمـا بعـد التحّول.

أعضـاء مجلـس اإلدارة  15.2.1

وفقًا لعقـد التأسيـس والنظـام األساسي وقانـون الشركـات التجاريـة وإطـار حوكمـة شركـة زيـن البحريـن، ينبغـي علـى مجلـس اإلدارة أن يجتمـع أربـع مـرات   
فـي كـل سنـة ماليـة، أو أكثـر، عندمـا تقتضـي الحاجـة.

وفقًا لعقـد التأسيـس والنظـام األساسـي وقانـون الشركـات التجاريـة وإطـار حوكمـة الشركـة، يتـم إتخـاذ قـرارات مجلـس اإلدارة مـن خـالل التصويـت إيجابًا   
من قبل أغلبية بسيطة متواجـدة فـي إجتمـاع مجلـس اإلدارة.

وفقًا لقانـون الشركـات التجاريـة، فإنه لكي يتأهل أي شخـص للحصـول علـى مقعـد فـي مجلـس اإلدارة، يجـب علـى هـذا الشخـص، أو على من يمثلـه   
هذا الشخص، إمتـالك نسبـة ال تقـل عـن %1.0 مـن رأسمـال الشركـة. هنـاك إستثنـاءات لـهذا القانـون ألعضـاء مجلـس اإلدارة ذوي الخبـرات العاليـة الذين 

هـم ليسـوا مساهـمـين مؤسسـين أو مساهـمـين إنـما قد تـم تعيينهـم وفقـًا لعقـد التأسيـس والنظـام األساسي لمـا بعـد التحّول.

بغـض النظـر عن كيفية تأهل عضـو مجلـس اإلدارة لتولـي مقعـد فـي المجلـس، اليحـدد عقـد التأسيـس والنظـام األساسي لمـا بعـد التحّول أيـة متطلبـات   
بالنسبـة للتنحـي اإلجبـاري، وبالتالـي يمكـن لعضـو مجلـس اإلدارة اإلستمـرار فـي منصبـه لفتـرة غيـر محـددة شـرط أن يتـم إعـادة إنتخابـه كـل ثـالث 

سنـوات.

هنـاك ظروف معينـة يمكن فيها إنـهاء عضويـة أي عضـو فـي مجلـس اإلدارة، علـى سبيـل المثـال فـي حـال تـم تعيينـه أو إنتخابـه بطريقـة مخالفـة   
ألحكـام قانـون الشركـات التجاريـة أو عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي لمـا بعـد التحّول أو فـي حـال قـام بسوء إستغالل عضويتـه كعضـو مجلـس إدارة 

وذلـك بالقيـام بأعمـال تنافسيـة معاديـة للشركـة أو قـام بإلحـاق الضـرر فعليـًا بالشركـة.

باإلضافـة إلـى ذلـك، يمكـن للمساهـمـين الذيـن يمثلـون ملكيـة مـا ال يقـل عـن %10.0 مـن رأس المـال المدفـوع للشركـة، أن يطلبـوا كتابيـًا إنـهاء   
عضويـة كـل أو أي عضـو مـن أعضـاء مجلـس اإلدارة، و يكون القرار في مثـل هـذا الطلـب راجعًا إلى الجمعيـة العموميـة للشركـة.

ضمـن نطـاق سلطـة مجلـس إدارة الشركـة، يمكـن لـمجلـس اإلدارة إقتـراض األمـوال نيابـة عـن الشركـة باإلضافـة إلـى طلب التمويـل أو إصـدار الصكـوك.   
يمكن تعديل سلطـة مجلـس اإلدارة عـن طريـق إدخـال تعديـل علـى عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي لمـا بعـد التحّول وذلـك مـن خـالل عقـد جمعيـة 

عموميـة غيـر عاديـة.

ال يمكـن ألي عضـو فـي مجلـس اإلدارة أن يصـوت بشكـل فـردي علـى أي عقـد أو ترتيـب فـي حـال كـان لـه مصلحـة ماديـة فيـه. يتوجـب علـى عضـو   
مجلـس اإلدارة إبـالغ مجلـس إدارة الشركـة فـي حـال كـان لـه مصلحـة شخصيـة فـي أي صفقـة أو عقـد قائـم أو مقتـرح، سـواء كانـت هـذه المصلحـة 
مباشـرة أو غيـر مباشـرة، وال يمكـن لـهذا العضـو المشاركـة فـي أي مـداوالت أخـرى، أو التصويـت فـي هـذا الصـدد. وفي حـال قـام هـذا العضـو بالتصويـت 

فلـن يحتسـب هـذا التصويـت أال إذا كان هذا الصوت ضروريًا إلكمـال النصـاب المطلـوب إلنعقـاد مجلـس اإلدارة.
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يمكـن لـمجلـس اإلدارة أن يأخـذ علـى عاتقـه تحديـد األجـور الخاصـة بـأعضاءه طالمـا أن مجمـوع هـذه األجـور ال يتجـاوز %10 مـن الربح الصافي ألية سنـة   
ماليـة، وذلـك بعـد خصم كافـة أمـوال اإلحتياطـي القانوني وبعـد توزيـع أربـاٍح على المساهـميـن ال تقـل عـن %5 مـن رأسمال زيـن البحريـن المدفـوع.

أال أنه بالنسبة لـما يتعلـق بحقـوق التصويـت، ال يمكـن ألعضـاء مجلـس اإلدارة التصويـت علـى أي قـرار يتعلـق برواتبهـم ومكافآتـهم. باإلضافـة إلـى   
ذلـك، سيكـون هـذا األمر مقيـدًا بقانـون حوكمـة الشركـة وتصويـت لجنـة الترشيحـات والمكافـآت.

أسهـم الشركـة  15.2.2

فيمـا يتعلـق بأسهـم الشركـة، والتي تمثـل كـلها نفس فئـة األسهـم، فإن عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي لما بعـد التحّول يملـي بـأن تكون الحقـوق   
المرتبطـة بكـل سهـم تـخـول كـل مساهـم أخـذ حصته مـن أنصبـة األربـاح عند توزيـع أربـاح الشركـة، إذا تم اإلعالن عن ذلك، وحصته مـن رأس المـال 

فـي حـال خفـض رأسمـال الشركة، وحصتـه مـن أصول الشركـة الفائضـة عنـد تصفيـة الشركـة.

إن المساهـم الـذي يحـق لـه اإلستفـادة مـن أنصبـة األربـاح المعلنـة، هـو المساهـم المسجـل كآخـر مالك لألسهـم فـي سجـل أسهـم الشركـة فـي الوقـت   
الـذي تقـوم فيـه الجمعيـة العموميـة بالموافقـة علـى البيانـات الماليـة وتوزيـع األربـاح.

تخص  التي  تلك  عـن  مختلفـة  تصويـت  حقـوق  الرئيسييـن  للمساهـميـن  وليـس  العموميـة.  الجمعيـة  في  واحـدًا  صـوتًا  مالـكه  سهـم  كـل  يـخـول   
المساهـميـن اآلخريـن. يـمكـن زيـادة رأس المـال مـن خـالل إصـدار أسهـم جديـدة لتغطيـة الزيـادة الالزمـة أو مـن خـالل تحويـل أمـوال اإلحتيـاط إلـى 

رأس المـال.

والجديـر بالذكـر أنـه ال توجـد في عقـد التأسيـس والنظـام األساسي لمـا بعـد التحّول أيـة قيـود علـى حقـوق المساهـميـن األجانـب في إمتالك األوراق   
الماليـة أو ممارسـة حق التصويـت علـيها. يحـق للرعايـا غير البحرينيين إمتـالك األسهـم والتعامـل في األسهـم كإستثنـاء ألحكـام المـادة 119 مـن قانـون 

الشركـات التجاريـة بنـاء علـى قـرار وزارة الصناعـة والتجـارة.

إجتماعـات الجمعيـة العموميـة  15.2.3

يحـق للجمعيـة العموميـة الغيـر عاديـة تخفيـض رأسمـال الشركـة إمـا عـن طريـق تخفيـض القيمـة اإلسميـة لألسهـم أو عبـر إلغـاء عـدد مـن األسهـم   
يعـادل القيمـة المتفـق عليهـا للتخفيـض. فـي حـال تـم تخفيـض رأس المـال عـن طريـق إلغـاء عـدد مـن األسهـم فإنه يجـب إلغـاء عـدد مـن األسهـم 

المملوكـة لكل مساهم بالتناسـب مـع النسـبة المئويـة لتخفيـض رأس المـال، شـرط أنـه ال يحـرم أي مساهـم مـن المشاركـة فـي الشركـة.

لـدى رئيـس مجلـس اإلدارة السلطـة إلستدعاء الجمعيـة العموميـة لإلنعقـاد فـي الزمـان والمكـان الذيـن يحددهـما مجلـس اإلدارة. يجـب إنعقـاد مثـل   
هـذه الجمعيـة علـى األقـل مـرة واحـدة فـي كـل سنـة ماليـة )وذلـك فـي غضـون ستة أشهـر من إنتهـاء السنـة الماليـة(، ولكـن يجـب أن يتـم إستدعائهـا 
أيضـًا مـن قبـل مجلـس اإلدارة فـي حـال تم طلـب ذلك مـن قبـل مدقـق الحسابـات الخارجـي أو مـن قبـل عدد مـن المساهـميـن يمثلون %10 مـن 
رأسمـال الشركـة، شريطة أن يوجد عندهم سبب هام لرفع مثل هذا الطلب. ويحـق أيضـًا لوزارة الصناعـة والتجـارة إستدعـاء إنعقـاد جمعيـة عموميـة وذلـك: 
في حـال لـم يعقد إجتماع مقرر للجمعيـة العموميـة ثم مضـى شهـر من الزمن؛ أو في حـال قّل عـدد أعضـاء مجلـس اإلدارة إلى دون العدد الالزم إلكتمـال 
النصـاب إلنعقـاد إجتمـاع مجلـس اإلدارة؛ أو فـي حـال تقدم عدد من المساهين يمثلـون %10 مـن رأسمـال الشركـة بطلـب إلـى وزارة الصناعـة والتجـارة 
مع أسباب معقولة تبـرر هـذا الطلـب، أو فـي حـال طلـب وزيـر الصناعـة والتجـارة، بموجـب قـرار، إستدعـاء الجمعيـة العموميـة إذا رأى أن هنـاك أسبـاب 

تستدعـي هـذا اإلجـراء.

مـن أجـل عقـد جمعيـة عموميـة )سـواء كانـت عاديـة أو غيـر عاديـة(، يجـب نشـر إشعـار )يتضمن جـدول أعمـال اإلجتمـاع( فـي صحيفتيـن يوميـتين علـى   
األقـل )يجب أن تكونا كلتاهـما باللغة العربيـة، وواحـدة مـنهما محليـة( وذلـك خـالل خمسـة عشـر )15( يومـًا علـى األقـل قبـل موعـد إجتمـاع الجمعيـة 
العموميـة. وعـالوة علـى ذلـك، يجـب إرسـال نسٍخ مـن هـذا اإلشعـار إلى وزارة الصناعـة والتجـارة قبل عشـرة )10( أيـام على األقـل من إنعقـاد إجتمـاع 

الجمعيـة العموميـة.

أو مدقـق  المساهـمين  العموميـة مـن قبـل  الجمعيـة  إستدعـاء  تـم  إاّل في حـال  العموميـة  الجمعيـة  أعمـال  إعـداد جـدول  اإلدارة  يجـب على مجلـس   
الحسابـات الخارجي أو مـن خـالل توجيـه مـن قبـل وزارة الصناعـة والتجـارة، وفي هذه األحـوال يجـب إعـداد جـدول أعمـال الجمعيـة العموميـة مـن قبـل 
الطـرف الـذي قـام بإستدعـاء إنعقـاد هـذه الجمعيـة. ويجـب على األشخـاص الذيـن يفتقـرون إلى القـدرات أو إلى األهليـة القانونيـة أن يتـم تمثيلهـم 

فـي الجمعيـة العموميـة مـن قبـل ممثليهـم القانونيين.

يجـب تقديم التوكيل وصالحية التفويـض إلى الشركـة قبل أربعـة وعشريـن ساعـة على األقـل من إجتمـاع الجمعيـة العموميـة. ال يمكـن ألي مساهـم أن   
يصـوت لنفسـه أو نيابة عـن مساهـم يقـوم بتمثيلـه فـي مسائـل لـه فيهـا مصلحـة شخصيـة أو فـي نـزاع قائـم بينـه وبيـن الشركـة.

ال تعتبـر الجمعيـة العموميـة العاديـة صحيحًة إال بحضـور مساهـمين يتمتعـون بحقـوق التصويـت ويـمثلـون أكثـر مـن نصـف رأسمـال الشركـة. في حـال   
لـم يكتمـل هذا النصـاب، يجـب دعـوة الجمعيـة العموميـة العاديـة لإلنعقـاد مـرة ثانيـة لـذات جـدول األعمـال بعـد مـدة ال تقـل عـن سبعـة أيـام وال 
تزيـد عـن 15 يومـًا مـن تاريـخ إجتمـاع الجمعيـة العموميـة العاديـة األول. وال يكـون إجتمـاع الجمعيـة العموميـة العاديـة الثانـي صحيحًا إال إذا حضـره 
مساهـمـون لـهم حـق التوصيـت ويمثلـون %30 مـن رأس المـال علـى األقـل. وفي حـال لـم يكتمـل هذا النصـاب، يجـب دعـوة الجمعيـة العموميـة 
العاديـة لإلنعقـاد مـرة ثالثة لـذات جـدول األعمـال بعـد مـدة ال تقـل عـن سبعـة أيـام وال تزيـد عـن 15 يومـًا مـن تاريـخ إجتمـاع الجمعيـة العموميـة 
أال توجـه دعـوة جديـدة لإلجتماعيـن  الحاضريـن، ويجـوز  أيـًا كـان عـدد  الثالـث صحيحًا  العاديـة  العموميـة  الجمعيـة  الثاني. ويكـون إجتمـاع  العاديـة 
األخيرين إذا كـان قـد حـدد تاريخهمـا فـي الدعـوة إلـى اإلجتمـاع األول شريطـة أن يتـم النشـر فـي صحيفتيـن يوميتيـن علـى األقـل تصـدران باللغـة 

العربيـة علـى أن تكـون إحداهمـا محليـة، بعـدم إنعقـاد أي مـن هذيـن اإلجتماعيـن.

يجـب إعتمـاد جميـع القـرارات فـي الجمعيـة العموميـة من قبل أغلبيـة المساهـميـن الممثليـن فـي إجتمـاع الجمعيـة العموميـة العاديـة، وفـي حـال   
تعـادل األصـوات، يقـوم رئيـس مجلـس اإلدارة بإستخـدام الصـوت الحاسـم.
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تجتمـع الجمعيـة العموميـة الغيـر عاديـة بدعـوة مـن مجلس اإلدارة أو بنـاًء علـى طلـب خطـي موجـه إلـى المجلـس مـن قبـل عـدد مـن المساهـميـن   
يمثلـون ما ال يقـل عـن %10 مـن أسهـم الشركـة. وفي هـذه الحال يجـب علـى مجلـس اإلدارة أن يدعـو الجمعيـة العموميـة لإلجتمـاع بصفـة غيـر عاديـة 
خـالل شهـر واحـد مـن تاريـخ وصـول الطلـب إليـه. وإذا لم يتحقق لك يمكن لوزارة التجـارة والصناعـة توجيه الدعـوة لإلجتمـاع خـالل الخمسـة عشـر يومـًا 
التي تسبق تاريـخ إنتهـاء مدة الشهر الواحد اآلنفة الذكر. يتـم تمريـر القـرارات فـي الجمعيـة العموميـة الغيـر عاديـة بأغلبيـة ثلثـي )2/3( األسهـم الممثلة 
في اإلجتماع. ولكن في حـال تعلـق القـرار بزيـادة أو خفض رأسمـال الشركـة أو بإطالـة مـدة الشركـة أو بحلهـا أو إدماجهـا في شركـة أخـرى، فيشتـرط 
لصحـة تمريـر القـرار فـي هـذه الحـاالت أن يصـدر بأغلبيـة %75 مـن األسهـم الممثلة في اإلجتماع. ال يكـون إجتمـاع الجمعيـة العموميـة الغيـر العاديـة 
صحيحـًا مـا لـم يحضـره مساهـمـون يمثلـون ثلثـي )2/3( رأسمـال الشركـة علـى األقـل، فـإذا لـم يتوافـر هـذا النصـاب وجـب دعـوة الجمعيـة إلـى إجتمـاع 
ثـاٍن يعقـد خـالل الخمسـة عشـر يومًا التاليـة لإلجتمـاع األول، ويكـون صحيحـًا إذا حضـره مـن يمثلـون أكثـر مـن ثلث )1/3( رأس المـال. وإذا لـم يتوافـر 
هـذا النصـاب فـي اإلجتمـاع الثاني، فتوجـه الدعـوة إلـى إجتمـاع ثالث يعقـد بعـد إنقضـاء خمسـة عشـر )15( يومـًا مـن تاريـخ اإلجتمـاع الثاني، ويكـون 
اإلجتمـاع الثالـث قائمـًا إذا حضـره ربـع )1/4( المساهـميـن. يجـوز أال توجـه دعـوة جديـدة لإلجتماعيـن األخيريـن إذا كـان قـد حـدد تاريخهـا فـي الدعـوة 
األولى والثانيـة، شريطـة أن يتـم نشـر الدعـوة فـي صحيفتيـن يوميتيـن علـى األقـل تصـدران باللغـة العربيـة علـى أن تكـون إحداهمـا محليـة بعـد 

إنعقـاد أي مـن هذيـن اإلجتماعيـن.

يمكن للمساهـميـن إتخاذ اإلجـراءات التاليـة فـي الجمعيـة العموميـة الغيـر عاديـة:  

تعديـل عقـد التأسيـس أو النظـام األساسي، أو إطالـة مـدة الشركـة  •  
زيـادة رأس المـال أو تخفيضـه  •  

بيـع كـل المشـروع الـذي قامـت بـه الشركـة أو التصـرف فيـه بـأي وجـه آخـر  •  
حـل الشركـة أو إدماجهـا فـي شركـة أخـرى  •  

سوف تكـون القـرارات المتخـذة فـي الجمعيـة العموميـة وفقـًا ألحكام قانـون الشركـات التجاريـة أو عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي لمـا بعـد التحّول   
ملزمـًة لجميـع المساهـميـن، سـواء كانـوا حاضريـن فـي إجتمـاع الجمعيـة العموميـة التي صـدرت فيه القـرارات أو كانـوا غائبيـن عنه وسواء كانوا قد 

صّوتـوا لصالـح هـذه القـرارات أو ضـدها.

سيقـوم قانـون الشركـات التجاريـة وجميـع القوانيـن واللوائـح األخـرى المعمـول بـها بتحديـد جميـع المسائـل المرتبطـة بالشركـة التي لـها طابـع الحوكمـة   
والتي لـم يتطرق لـها عقـد التأسيـس والنظـام األساسي للشركـة لمـا بعـد التحّول.

بإستثنـاء الحـاالت التـي تـم ذكرهـا بشكل صريح فـي هـذه النشـرة، ال يحدد عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي للشركـة لمـا بعـد التحّول أية قيود بخصوص   
حقـوق تملـك األسهـم.

مسائـل المساهـم القانونيـة والتنظيميـة  15.2.4

يبين التالي ملخـصًا وصفـيًا لبعـض األحكـام اإلضافيـة المنصـوص عليهـا فـي عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي لمـا بعـد التحّول والتـي ستحكـم الشركـة   
عنـد تحويلهـا إلـى شركـة مساهـمة عامـة، ولقانـون الشركـات التجاريـة وأنظمـة وزارة الصناعـة والتجـارة التي ترتبـط بأسهـم رأس مـال الشركـة وإدارتـها 

وكشوفاتـها الدوريـة والعرضية باإلضافـة إلى قضايـا أخـرى تنطبـق على الشركـة.

هـذا الملخـص ليس شامـاًل ومفصـاًل في معالجـة الموضوع، بـل يقدم مجـرد لـمحـة عامـة لبعـض أحكـام عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي للشركـة لمـا   
بعـد التحّول، ولقانـون الشركـات التجاريـة وأنظمـة وزارة الصناعـة والتجـارة.

وليـس  أيـة نصيحـة  يشكـل  ال  الشركـة  بالنسبـة إلمتالكهـم ألسهـم  وذلـك  كـل مساهـم  وإلتزامـات  مـن جهـة حقـوق  النشـرة  فـي هـذه  الوصـف  إن   
المقصـود بـه أن يكـون شامـاًل ومفصـاًل، وإنمـا هـو مؤشـر لبعـض الحقـوق واإللتزامـات التي ترتبـط باألسهـم المصـدرة. يجـب علـى مقدمي الطلبـات 

التأكـد بإستقالليـة مـن أنـه قـد تـم إدالئهـم بالنسبـة لكامـل حقوقهـم وإلتزاماتـهم.

أمور عامة  15.2.4.1

إن زيـن البحريـن حاليـًا هـي شركـة مساهـمة مقفلة تأسسـت بموجـب قوانيـن مملكـة البحريـن، وقد تقدمت بطلب إلى وزارة الصناعة والتجارة لتحولـها   
إلى شركـة مساهـمة عامـة. يقع المقـر الرئيسـي للشركـة في المنامـة بمملكـة البحريـن. وقد تـم تسجيـل وثائـق تأسيـس الشركـة علـى النحـو الواجـب مـن 

قبـل وزارة الصناعـة والتجـارة بموجـب السجـل التجـاري رقـم 50603.

.”ZAINBH“ سوف يبدأ التـداول بأسهم زين البحرين فـي بورصـة البحريـن في تاريخ بدأ التداول تحـت الرمـز  

غـرض الشركـة  15.2.4.2

يشمـل غـرض الشركـة، كمـا هـو محـدد فـي المـادة 3 مـن عقـد تأسيـس الشركـة، نظامـها األساسـي لمـا بعـد التحّول، العمليــات المبيـنـة علـى النحـو   
أدنـاه:

إتخـاذ الرخصـة الثانيـة لإلتصـاالت المتنقلـة فـي البحريـن، وبنـاء ونشـر الشبكـة وتشغيـل شبكـة اإلتصـاالت المتنقلـة تجاريـًا، وأي نشـاط آخـر ذو صلـة   •  
قد يحدده مجلـس اإلدارة.

إستيـراد وتصديـر وبيـع أنظمـة اإلتصـاالت المتنقلـة.  •  

تقديـم خدمـات اإلتصـاالت المتنقلـة.  •  

تقديـم منتجـات وخدمـات اإلتصـاالت وخدمـات الدعـم المرافقـة لـها.  •  

تقديـم خدمـات مرافـق اإلتصـاالت الدوليـة.  •  

العمل كمـزود خدمـة اإلنترنـت.  •  

تقديـم خدمـات القيمـة المضافـة.  •  

بنـاء ونشـر الشبكـة والتشغيـل التجـاري للخدمـات الالسلكيـة الثابتـة الوطنيـة.  •  
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القيـام بكـل ما هو ضروري أو من شأنه تحقيـق األهـداف السابقـة الذكـر.  •  

إظهـار اإلهتمـام، أو المشاركـة فـي أي شكـل مـن األشكـال، فـي المؤسسـات التـي تقـوم بنفـس النشاطـات أو التـي قـد تساعـد الشركـة علـى تحقيـق   •  
أهدافهـا الخاصـة فـي مملكـة البحريـن وفـي الخـارج. يمكـن أن تقـوم الشركـة بإستحـواذ هـذه المؤسسـات أو اإلندماج معهـا.

الجمعيـة العموميـة العاديـة  15.2.4.3

فـي الجمعيـة العموميـة العاديـة، يمكـن للمساهـميـن النظـر فـي جميـع المسائـل المرتبطـة بالشركـة وإتخـاذ القـرارات المناسبـة فيمـا يتعلـق بأي مـن   
هـذه المسائـل، مـا عـدا المسائـل التـي يخصصها قانـون الشركـات التجاريـة فـي البحريـن علـى وجـه التحديـد للجمعيـة العموميـة الغيـر عاديـة للتـداول 

بـها. يمكـن لمساهـمـي الشركـة، مـن بيـن إجـراءات أخـرى، إتخـاذ اإلجـراءات التالـي ذكرهـا في الجمعيـة العموميـة العاديـة:

إنتخـاب أعضـاء مجلـس اإلدارة و/أو عزلـهم.  •  

تحديـد مكافـآت أعضـاء مجلـس اإلدارة.  •  

مناقشـة تقريـر مجلـس اإلدارة عـن نشـاط الشركـة ومركزهـا المالي خـالل السنـة الماليـة السابقـة والمصـادقـة عليه.  •  

إبـراء ذمـة أعضـاء مجلـس اإلدارة مـن المسؤوليـة أو رفـض ذلـك.  •  

تعييـن مدقـق حسابـات مستقـل واحـد أو أكثـر للسنـة الماليـة التاليـة وتحديـد األتعـاب المهنيـة، أو تفويـض مجلـس اإلدارة للقيـام بـهذه المهمـة.  •  

مراجعـة تقريـر مدقـق الحسابـات المستقـل عـن البيانـات الماليـة العائـدة للسنـة الماليـة السابقـة.  •  

تصديـق حسـاب األربـاح والخسائـر وبيـان المركـز المالـي وبيـان كيفيـة تخصيـص األربـاح الصافيـة وتحديـد أنصبـة األربـاح.  •  

بحـث اإلقتراحـات الخاصـة بإصـدار السنـدات واإلقتـراض والرهـن وإعطـاء الكفـاالت واتخـاذ القـرار فـي ذلـك.  •  

موقـع إجتمـاع الجمعيـة العموميـة  15.2.4.4

تعقـد الجمعيـة العموميـة للشركـة في البحريـن.  

يجـب علـى المساهـميـن الراغبيـن فـي حضـور إجتمـاع الجمعيـة العموميـة إظهـار إثبـات ملكيـة األسهـم التـي يجـري مـن خاللـها التصويـت، بمـا فـي   
ذلـك إثبات الـهوية و/أو التوكيـل الـذي يثبـت التمثيـل القانوني لمساهـم آخـر.

يمكـن للمساهـم الـذي هـو كيـان قانـوني )شركـة( أن يوكل ممثـاًل عنـه لحضـور الجمعيـة العموميـة والتصويـت فـي الجمعيـة بالنيابـة عنـه. فـي حـال   
كـان المساهـم شخـص طبيعـي معنـوي وغيـر قـادر علـى حضـور إجتمـاع الجمعيـة العموميـة، يجـوز لـه تعييـن مساهـم آخـر أو طـرف ثالـث ليكـون 
بمثابـة وكيـل لـه علـى أال يكـون الوكيـل هو رئيـس مجلـس اإلدارة أو عضـو فـي مجلـس اإلدارة أو موظـف فـي الشركـة، وال يخـل ذلـك بحـق التوكيـل 

لألقـارب مـن الدرجـة األولـى وال ألهليـة ممثلـي القصـر وناقصـي األهليـة القانونيـة لحضـور الجمعيـة العموميـة نيابـة عنهـم.

ال يجـوز لوكيـل شخص طبيعي أن يمثـل فـي إجتمـاع الجمعيـة العموميـة للشركـة عـددًا مـن األصـوات يجـاوز نسبـة %5 مـن رأس المـال المصـدر.  

يجـب إجـراء التوكيـالت وإبـراز صفـة النيابـة لـدى الشركـة قبـل إجتمـاع الجمعيـة العموميـة بأربـع وعشريـن ساعـة علـى األقـل، وال يجـوز ألي عضـو أن   
يشتـرك فـي التصويـت عـن نفسـه أو عـن مـن يمثلـه فـي المسائـل التـي ترتبـط بمنفعـة خاصـة مباشـرة لـه أو بخـالف قائـم بينـه وبيـن الشركـة.

قـد ال يسمـح للمساهـميـن الذيـن ال يستوفـون الشـروط المذكـورة أعـاله بالمشاركـة فـي إجتماعـات الجمعيـات العموميـة.  

القيـود المفروضـة علـى تحويـل حصـة معينـة   15.2.4.5

وفقـًا لقوانـين البحريـن، فـإن المساهـمـين المؤسسـين ال يمكنهـم تحويـل أسهمهـم العاديـة لمـدة سنـة واحـدة تبـدأ مـن تاريـخ إدراج االسهـم العاديـة   
فـي بورصـة البحريـن.

العقـود ذات األهمية  15.3

جميـع العقـود ذات األهـمية التي يرتبط بـها الـُمصـدر حاليـًا تـم اإلفصـاح عنهـا فـي القسـم  7.6 مـن هـذه النشـرة، كمـا ويؤكـد المصـدر أنـه ال توجـد   
هنـاك أي عقـود ماديـة تـم إنـهائهـا فـي السنتيـن الماضيتيـن.

الرقابـة علـى العمـالت  15.4

ومـن خـارج مملكـة  داخـل  إلـى  العمـالت  به تحويـل  المسموح  العمـالت ومن  أيـة قيـود علـى تحويـل وصـرف  البحريـن حاليـًا  قوانيـن  توجـد فـي  ال   
البحريـن، طالما كان ذلـك حسب أنظمـة مكافحـة تبييـض األمـوال واألنظمـة العالميـة المعمـول بـها مـن وقـت آلخـر.

الضرائـب  15.5

األربـاح  أو  الدخـل  علـى  أيـة ضرائـب  البحريـن  تفـرض  ال  البطالـة،  والتأميـن ضـد  والغـاز  النفـط  شركـات  علـى  المفروضـة  الضرائـب  بعـض  بإستثنـاء   
الرأسماليـة أو المبيعات أو العقـارات أو إيـرادات الفوائـد أو أنصبـة األربـاح أو اإلتـاوات أو الرسـوم. عـالوة على ذلـك، ال توجـد هنـاك ضرائـب إستقطـاع. 

توزيـع أنصبـة األربـاح  15.6

يعطي القسـم  11.5 مـن هـذه النشـرة “توزيعـات أنصبـة األربـاح” وصـفًا لسياسـة توزيـع أنصبـة أربـاح الشركة.  
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فـي الوقـت الراهـن ال توجـد هنـاك أيـة قيـود علـى توزيـع أنصبـة األربـاح. يحـق للمساهـميـن اإلستفـادة مـن أنصبـة األربـاح في حالة اإلعالن عنها   
والموافقـة عليهـا مـن قبـل الجمعيـة العموميـة، والتي يجـب أن تعقـد فـي غضـون ثالثة أشهـر مـن نـهايـة السنـة المالية للشركة.

ال تخضـع أنصبـة األربـاح المدفوعـة ألصحـاب المنفعـة الذيـن ليسـوا مـن سكـان البحريـن وليـس لديهـم إقامـة دائمـة فـي البحريـن التـي ترتبـط األسهـم   
العاديـة بـهم علـى نحـو فعـال إلـى أيـة ضرائـب.

سيتـم تحويـل أنصبـة األربـاح إلـى األشخـاص المعنوييـن الغيـر مقيميـن عـن طريـق التحويـل البرقي.  

بيـان مـن الخبـراء  15.7

لقـد تـم إعـداد التقاريـر حصـرًا مـن قبـل الخبـراء المذكوريـن أدنـاه ليتـم إستخدامهـم فـي هـذه النشـرة.  

قامـت ديلويـت كوربـورت فينانـس ليمتـد، والتـي تقـع مكاتبهـا فـي بـرج الزامـل، شـارع الحكومـة، ص.ب. رقـم 421، المنامـة، مملكـة البحريـن   •  
بإعـداد تقريـر المدقـق للبيانـات الماليـة فـي الملحـق )ج( وذلـك مـن أجـل إدراجـه فـي هـذه النشـرة.

قامـت سنتـر فـور كوربـورت سرفيسيـز )أوف شـور( ش.م.ل.، والتـي تقـع مكاتبهـا فـي بيـروت سيمبوزيـوم إكزيكيوتـيـف سنتـر، الطابـق السابـع، حـرش   •  
تابـت، شـارع باشـا، لبنـان بإعـداد تقريـر حوكمـة الشركـة المدرجـة فـي القسـم  6 وذلـك مـن أجـل إدراجـه فـي هـذه النشـرة.

فـي وقـت نشـر هـذه النشـرة قـام جميع الخبراء بتقـديـم موافقتهم الخطية مـن جهـة المعلومات المذكورة أعاله والتـي تـم إعدادهـا مـن قبلهـم في   
هذه النشرة. وعالوة على ذلك، فاءن جميع التقارير الصادرة من قبل الخبراء متوفـرة للمراجعـة.

إن جميـع مصـادر المعلومـات األخـرى والمدرجـة فـي هـذه النشـرة متوفـرة فـي المجـال العـام ولم يتم إعدادها خصيصًا لنشرة اإلكتتاب هذه. وقد ذكرت   
مصدار المعلومات، حيث أمكن، في حواشي الصفحات التي وردت فيها. 

سـوق األوراق الماليـة فـي البحريـن  15.8

بورصـة البحريـن  15.8.1

تأسسـت بورصـة البحريـن بموجـب القانـون رقـم 60 لعـام 2010 لتحـل محـل سـوق البحريـن لـألوراق الماليـة الذي تأسس فـي عـام 1989.  

تـدار بورصـة البحريـن مـن قبـل مجلـس إدارة تـم تعيينـه بموجـب قـرار صـادر عـن مجلـس التنميـة اإلقتصاديـة فـي البحريـن. هنـاك ال يقـل عـن ثـالث   
)3( أعضـاء مستقليـن غيـر تنفيذييـن وهـم أشخـاص ال يمثلـون مصالـح المساهميـن )والتـي هـي حكومـة البحريـن( ولكنهـم أثبتـوا أنـه لديهـم الخبـرة 

الكافيـة والكفـاءة الذاتيـة فـي مجتمـع األعمـال ومجتمـع الخدمـات الماليـة.

التـي يصدرهـا  الداخليـة،  واللوائـح  األنظمـة  البحريـن وجميـع  بورصـة  قانـون  ذلـك  بمـا فـي  والتشريعـات  القوانيـن  بموجـب  البحريـن  بورصـة  تحكـم   
مصـرف البحريـن المركـزي فيمـا يتعلـق بقطـاع أسـواق المـال في البحريـن. باإلضافـة إلـى ذلـك، تحكـم أنظمـة لوائـح بورصـة البحريـن الداخليـة الصـادرة 
بموجـب القـرار رقـم 13/1988 إدارة وعضويـة بورصـة البحريـن والقوانيـن التـي تنظـم عمليـات اإلدراج والتـداول بـاألوراق الماليـة، بمـا فـي ذلـك التبـادل، 

.www.bahrainbourse.com :تسويـة الصفقـات وتشغيـل نظـام اإليـداع المركـزي. إن المزيـد مـن المعلومات متـاح علـى موقـع بورصـة البحريـن

تسويـة األوراق الماليـة المدرجـة في بورصـة البحريـن  15.8.2

البحريـن فـي حـال لـم يكـن لديهـم  الوساطـة فـي  المالية وحسـاب تـداول مـع إحـدى شركـات  يجـب علـى كـل مستثمـر فتـح حسـاب ودائـع األوراق   
بالفعـل مثـل هـذه الحسابـات. إن الوسيـط هـو طـرف مخـول لـه بإجـراء المعامـالت ويسمـح لـه بتنفيـذ عمليـات الشـراء والبيـع نيابـة عـن المستثمـر.

مـن أجـل شـراء أسهـم عاديـة فـي البحريـن، يجـب علـى المستثمـر إعـداد شيـك لصالـح الوسيـط وذلـك بالنسبـة لقيمـة األسهـم العاديـة التـي يرغـب   
علـى  يجـب  البحريـن،  فـي  العاديـة  األسهـم  بيـع  أجـل  مـن  فشـل.  أو  تأخيـر  أي  تجنـب  وذلـك ألجـل  التسويـة  بنـك  فـي  الوسيـط  وعمولـة  بشراءهـا 
المستثمـر أن يحمـل أسهـم عاديـة مودعـة فـي حسـاب ودائـع األوراق المالية. يدخـل الوسيـط طلبـات المستثمـر )بيـع/شـراء( فـي نظـام التداول اآللـي 

لبورصـة البحريـن. يتـم مطابقـة هـذه الطلبـات إلكترونيـًا فـي كافـة أنحـاء النظـام التجـاري دون أي تدخـل بشـري.

بالنسبة لعمليـة شـراء/بيـع أسهـم عاديـة، فـإن الوسيـط ملـزم بتوفيـر بيـان تأكيـد للمستثمـر وذلـك بالنسبـة لجميـع العمليـات التـي نفذهـا الوسيـط   
نيابـة عـن المستثمـر فـي يـوم معيـن يجـب علـى الوسيطيـن )للبائـع وللمشتـري( إنـهاء كافـة إلتزاماتـهما بالنسبـة لعملياتـهما الخاصـة بـهما قبـل 
الساعـة 9:30 بالتوقيـت المحلـي بعـد يومـي عمـل إثنين مـن تاريـخ العمليـات. كمـا أن على بورصة البحرين اإللتزام بإرسـال كشـف حسـاب )يفصـح عن 

جميـع عمليـات المستثمريـن( كـل ستـة أشهـر، لجميـع المودعيـن فـي النظـام.

مديريـة مراقبـة األسـواق الماليـة  15.8.3

التشريعيـة  بالسلطـة اإلشرافيـة،  المركـزي  البحريـن  المركـزي، لقـد تـم تفويـض مصـرف  البحريـن  21/2002 وقانـون مصـرف  المرسـوم رقـم  بموجـب   
والتنظيميـة لبورصـة البحريـن وعملياتـها. لقـد أسـس مصـرف البحريـن المركـزي مديريـة مراقبـة األوراق الماليـة فـي البحريـن. إن الـهدف الرئيسـي 
وحمايـة  العالميـة  المعاييـر  وتطبيـق  التمسـك  خـالل  مـن  وذلـك  ومنظـم  عـادل  شفـاف،  سـوق  علـى  الحفـاظ  هـو  الماليـة  األسـواق  مراقبـة  لمديريـة 

المستثمريـن، وبالتالـي التمسـك بنزاهـة وحسـن سمعـة البحريـن كمركـز مالـي.

ذلـك، تنظـم وتشـرف مديريـة مراقبـة  البحريـن. وعـالوة علـى  والثانويـة فـي  األوليـة  المـال  أسـواق  الماليـة مسؤولـة عـن  األسـواق  إن مديريـة مراقبـة   
األسـواق الماليـة علـى كافـة الطلبـات المقدمـة إلدراج األوراق الماليـة أو أدوات أخـرى لكـي يتـم طرحهـا علـى الجمهـور وذلـك للتأكـد مـن أن جميـع 
الطلبـات توفـي بجميـع المتطلبـات القانونيـة. كمـا تفـرض مديريـة مراقبـة األسـواق الماليـة أيضـًا معاييـر اإلفصـاح الدوليـة وذلـك مـن أجـل تعزيـز 
عنصـر الشفافيـة فـي سـوق البحريـن وكمـا تقـوم باإلشـراف علـى بورصـة البحريـن، نظـام المقاصـة، نظـام التسويـة، أنظمـة اإليـداع واألمانـة، شركـات 
الوساطـة وصنـاع السـوق. يجـب علـى الشركـة التقيـد بأحكـام “الدليـل اإلرشـادي لمصـرف البحريـن المركـزي – المجلـد رقـم 6: أسـواق المـال” الصـادر عـن 
مصـرف البحريـن المركـزي وكذلك بأنظمة بورصة البحرين الداخلية الصادرة بالقرار رقم 13/1988 حيـن يتـم تحويـل الشركـة إلـى شركـة مساهـمة عامـة 

فـي البحريـن.
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المنازعات واإلجراءات القانونية والدعاوى    16

تؤكد إدارة الشركة بأنه فيما عدا بعض المطالبات ضد بعض العمالء عن مدفوعات مستحقة ومتأخرة ناشئة من المعامالت التجارية العادية للشركة، ال توجد   
في تاريخ نشرة اإلصدار منازعات قائمة أو إجراءات قانونية أو دعاوى، ذات أهـمية وبتأثير يفوق 30,000 دينار بحريني.
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القانون واجب التطبيق  17

زين البحرين شركة مؤسسة بموجب قوانين مملكة البحرين. يحكم الطرح، بما في ذلك تخصيص وتوزيع األسهم العادية وإدراجها في بورصة البحرين،   
بقوانين مملكة البحرين، وتحال أية نزاعات تنشأ بشأن ذلك إلى محاكم مملكة البحرين. كما تحكم جميع اإلتفاقيات المتعلقة بهذا الطرح، بما في ذلك 

إتفاقية التعهد بتغطية اإلصدار، أيضا بقوانين مملكة البحرين.
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وثائق متوفرة للفحص  18

يمكن تفحص الوثائق التالية، أو نسخ منها، في المكتب الرئيسي للشركة في برج زين، مبنى رقم 401، طريق رقم 2806، مجمع رقم 428، ضاحية السيف،   
مملكة البحرين، وذلك خالل ساعات العمل المعتادة في أي يوم عمل إبتداًء من تاريخ تسجيل هذه النشرة مع مصرف البحرين المركزي، وستكون متاحة 

للتفحص لمدة 6 أشهر على األقل بعد ذلك:

شهادة السجل التجاري للشركة  •  

عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي للشركة  •  

تقارير القطاع والسوق:  •  

مجموعة أكسفورد لألعمال، “التقرير - البحرين 2013”  -   
هيئة تنظيم االتصاالت، “مؤشرات أسواق االتصاالت في مملكة البحرين”، سبتمبر 2013  -   

هيئة تنظيم االتصاالت، “مؤشرات السوق الربع سنوية - بيانات نـهاية الربع الرابع 2013”  -   

العقود ذات األهـمية مع األطراف الحليفة:  •  

إتفاقية اإلدارة مع الشركة األم  -   
إتفاقية خدمات إدارة سلسلة التزويد مع بروكتل  -   

مذكرة التفاهم المتعلقة بالمقـر الرئيسـي للشركـة  -   

البيانات المالية المراجعة لشركة زين البحرين لألشهر الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014  •  

البيانات المالية المدققة لشركة زين البحرين للسنوات المالية الخمس المنتهية في 31 ديسمبر 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و 2013  •  

إتفاقية التعهد بتغطية اإلكتتاب  •  

إتفاقية صانع السوق  •  

إتفاقية بنك اإلستالم  •  

إتفاقية مدير اإلصدار الرئيسي  •  

إتفاقية مدير اإلصدار المشارك  •  

تراخيص االتصاالت الممنوحة للشركة من قبل هيئة تنظيم االتصاالت  •  

الرخصة الفردية لالتصاالت المتنقلة )IMTL( بتاريخ 19 سبتمبر 2013  -   
الرخصة الفردية للخدمات الالسلكية الوطنية الثابتة )الخدمات الالسلكية الثابتة الوطنية( بتاريخ 8 يناير 2007  -   

الرخصة الفردية لخدمات االتصاالت الدولية المؤرخة 1 يوليو 2004  -   
الرخصة الفردية لمرافق االتصاالت الدولية بتاريخ 9 مايو 2004  -   

الرخصـة الفرديـة للـمحطـات الطرفيـة المتناهيـة الصغـر )VSAT( بتاريخ 9 مايو 2004  -   
الرخصة الفئوية لـموفر خدمة اإلنترنت )ISP( بتاريخ 18 أغسطس 2003  -   

الرخصة الفئوية لخدمات القيمة المضافة )VAS( بتاريخ 18 أغسطس 2003  -   
رخصة التردد المعدلة بتاريخ 19 سبتمبر 2013 للترددات في نطاقات 900 و 1800 و 2100 ميغاهرتز  -   

رخصة التردد بتاريخ 19 سبتمبر 2013 لخمسة ميغاهيرتز إضافية من الطيف في النطاق 2100 ميغاهرتز  -   
رخصة التردد بتاريخ 8 يناير 2007 للترددات في النطاق 3.5 غيغاهرتز  -   

التعديل على رخصة التردد في النطاق 3.5 غيغاهرتز بتاريخ 1 ديسمبر 2008  -   

شهادة إستيفاء معيـار نظـام اإلدارة ISO9001:2008 )معيـار الجـودة(  •  

شهادة إستيفاء معيـار نظـام اإلدارة ISO27001:2005 )معيـار أمـن المعلومـات(  •  

دليل حوكمـة الشركـة المعد من قبل مؤسسة “سنتر فور كوربورت سرفسز” )رهن موافقة مصرف البحرين المركزي(  •  

األمر رقم 1 لسنة 2014، حسب المادة 35 لقانون اإلتصاالت، الصادر من قبل هيئة تنظيم اإلتصاالت بتاريخ 3 يوليو 2014  •  
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ملحق أ: إستمارة طلب اإلكتتاب



To: Zain Bahrain B.S.C., P.O. Box 266, Manama, Kingdom of Bahrain
I/we the undersigned (the “Applicant”), having read the Prospectus issued in relation to the Offering of Ordinary Shares in the Company, wish 
to apply for Ordinary Shares in the Company subject to the Subscription Terms and Conditions as set out in the Prospectus. I/we acknowledge, 
represent and warrant that I/we have read, understand and accept the Prospectus including the Subscription Terms and Conditions and have 
had an opportunity to seek independent professional advice in relation to the Offering. Upon executing this Offering Subscription Application 
Form, I/we agree to be bound by this Offering Subscription Application Form, the Prospectus and the Subscription Terms and Conditions.

إلى: زين البحرين ش.م.ب.)مقفلة(، ص.ب. 266، المنامة، مملكة البحرين
أنا/نحن الموقع أدناه )“مقدم الطلب”(، بعد أن قرأت/قرأنا نشرة اإلصدار الصادرة بخصوص طرح األسهم العادية للشركة، أود/نود أن أتقدم/نتقدم بطلب إكتتاب باألسهم العادية 
للشركة حسب شروط وأحكام اإلكتتاب المبينة في نشرة اإلصدار. إنني/إننا أقّر/نقّر وأؤكد/نؤكد وأضمن/نضمن أنني/أننا قد قرأت/قرأنا وفهمت/فهمنا وقبلت/قبلنا نشرة اإلصدار 
بما في ذلك شروط وأحكام اإلكتتاب وقد سنحت لي/لنا الفرصة لطلب اإلستشارة المهنية بخصوص الطرح. عند تنفيذ إستمارة طلب اإلكتتاب هذه أوافق/نوافق أن أكون/نكون 

ملتزمًا/ملتزمين بإستمارة طلب اإلكتتاب ونشرة اإلكتتاب وشروط وأحكام اإلكتتاب.

Offering Subscription Application Form إستمارة طلب االكتتاب في األسهم
Offering of 48,000,000 Ordinary Shares of nominal value of 100 fils per Ordinary Share 
issued at an Offer Price of BHD 0.190 per Share. Opening Date: 2 September 2014 – 
Closing Date: 16 September 2014 – Distribution of Refunds Date: 30 September 2014

طرح 48,000,000 سهم عادي بقيمة إسمية تساوي 100 فلس للسهم العادي الواحد وبسعر طرح يساوي د.ب. 0.190 للسهم. تاريخ 
فتح اإلكتتاب: 2014/9/2 – تاريخ غلق اإلكتتاب: 2014/9/16 – تاريخ توزيع األموال المرجعة: 2014/9/30

Words and phrases defined in the prospectus 
(the “Prospectus”) issued in relation to the 
offering of Ordinary Shares in Zain Bahrain 
B.S.C. (c) (the “Company”), shall have the 
same meanings where used herein unless the 
context otherwise requires.

الكلمات والعبارات المعّرفة في نشرة اإلصدار )“نشرة اإلصدار”( 
الصادرة بخصوص طرح أسهم عادية لزين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( 
)“الشركة”( تحمل نفس المعاني حيثما إسُتخدمت هنا إّل إذا تطلب 

سياق الموضوع خالف ذلك.

Zain Bahrain B.S.C.(c) زين البحرين  ش.م.ب.)مقفلة(
Application No. رقم اإلستمارة

Applicant Name:

A. For Individuals

2. Applicant Details (Please tick 3 where applicable) 

B. For Institutions

Address

District / Area:

Postal Code:

Road:

City:

Contact No. (including country code):

Email:

Building:

P.O. Box:

Nationality:

Registered Institution Name

Institution Type:

Passport No.:

Issuing Country:

National ID No.:

Date of Issue:

Occupation:

Date of Birth:

Institution Registration No.:

Country of Registration:

Expiry Date:

Employer:

Office / Flat No.:

Block:

Country:

Fax No. (including country code):

إسم مقدم الطلب:

أ. لألفراد

2. تفاصيل مقدم الطلب )الرجاء وضع 3 عالمة حيثما ينطبق(

ب. للشركات

العنوان

منطقة:

الرمز البريدي:

شارع/طريق:

مدينة:

رقم اإلتصال )مع رمز البلد(:

البريد اإللكتروني:

مبنى:

صندوق بريد:

الجنسية:

رقم جواز السفر:

بلد اإلصدار: 

رقم الهوية الوطنية:

اإلسم المسجل للمؤسسة: 

 نوع المؤسسة:

تاريخ اإلصدار: 

الوظيفة: 

تاريخ الميالد:

رقم تسجيل المؤسسة:

بلد تسجيل المؤسسة: 

تاريخ اإلنتهاء:

 صاحب العمل: 

مكتب/شقة رقم:

مجمع:

البلد:

 رقم الفاكس )مع رمز البلد(:

1. معلومات هامة لبورصة البحرين
هل لديك/لديكم رقم مستثمر لدى بورصة البحرين؟

نعم )يرجى مأل رقم المستثمر هنا(
إذا لم تذكروا رقم المستثمر الخاص بك فقد يعتبر طلبكم غير صالح

ل )يرجى إكمال األقسام 3د-و(

1. Important Details for Bahrain Bourse
Do you have a Bahrain Bourse Investor Number?

Yes (please fill in number here)
If you do not state your valid Investor Number your 
application may be treated as invalid

No (please complete sections 3D-F) 

Date: التاريخ:

1st Copy (White): Registrar, 2nd Copy (Yellow): Bahrain Bourse, 3rd Copy and 4th Copy (Green and Pink): Receiving Bank, 5th Copy (Blue): Applicant

For use by the Receiving Bank إلستخدام البنك المستلم

Signature & Seal of the Receiving Bank: ............................................................................................................ Branch Code: ........................................... Date: ...........................................

Bank Stamp / Branch Name * Bank Account Authorized Signatory Representative Signature Investor’s Signature
ختم البنك / اسم الفرع * توقيع المفوض بالتوقيع على الحساب البنكي توقيع الوكيل توقيع المستثمر

For the Subscription Terms and Conditions please refer to the Prospectusلشروط وأحكام اإلكتتاب يرجى الرجوع إلى نشرة اإلصدار

A) Number of Ordinary Shares applied for:

B) Subscription price payable per Ordinary Share:

C) Total Subscription Funds to be paid in BHD (A x B)        

If you DO NOT have an Investor Number, you must add the Investor 
Number Fee of BHD 4, and if you DO NOT have a Securities Account 
then you must also add a Securities Account Fee of BHD 1 to your total 
Subscription Funds, by completing Section 3D-F below.

D) Bahrain Bourse Investor Number Fee paid in BHD

E)  Securities Account Fee paid in BHD 

F) Total Amount Payable which includes Subscription Funds 
together with the Bahrain Bourse Investor Number and/or the 
Securities Account Fee (C+D+E, as applicable)

Total Payable Amount stated in words: BHD

3. Subscription Details

BHD

BHD

BHD

BHD

BHD

3. تفاصيل اإلكتتاب
عدد األسهم العادية المكتتب بها: أ( 

سعر األكتتاب للسهم العادي الواحد: ب( 
إجمالي أموال اإلكتتاب بالدينار البحريني )أ x ب(: ج( 

إذا لم يكن يوجد لديك رقم المستثمر، فيجب أن تضيف رسم رقم المستثمر البالغ 4 دينار 
بحريني، وإذا لم يكن يوجد لديك حساب أوراق مالية فيجب أن تضيف أيضًا رسم حساب األوراق 

المالية البالغ دينار بحريني واحد، إلى قيمة  الكتتاب اإلجمالية، بملء القسم 3د-و أدناه.

د(  رسم رقم المستثمر في بورصة البحرين مدفوع بالدينار البحريني 

هـ( رسم حساب األوراق المالية مدفوع بالدينار البحريني
إجمالي المبلغ الالزم دفعه، شاماًل أموال اإلكتتاب ورسم رقم المستثمر   و( 

و/أو رسم حساب األوراق المالية في بورصة البحرين )ج + د+هـ، حسبما ينطبق(:

إجمالي المبلغ الالزم دفعه بالحروف: دينار بحرينى

0.190

4.000
1.000

د.ب. 

د.ب.

د.ب. 

د.ب.

د.ب.

4. Payment Method 
 By Manager’s Cheque/Demand Draft (in BHD) No.:

 Drawn on a Bank in Bahrain:

 By transfer from my/our account with the Receiving Bank – A/C No.:
 * Note: Account’s Authorised Signatory has to sign below.  

This account number will be used for refunds (if any).

 By wire transfer to the Receiving Bank   

 For amounts greater than BHD 500 only. Copy of wire transfer to be attached.  

Please see Receiving Bank account details on the back side of the Subscription Application Form.Subscription 
Funds received should be net of any bank charges, with all charges to be borne by the Applicant.

4. طريقة الدفع
عن طريق شيك مصرفي/حوالة مصرفية )بالدينار البحريني( رقم:

 مسحوب على بنك في البحرين:
 عن طريق التحويل من حسابي/حسابنا لدى بنك اإلستالم – رقم الحساب:

 *مالحظة: يجب على المفوض بالتوقيع على الحساب التوقيع أدناه. 
سوف يستخدم رقم الحساب هذا لرد فائض األموال )إن وجد(. 

 عن طريق التحويل البرقي إلى بنك اإلستالم
فقط للمبالغ التي تزيد عن 500 دينار بحريني. يجب إرفاق نسخة من التحويل البرقي. 

الرجاء النظر إلى تفاصيل حساب بنك اإلستالم على الصفحة الخلفية لستمارة طلب اإلكتتاب. أموال اإلكتتاب المستلمة 
يجب أن تكون صافية من أية رسوم بنكية. كل الرسوم يتحملها مقدم الطلب.

Subscription Terms and Conditions – Please Read Carefully
To the extent of any inconsistency between the Prospectus and this Application Form, the Prospectus shall prevail. 
Capitalised terms not defined in this Application Form shall have the meaning set out in the Prospectus. The full 
Subscription Terms and Conditions are set out in the Prospectus.

1. PAYMENT

All payments should be made to the order of “Zain Bahrain – IPO”. The Receiving Bank account details are:
 Bank name: BBK
 SWIFT: BBKU BHBM
 Account name: ZAIN BAHRAIN – IPO
 Account number: 100000341889
 IBAN: BH33BBKU00100000341889
 Currency: Bahraini Dinar
 Reference: Subscription Form Application number
Applicants must remit to the Receiving Bank, at the time of submitting this Application Form, their cleared Subscription 
Funds in Bahraini Dinars net of any bank or other charges. All such charges, which may include charges for transfer, 
telegraphic transfer, issue of manager’s cheque or demand draft, Subscription Application Form processing fees, and 
foreign currency conversion charges, shall be borne by the Applicant.
Applicants who do not have a Bahrain Bourse Investor Number and a Securities Account are required to add the Investor 
Number Fee and/or the Securities Account Fee to their total Subscription Funds by completing section 3(D-F) of the 
Application Form and pay the Investor Number Fee and/or Securities Account Fee together with their Subscription 
Funds.

2. METHODS OF PAYMENT

Applicants may make payments as follows:
a) by way of internal transfer from an account held with the Receiving Bank;
b) by way of manager›s cheque/demand draft (to be drawn in Bahraini Dinars for the Receiving Bank); or
c) by way of telegraphic transfer (payment instructions to clearly mention this Application Form number and the 

amount of funds that are payable, net of any bank charges). Telegraphic transfers can only be made in Bahraini 
Dinars and can only be made for amounts greater than BHD 500.

 Cash deposits or personal cheques will not be accepted. Payments must be in Bahraini Dinars only.

3. APPLICATION SUBMISSION

Applicants can apply for Ordinary Shares at Approved Branches of the Receiving Bank (as set out in section 14.4 of the 
Prospectus) during the Offering Period. The Offering Period shall commence on Tuesday, 2 September 2014 and shall 
close on Tuesday, 16 September 2014, during the specific working hours of each Approved Branch as detailed in Section 
14.4 of the Prospectus.

4. IMPORTANT INFORMATION

a) For the purpose of listing the Company’s Ordinary Shares on the Bahrain Bourse and subsequent trading by 
Applicants, Applicants who do not have a Bahrain Bourse Investor Number are required to apply for a Bahrain 
Bourse Investor Number by completing sections 3D-F of this Subscription Application Form and paying the Bahrain 
Bourse Investor Number Fee together with their Subscription Funds. Applicants hereby authorize and instruct 
the Company to deposit Ordinary Shares allotted to them in the Bahrain Bourse’s central depository clearance 
settlement system upon finalization of the allotment process.

b) The Subscription Funds paid are subject to the Subscription Terms and Conditions as set out in the Prospectus.
c) The Subscription Application Form must be read in full and completed in full with all the required details.
d) Following the Allotment of the Offer Shares and by no later than the Distribution of Refunds Date, Allotment 

Notices shall be available at the Bahrain Bourse or from the Applicant’s designated brokerage.
e) Acceptance of this Application Form by an Approved Branch of the Receiving Bank is not deemed to be an 

acknowledgement by the Company or the Receiving Bank that the Applicant has adhered to these Subscription 
Terms and Conditions nor does it create any obligation whatsoever on the Company or the Receiving Bank to 
accept this Application Form.

f) Any refund amounts will be returned by the Receiving Bank by one of the following methods:
 - Refund cheques:  For payments made by way of manager’s cheque/demand draft. The Applicant shall be 

required to collect his/her respective refund cheque (if any) from the Receiving Bank branch where the Applicant 
submitted the Subscription Application Form within 30 days starting on the Distribution of Refunds Date.

 - Direct credit: For payments made by way of internal transfer from an account held by the Applicant with the 
Receiving Bank. The Applicant’s account with the Receiving Bank shall be credited with the refund amount due 
to the Applicant.

 - Telegraphic transfer: For payments made by way of telegraphic transfer. All bank charges for such telegraphic 
transfers shall be borne by the Applicant.

5. REQUIRED DOCUMENTS

For individuals:

a) The original and copy of the individual›s valid passport or valid international travel document;
b) The original and copy of the individual›s valid national identification card or an equivalent document:
 - Bahrain nationals: National Identity Card
 - GCC nationals: Official identification card or equivalent document issued by the Applicant’s country of 

citizenship, or, if a resident of Bahrain, Bahraini National Identity Card
 - Other nationalities: Official identification card or equivalent document issued by the Applicant’s country of 

citizenship;
c) Proof of permanent residential address if a Subscription Application Form is submitted for Subscription Funds in 

excess of BHD 5,000. The proof can consist of a copy of a recent utility bill, bank statement or similar statement from 
another bank or financial institution licensed in the country or official documentation, such as a smartcard, from a 
public/governmental authority, or a tenancy agreement; and 

d) If an individual Applicant has an existing Investor Number and Securities Account with the Bahrain Bourse, proof 
of such an Investor Number and Securities Account is required, in the form of a Bahrain Bourse investor card 
or statement account, or a Bahrain Bourse system print-screen. If the Applicant has an existing Bahrain Bourse 
Investor Number but no Securities Account, then proof of such Investor Number can additionally be in the form of 
an allotment notice from a previous IPO of no earlier than 2006. 

The following additional documents are required when a person is signing on behalf of an individual Applicant by way 
of a power of attorney:
e) The original and copy of the valid passport or international travel document of the person applying and signing on 

behalf of the individual Applicant;
f) The original and copy of the valid national identification card or an equivalent document of the person applying 

and signing on behalf of the individual Applicant; and
g) The original and copy of the notarized power of attorney.

The following additional documents are required for applications on behalf of Minors:
h) The original and copy of the valid passport or valid international travel document of the legal guardian applying 

and signing on behalf of the Minor;
i) The original and copy of the government-issued valid national identification card or an equivalent document of the 

legal guardian applying and signing on behalf of the Minor; and
j) Unless the legal guardian signing on behalf of the minor is the Minor’s father, the original and copy of the proof of 

guardianship to the applying Minor.

For Institutions:

a) A copy of a valid commercial registration certificate of the institution;
b) A copy of the memorandum and articles of association, or equivalent, of the institution;
c) The original and copy of the valid passport or international travel document of the person(s) signing on behalf of 

the institution;
d) The original and copy of a valid national identification card of the person(s) signing on behalf of the institution:
 - Bahrain nationals: National Identity Card
 - GCC nationals: Official identification card or equivalent document issued by the Applicant’s country of 

citizenship, or, if a resident of Bahrain, Bahraini National Identity Card
 - Other nationalities: Official identification card or equivalent document issued by the Applicant’s country of 

citizenship;
e) If the institution has an existing Investor Number and Securities Account with the Bahrain Bourse, proof of such an 

Investor Number and Securities Account is required in the form of a Bahrain Bourse investor card or statement of 
account, or a Bahrain Bourse system print-screen. If the Applicant has a Bahrain Bourse Investor Number but no 
Securities Account, then proof of such Investor Number can additionally be in the form of an allotment notice from 
a previous IPO of no earlier than 2006. ; and

f) The original and copy of the document authorising the person(s), whose signature(s) appear(s) on the Subscription 
Application Form to sign such document on behalf of the institution. Such a document can be either a power of 
attorney or a resolution of the board of the institution.

شروط وأحكام اإلكتتاب – يرجى القراءة بعناية
أية كلمات مطبوعة  اإلصدار.  لنشرة  اإلولوية سوف تكون  فإن  اإلكتتاب هذه،  وإستمارة طلب  اإلصدار  نشرة  بين  إختالف  أي  ضمن حدود 
بحروف بارزة وغير معّرفة في هذه اإلستمارة سوف تحمل المعنى المعطى في نشرة اإلصدار. شروط وأحكام اإلكتتاب مفصلة بشكل كامل 

في نشرة اإلصدار.
1- الدفع

جميع األموال المدفوعة يجب أن تكون لصالح “Zain Bahrain – IPO”. تفاصيل الحساب المصرفي لبنك اإلستالم مبينة على النحو التالي:
بنك البحرين والكويت البنـك:    

BBKU BHBM  :)IBAN( السويفت  
   ZAIN BAHRAIN – IPO إسـم الحسـاب:   

100000341889 رقـم الحسـاب:   
BH33BBKU00100000341889  :)IBAN( رقم الحساب المصرفي الدولي  

الدينار البحريني العملـة:   
)رقم إستمارة طلب اإلكتتاب(  اإلشارة المرجعية:   

يتعين على مقدمي الطـلبات دفع أموال اإلكـتتاب لبنك اإلستالم بالدينار البحريني، في وقت تسـليم إستمارة طلب اإلكـتتاب، صافية من 
أية رسوم بنكية أو غيرها. أية رسوم من هذا القبيل، والتي من الممكن أن تشمل رسوم التحويل التلغرافي، أو رسوم إصدار شيك مصرفي أو 

حوالة مصرفية، أو رسوم إدارية لطلب اإلكتتاب في األسهم، أو رسوم تحويل عمالت أجنبية، سوف يتحملها مقدم الطلب.
يجب على مقدمي الطلبات الذين ليس لديهم رقم مستثمر وحساب أوراق مالية مع بورصة البحرين أن يقوموا بدفع رسم رقم المستثمر 
و/أو رسم حساب األوراق المالية وذلك باستكمال القسم 3)د-و( من إستمارة الطلب هذه ودفع رسم المستثمر و/أو رسم حساب األوراق المالية 

مع أموال اإلكتتاب.
2- وسائل الدفع

يمكن لمقدمي الطلبات دفع أموال اإلكتتاب على النحو التالي:
بواسطة تحويل داخلي من حساب مصرفي لدى بنك اإلستالم ؛ أو  )1(

بواسطة شيك إداري بالدينار البحريني إلى بنك اإلستالم ؛ أو  )2(
أموال اإلكتتاب  الصلة، ومبلغ  الدفع رقم إستمارة طلب اإلكتتاب ذات  الذكر بوضوح في تعليمات  تحويل األموال تلغرافيًا )يجب   )3(
المستحقة الدفع صافي من أية رسوم مصرفية(. يمكن عمل التحويالت التغرافية فقط بالدينار البحريني وفقط في حال كان المبلغ 

يتجاوز 500 دينار بحريني.
اإليداعات النقدية والشيكات الشخصية ل تقبل. والدفع يجب أن يكون بالدينار البحريني فقط.

3- تسليم إستمارة الطلب
يمكن لمقدمي الطلبات التقدم بطلباتهم في الفروع المعتمدة لبنك اإلستالم )كما هو مبين في القسم 14-4 من نشرة اإلصدار( خالل فترة 
الطرح. سوف تبدأ فترة اإلكتتاب في يوم الثالثاء 2 سبتمبر 2014 وتنتهي يوم الثالثاء 16 سبتمبر 2014، وذلك في ساعات العمل المحددة لكل 

فرع معتمد، والمبينة في القسم 14-4 من نشرة اإلصدار. 
4- معلومات هامة

لغرض إدراج األسهم العادية للبنك في بورصة البحرين وتداولها لحقًا من قبل مقدمي الطلبات، فإنه يتعين على مقدم الطلب الذي   )1(
ل يوجد لديه رقم مستثمر لدى بورصة البحرين تقديم طلب للحصول على رقم مستثمر من بورصة البحرين عن طريق تعبئة القسم 
األقسام 3د-و من إستمارة طلب اإلكتتاب ودفع رسم رقم المستثمرلدى بورصة البحرين مع مبالغ اإلكتتاب. كما يخول مقدمو الطلبات 

الشركة ويوجهونها إلى إيداع األسهم العادية المخصصة لهم في نظام اإليداع المركزي عند إنتهاء عملية التخصيص.
تخضع أموال اإلكتتاب المدفوعة لشروط وأحكام اإلكتتاب المنصوص عليها في نشرة اإلصدار.  )2(

يجب على مقدمي الطلبات قراءة إستمارة طلب اإلكتتاب بالكامل وتعبئته بالكامل بكل البيانات المطلوبة.  )3(
بعد تخصيص أسهم الطرح وفي موعد ل يتجاوز تاريخ توزيع األموال المرجعة سوف تكون إشعارات التخصيص موجودة لإلستالم من   )4(

بورصة البحرين أو من الوسيط المعين لمقدم الطلب.
إن قبول إستمارة الطلب هذه من قبل الشركة أو الفرع المعتمد لبنك اإلستالم ل يعتبر إقرارًا من الشركة أو بنك اإلستالم بأن مقدم   )5(
الطلب قد إلتزم بشروط وأحكام اإلكتتاب هذه، كما أنه ل يشّكل أي إلتزام على اإلطالق على الشركة أو بنك اإلستالم بقبول هذا الطلب. 

أية أموال مرجعة سيتم إرجاعها من قبل بنك اإلستالم بإحدى الطرق التالية:  )6(
شيك مصرفي: لمقدمي الطلبات الذين دفعوا أموال اإلكتتاب عن طريق شيكات إدارية. يتوجب على مقدمي الطلبات هؤلء أن   -  
يستلموا الشيكات )إن وجدت( من نفس الفروع المعتمدة لبنك اإلستالم التي قدموا فيها إستمارات طلب الكتتاب، وذلك في 

غضون 30 يومًا إعتبارًا من تاريـخ توزيع األموال المرجعة.
بنك  لهم في  داخلية من حسابات مصرفية  تحويالت  اإلكتتاب عن طريق  أموال  دفعوا  الذين  الطلبات  لمقدمي  مباشر:  قيد   -  

اإلستالم. سوف تقّيد المبالغ المستحقة في حساباتهم المصرفية.
تحويل برقي: لمقدمي الطلبات الذين دفعوا أموال اإلكتتاب عن طريق التحويالت البرقية. كل رسوم التحويالت البرقية سوف   -  

يتحملها مقدمو الطلبات المعنيون.
5- الوثائق المطلوبة

لألفراد:
جواز السفـر األصلـي السـاري المفعـول ونسخـة عنـه أو وثيقـة سفـر دوليـة صالحـة لمقدم الطلب؛ و  )1(

بطاقـة الهويـة الوطنيـة األصليـة الساريـة المفعـول ونسخـة عنهـا أو أية وثيقـة معادلـة لمقدم الطلب:  )2(
للمواطنين البحرينيين: بطاقة الـهوية الوطنية  -  

لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي: بطاقة الهوية الرسمية أو ما يعادلها صادرة من الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها، أو، في   -  
حال كان مقيمًا بالبحرين، بطاقة الهوية الوطنية البحرينية

للجنسيات األخرى: بطاقة الـهوية الرسمية، أو وثيقة معادلة، صادرة من الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها؛ و  -  
إثبات عنوان السكن الدائم في حال كان الطلب بمبلغ يفوق 5000 دينار بحريني. يمكـن أن يكـون هـذا اإلثبات علـى شكـل نسخـة   )3(
مـن فاتـورة حديثة للكهربـاء أو  لـهاتـف الخـط األرضـي، أو أي وثيقـة أخـرى صـادرة عـن هيئـة رسميـة بمـا فـي ذلـك علـى سبيـل 

المثـال ل الحصـر، البيانـات المصرفيـة وعقـود اإليجـار؛ و
في حال كان لدى مقدم الطلب من األفراد رقم مستثمر وحساب أوراق مالية لدى بورصة البحرين، يجب إبراز دليـل على وجود مثل   )4(
هـذا الرقم وحساب األوراق المالية في صورة بطاقـة المستثمر أو كشف الحساب من بورصة البحرين، أو صفحة مطبوعة من شاشة نظام 
الحاسوب لبورصة البحرين. وفي حال كان لدى مقدم الطلب رقم مستثمر لدى بورصة البحرين ولكن ل حساب أوراق مالية، فإن الدليل 
الذي يجب إبرازه يمكن أن يكون كذلك على شكل إشعار بتخصيص األسهم من إكتتاب عام سابق على أل يكون قد وقع قبل سنة 

 .2006
الوثائق اإلضافية المبــينة أدناه مطلوبة في حال وّقع شخص نيابًة عن مقدم الطلب من خالل توكيل قانوني:

جـواز السفـر األصلـي السـاري المفعـول ونسخة عنه أو وثيقـة سفـر دوليـة صالحـة للشخص الموقع نيابًة عن مقدم الطلب؛  )5(
بطاقـة الـهويـة الوطنيـة األصليـة الساريـة المفعـول ونسخة عنها أو أية وثيقـة معادلـة للشخص الموقع نيابًة عن مقدم الطلب؛  )6(

الوكالـة القانونيـة األصليـة المصدقـة ونسخة عنه.  )7(
الوثائـق اإلضافيـة المبــينة أدناه مطلوبة في حال وّقع شخص نيابة عن مقدم طلب قاصـر:

جـواز السفـر األصلي السـاري المفعـول ونسخة عنه أو وثيقـة سفـر دوليـة صالحـة للشخص الموقع نيابًة عن القاصر؛  )8(
بطاقة الهوية الوطنية األصلية السارية المفعول ونسخة عنها أو أية وثيقة معادلة للشخص الموقع نيابًة عن القاصر؛  )9(

فيما عدا إذا كان الشخص الموقع نيابة عن القاصر هو والد القاصر، وثيقة إثبات الوصاية القانونيـة األصليـة المصدقـة ونسخه عنها.  )10(
للمؤسسات:

نسخـة مـن شهـادة السجل التجاري  للمؤسسة الساريـة المفعـول؛ و  )1(
نسخـة مـن عقد التأسيس والنظام األساسي للمؤسسة أو ما يعادلها؛ و  )2(

نيابة عن  يوقع  الذي  )اإلشخاص(  للشخص  المفعول  سارية  دولية  وثيقة سفر  أو  عنه  ونسخة  المفعول  الساري  األصلي  السفـر  جـواز   )3(
المؤسسة؛ و

بطاقـة الهويـة الوطنيـة الساريـة المفعـول األصليـة ونسخـة عنهـا أو بطاقـة الهويـة الشخصيـة األصليـة ونسخـة عنهـا للشخـص   )4(
الـذي يوقـع نيابـة عـن المؤسسـة:

للمواطنين البحرينيين: بطاقة الـهوية الوطنية  -  
لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي: بطاقة الهوية الرسمية أو ما يعادلها صادرة من الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها، أو، في   -  

حال كان مقيمًا بالبحرين، بطاقة الهوية الوطنية البحرينية
للجنسيات األخرى: بطاقة الـهوية الرسمية، أو وثيقة معادلة، صادرة من الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها؛ و  -  

في حال كان لدى المؤسسة رقم مستثمر وحساب أوراق مالية لدى بورصة البحرين، يجب إبراز دليـل على وجود مثل هذا الرقم وحساب   )5(
األوراق المالية في صورة بطاقة المستثمر أو كشف الحساب من بورصـة البحرين، أو صفحة مطبوعة من شاشة نظام الحاسوب لبورصة 
البحرين. وفي حال كان لدى مقدم الطلب رقم مستثمر لدى بورصة البحرين ولكن ل حساب أوراق مالية، فإن الدليل الذي يجب إبرازه 

يمكن أن يكون كذلك على شكل إشعار بتخصيص األسهم من إكتتاب عام سابق على أل يكون قد وقع قبل سنة 2006؛ و
الوثيقـة األصليـة ونسخـة منهـا التـي تخـول الشخـص )األشخاص( الـذي يظهـر توقيعـه علـى إستمارة طلـب اإلكتتـاب بالتوقيـع   )6(

علـى مثـل هـذه الوثائـق نيابـة عـن المؤسسـة. يمكن لـهذه الوثيقة أن تكون توكياًل رسـميًا أو قرارًا لمجلس إدارة الشركة.



Subscription Terms and Conditions – Please Read Carefully
To the extent of any inconsistency between the Prospectus and this Application Form, the Prospectus shall prevail. 
Capitalised terms not defined in this Application Form shall have the meaning set out in the Prospectus. The full 
Subscription Terms and Conditions are set out in the Prospectus.

1. PAYMENT

All payments should be made to the order of “Zain Bahrain – IPO”. The Receiving Bank account details are:
 Bank name: BBK
 SWIFT: BBKU BHBM
 Account name: ZAIN BAHRAIN – IPO
 Account number: 100000341889
 IBAN: BH33BBKU00100000341889
 Currency: Bahraini Dinar
 Reference: Subscription Form Application number
Applicants must remit to the Receiving Bank, at the time of submitting this Application Form, their cleared Subscription 
Funds in Bahraini Dinars net of any bank or other charges. All such charges, which may include charges for transfer, 
telegraphic transfer, issue of manager’s cheque or demand draft, Subscription Application Form processing fees, and 
foreign currency conversion charges, shall be borne by the Applicant.
Applicants who do not have a Bahrain Bourse Investor Number and a Securities Account are required to add the Investor 
Number Fee and/or the Securities Account Fee to their total Subscription Funds by completing section 3(D-F) of the 
Application Form and pay the Investor Number Fee and/or Securities Account Fee together with their Subscription 
Funds.

2. METHODS OF PAYMENT

Applicants may make payments as follows:
a) by way of internal transfer from an account held with the Receiving Bank;
b) by way of manager›s cheque/demand draft (to be drawn in Bahraini Dinars for the Receiving Bank); or
c) by way of telegraphic transfer (payment instructions to clearly mention this Application Form number and the 

amount of funds that are payable, net of any bank charges). Telegraphic transfers can only be made in Bahraini 
Dinars and can only be made for amounts greater than BHD 500.

 Cash deposits or personal cheques will not be accepted. Payments must be in Bahraini Dinars only.

3. APPLICATION SUBMISSION

Applicants can apply for Ordinary Shares at Approved Branches of the Receiving Bank (as set out in section 14.4 of the 
Prospectus) during the Offering Period. The Offering Period shall commence on Tuesday, 2 September 2014 and shall 
close on Tuesday, 16 September 2014, during the specific working hours of each Approved Branch as detailed in Section 
14.4 of the Prospectus.

4. IMPORTANT INFORMATION

a) For the purpose of listing the Company’s Ordinary Shares on the Bahrain Bourse and subsequent trading by 
Applicants, Applicants who do not have a Bahrain Bourse Investor Number are required to apply for a Bahrain 
Bourse Investor Number by completing sections 3D-F of this Subscription Application Form and paying the Bahrain 
Bourse Investor Number Fee together with their Subscription Funds. Applicants hereby authorize and instruct 
the Company to deposit Ordinary Shares allotted to them in the Bahrain Bourse’s central depository clearance 
settlement system upon finalization of the allotment process.

b) The Subscription Funds paid are subject to the Subscription Terms and Conditions as set out in the Prospectus.
c) The Subscription Application Form must be read in full and completed in full with all the required details.
d) Following the Allotment of the Offer Shares and by no later than the Distribution of Refunds Date, Allotment 

Notices shall be available at the Bahrain Bourse or from the Applicant’s designated brokerage.
e) Acceptance of this Application Form by an Approved Branch of the Receiving Bank is not deemed to be an 

acknowledgement by the Company or the Receiving Bank that the Applicant has adhered to these Subscription 
Terms and Conditions nor does it create any obligation whatsoever on the Company or the Receiving Bank to 
accept this Application Form.

f) Any refund amounts will be returned by the Receiving Bank by one of the following methods:
 - Refund cheques:  For payments made by way of manager’s cheque/demand draft. The Applicant shall be 

required to collect his/her respective refund cheque (if any) from the Receiving Bank branch where the Applicant 
submitted the Subscription Application Form within 30 days starting on the Distribution of Refunds Date.

 - Direct credit: For payments made by way of internal transfer from an account held by the Applicant with the 
Receiving Bank. The Applicant’s account with the Receiving Bank shall be credited with the refund amount due 
to the Applicant.

 - Telegraphic transfer: For payments made by way of telegraphic transfer. All bank charges for such telegraphic 
transfers shall be borne by the Applicant.

5. REQUIRED DOCUMENTS

For individuals:

a) The original and copy of the individual›s valid passport or valid international travel document;
b) The original and copy of the individual›s valid national identification card or an equivalent document:
 - Bahrain nationals: National Identity Card
 - GCC nationals: Official identification card or equivalent document issued by the Applicant’s country of 

citizenship, or, if a resident of Bahrain, Bahraini National Identity Card
 - Other nationalities: Official identification card or equivalent document issued by the Applicant’s country of 

citizenship;
c) Proof of permanent residential address if a Subscription Application Form is submitted for Subscription Funds in 

excess of BHD 5,000. The proof can consist of a copy of a recent utility bill, bank statement or similar statement from 
another bank or financial institution licensed in the country or official documentation, such as a smartcard, from a 
public/governmental authority, or a tenancy agreement; and 

d) If an individual Applicant has an existing Investor Number and Securities Account with the Bahrain Bourse, proof 
of such an Investor Number and Securities Account is required, in the form of a Bahrain Bourse investor card 
or statement account, or a Bahrain Bourse system print-screen. If the Applicant has an existing Bahrain Bourse 
Investor Number but no Securities Account, then proof of such Investor Number can additionally be in the form of 
an allotment notice from a previous IPO of no earlier than 2006. 

The following additional documents are required when a person is signing on behalf of an individual Applicant by way 
of a power of attorney:
e) The original and copy of the valid passport or international travel document of the person applying and signing on 

behalf of the individual Applicant;
f) The original and copy of the valid national identification card or an equivalent document of the person applying 

and signing on behalf of the individual Applicant; and
g) The original and copy of the notarized power of attorney.

The following additional documents are required for applications on behalf of Minors:
h) The original and copy of the valid passport or valid international travel document of the legal guardian applying 

and signing on behalf of the Minor;
i) The original and copy of the government-issued valid national identification card or an equivalent document of the 

legal guardian applying and signing on behalf of the Minor; and
j) Unless the legal guardian signing on behalf of the minor is the Minor’s father, the original and copy of the proof of 

guardianship to the applying Minor.

For Institutions:

a) A copy of a valid commercial registration certificate of the institution;
b) A copy of the memorandum and articles of association, or equivalent, of the institution;
c) The original and copy of the valid passport or international travel document of the person(s) signing on behalf of 

the institution;
d) The original and copy of a valid national identification card of the person(s) signing on behalf of the institution:
 - Bahrain nationals: National Identity Card
 - GCC nationals: Official identification card or equivalent document issued by the Applicant’s country of 

citizenship, or, if a resident of Bahrain, Bahraini National Identity Card
 - Other nationalities: Official identification card or equivalent document issued by the Applicant’s country of 

citizenship;
e) If the institution has an existing Investor Number and Securities Account with the Bahrain Bourse, proof of such an 

Investor Number and Securities Account is required in the form of a Bahrain Bourse investor card or statement of 
account, or a Bahrain Bourse system print-screen. If the Applicant has a Bahrain Bourse Investor Number but no 
Securities Account, then proof of such Investor Number can additionally be in the form of an allotment notice from 
a previous IPO of no earlier than 2006. ; and

f) The original and copy of the document authorising the person(s), whose signature(s) appear(s) on the Subscription 
Application Form to sign such document on behalf of the institution. Such a document can be either a power of 
attorney or a resolution of the board of the institution.

شروط وأحكام اإلكتتاب – يرجى القراءة بعناية
أية كلمات مطبوعة  اإلصدار.  لنشرة  اإلولوية سوف تكون  فإن  اإلكتتاب هذه،  وإستمارة طلب  اإلصدار  نشرة  بين  إختالف  أي  ضمن حدود 
بحروف بارزة وغير معّرفة في هذه اإلستمارة سوف تحمل المعنى المعطى في نشرة اإلصدار. شروط وأحكام اإلكتتاب مفصلة بشكل كامل 

في نشرة اإلصدار.
1- الدفع

جميع األموال المدفوعة يجب أن تكون لصالح “Zain Bahrain – IPO”. تفاصيل الحساب المصرفي لبنك اإلستالم مبينة على النحو التالي:
بنك البحرين والكويت البنـك:    

BBKU BHBM  :)IBAN( السويفت  
   ZAIN BAHRAIN – IPO إسـم الحسـاب:   

100000341889 رقـم الحسـاب:   
BH33BBKU00100000341889  :)IBAN( رقم الحساب المصرفي الدولي  

الدينار البحريني العملـة:   
)رقم إستمارة طلب اإلكتتاب(  اإلشارة المرجعية:   

يتعين على مقدمي الطـلبات دفع أموال اإلكـتتاب لبنك اإلستالم بالدينار البحريني، في وقت تسـليم إستمارة طلب اإلكـتتاب، صافية من 
أية رسوم بنكية أو غيرها. أية رسوم من هذا القبيل، والتي من الممكن أن تشمل رسوم التحويل التلغرافي، أو رسوم إصدار شيك مصرفي أو 

حوالة مصرفية، أو رسوم إدارية لطلب اإلكتتاب في األسهم، أو رسوم تحويل عمالت أجنبية، سوف يتحملها مقدم الطلب.
يجب على مقدمي الطلبات الذين ليس لديهم رقم مستثمر وحساب أوراق مالية مع بورصة البحرين أن يقوموا بدفع رسم رقم المستثمر 
و/أو رسم حساب األوراق المالية وذلك باستكمال القسم 3)د-و( من إستمارة الطلب هذه ودفع رسم المستثمر و/أو رسم حساب األوراق المالية 

مع أموال اإلكتتاب.
2- وسائل الدفع

يمكن لمقدمي الطلبات دفع أموال اإلكتتاب على النحو التالي:
بواسطة تحويل داخلي من حساب مصرفي لدى بنك اإلستالم ؛ أو  )1(

بواسطة شيك إداري بالدينار البحريني إلى بنك اإلستالم ؛ أو  )2(
أموال اإلكتتاب  الصلة، ومبلغ  الدفع رقم إستمارة طلب اإلكتتاب ذات  الذكر بوضوح في تعليمات  تحويل األموال تلغرافيًا )يجب   )3(
المستحقة الدفع صافي من أية رسوم مصرفية(. يمكن عمل التحويالت التغرافية فقط بالدينار البحريني وفقط في حال كان المبلغ 

يتجاوز 500 دينار بحريني.
اإليداعات النقدية والشيكات الشخصية ل تقبل. والدفع يجب أن يكون بالدينار البحريني فقط.

3- تسليم إستمارة الطلب
يمكن لمقدمي الطلبات التقدم بطلباتهم في الفروع المعتمدة لبنك اإلستالم )كما هو مبين في القسم 14-4 من نشرة اإلصدار( خالل فترة 
الطرح. سوف تبدأ فترة اإلكتتاب في يوم الثالثاء 2 سبتمبر 2014 وتنتهي يوم الثالثاء 16 سبتمبر 2014، وذلك في ساعات العمل المحددة لكل 

فرع معتمد، والمبينة في القسم 14-4 من نشرة اإلصدار. 
4- معلومات هامة

لغرض إدراج األسهم العادية للبنك في بورصة البحرين وتداولها لحقًا من قبل مقدمي الطلبات، فإنه يتعين على مقدم الطلب الذي   )1(
ل يوجد لديه رقم مستثمر لدى بورصة البحرين تقديم طلب للحصول على رقم مستثمر من بورصة البحرين عن طريق تعبئة القسم 
األقسام 3د-و من إستمارة طلب اإلكتتاب ودفع رسم رقم المستثمرلدى بورصة البحرين مع مبالغ اإلكتتاب. كما يخول مقدمو الطلبات 

الشركة ويوجهونها إلى إيداع األسهم العادية المخصصة لهم في نظام اإليداع المركزي عند إنتهاء عملية التخصيص.
تخضع أموال اإلكتتاب المدفوعة لشروط وأحكام اإلكتتاب المنصوص عليها في نشرة اإلصدار.  )2(

يجب على مقدمي الطلبات قراءة إستمارة طلب اإلكتتاب بالكامل وتعبئته بالكامل بكل البيانات المطلوبة.  )3(
بعد تخصيص أسهم الطرح وفي موعد ل يتجاوز تاريخ توزيع األموال المرجعة سوف تكون إشعارات التخصيص موجودة لإلستالم من   )4(

بورصة البحرين أو من الوسيط المعين لمقدم الطلب.
إن قبول إستمارة الطلب هذه من قبل الشركة أو الفرع المعتمد لبنك اإلستالم ل يعتبر إقرارًا من الشركة أو بنك اإلستالم بأن مقدم   )5(
الطلب قد إلتزم بشروط وأحكام اإلكتتاب هذه، كما أنه ل يشّكل أي إلتزام على اإلطالق على الشركة أو بنك اإلستالم بقبول هذا الطلب. 

أية أموال مرجعة سيتم إرجاعها من قبل بنك اإلستالم بإحدى الطرق التالية:  )6(
شيك مصرفي: لمقدمي الطلبات الذين دفعوا أموال اإلكتتاب عن طريق شيكات إدارية. يتوجب على مقدمي الطلبات هؤلء أن   -  
يستلموا الشيكات )إن وجدت( من نفس الفروع المعتمدة لبنك اإلستالم التي قدموا فيها إستمارات طلب الكتتاب، وذلك في 

غضون 30 يومًا إعتبارًا من تاريـخ توزيع األموال المرجعة.
بنك  لهم في  داخلية من حسابات مصرفية  تحويالت  اإلكتتاب عن طريق  أموال  دفعوا  الذين  الطلبات  لمقدمي  مباشر:  قيد   -  

اإلستالم. سوف تقّيد المبالغ المستحقة في حساباتهم المصرفية.
تحويل برقي: لمقدمي الطلبات الذين دفعوا أموال اإلكتتاب عن طريق التحويالت البرقية. كل رسوم التحويالت البرقية سوف   -  

يتحملها مقدمو الطلبات المعنيون.
5- الوثائق المطلوبة

لألفراد:
جواز السفـر األصلـي السـاري المفعـول ونسخـة عنـه أو وثيقـة سفـر دوليـة صالحـة لمقدم الطلب؛ و  )1(

بطاقـة الهويـة الوطنيـة األصليـة الساريـة المفعـول ونسخـة عنهـا أو أية وثيقـة معادلـة لمقدم الطلب:  )2(
للمواطنين البحرينيين: بطاقة الـهوية الوطنية  -  

لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي: بطاقة الهوية الرسمية أو ما يعادلها صادرة من الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها، أو، في   -  
حال كان مقيمًا بالبحرين، بطاقة الهوية الوطنية البحرينية

للجنسيات األخرى: بطاقة الـهوية الرسمية، أو وثيقة معادلة، صادرة من الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها؛ و  -  
إثبات عنوان السكن الدائم في حال كان الطلب بمبلغ يفوق 5000 دينار بحريني. يمكـن أن يكـون هـذا اإلثبات علـى شكـل نسخـة   )3(
مـن فاتـورة حديثة للكهربـاء أو  لـهاتـف الخـط األرضـي، أو أي وثيقـة أخـرى صـادرة عـن هيئـة رسميـة بمـا فـي ذلـك علـى سبيـل 

المثـال ل الحصـر، البيانـات المصرفيـة وعقـود اإليجـار؛ و
في حال كان لدى مقدم الطلب من األفراد رقم مستثمر وحساب أوراق مالية لدى بورصة البحرين، يجب إبراز دليـل على وجود مثل   )4(
هـذا الرقم وحساب األوراق المالية في صورة بطاقـة المستثمر أو كشف الحساب من بورصة البحرين، أو صفحة مطبوعة من شاشة نظام 
الحاسوب لبورصة البحرين. وفي حال كان لدى مقدم الطلب رقم مستثمر لدى بورصة البحرين ولكن ل حساب أوراق مالية، فإن الدليل 
الذي يجب إبرازه يمكن أن يكون كذلك على شكل إشعار بتخصيص األسهم من إكتتاب عام سابق على أل يكون قد وقع قبل سنة 

 .2006
الوثائق اإلضافية المبــينة أدناه مطلوبة في حال وّقع شخص نيابًة عن مقدم الطلب من خالل توكيل قانوني:

جـواز السفـر األصلـي السـاري المفعـول ونسخة عنه أو وثيقـة سفـر دوليـة صالحـة للشخص الموقع نيابًة عن مقدم الطلب؛  )5(
بطاقـة الـهويـة الوطنيـة األصليـة الساريـة المفعـول ونسخة عنها أو أية وثيقـة معادلـة للشخص الموقع نيابًة عن مقدم الطلب؛  )6(

الوكالـة القانونيـة األصليـة المصدقـة ونسخة عنه.  )7(
الوثائـق اإلضافيـة المبــينة أدناه مطلوبة في حال وّقع شخص نيابة عن مقدم طلب قاصـر:

جـواز السفـر األصلي السـاري المفعـول ونسخة عنه أو وثيقـة سفـر دوليـة صالحـة للشخص الموقع نيابًة عن القاصر؛  )8(
بطاقة الهوية الوطنية األصلية السارية المفعول ونسخة عنها أو أية وثيقة معادلة للشخص الموقع نيابًة عن القاصر؛  )9(

فيما عدا إذا كان الشخص الموقع نيابة عن القاصر هو والد القاصر، وثيقة إثبات الوصاية القانونيـة األصليـة المصدقـة ونسخه عنها.  )10(
للمؤسسات:

نسخـة مـن شهـادة السجل التجاري  للمؤسسة الساريـة المفعـول؛ و  )1(
نسخـة مـن عقد التأسيس والنظام األساسي للمؤسسة أو ما يعادلها؛ و  )2(

نيابة عن  يوقع  الذي  )اإلشخاص(  للشخص  المفعول  سارية  دولية  وثيقة سفر  أو  عنه  ونسخة  المفعول  الساري  األصلي  السفـر  جـواز   )3(
المؤسسة؛ و

بطاقـة الهويـة الوطنيـة الساريـة المفعـول األصليـة ونسخـة عنهـا أو بطاقـة الهويـة الشخصيـة األصليـة ونسخـة عنهـا للشخـص   )4(
الـذي يوقـع نيابـة عـن المؤسسـة:

للمواطنين البحرينيين: بطاقة الـهوية الوطنية  -  
لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي: بطاقة الهوية الرسمية أو ما يعادلها صادرة من الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها، أو، في   -  

حال كان مقيمًا بالبحرين، بطاقة الهوية الوطنية البحرينية
للجنسيات األخرى: بطاقة الـهوية الرسمية، أو وثيقة معادلة، صادرة من الدولة التي ينتمي إلى جنسيتها؛ و  -  

في حال كان لدى المؤسسة رقم مستثمر وحساب أوراق مالية لدى بورصة البحرين، يجب إبراز دليـل على وجود مثل هذا الرقم وحساب   )5(
األوراق المالية في صورة بطاقة المستثمر أو كشف الحساب من بورصـة البحرين، أو صفحة مطبوعة من شاشة نظام الحاسوب لبورصة 
البحرين. وفي حال كان لدى مقدم الطلب رقم مستثمر لدى بورصة البحرين ولكن ل حساب أوراق مالية، فإن الدليل الذي يجب إبرازه 

يمكن أن يكون كذلك على شكل إشعار بتخصيص األسهم من إكتتاب عام سابق على أل يكون قد وقع قبل سنة 2006؛ و
الوثيقـة األصليـة ونسخـة منهـا التـي تخـول الشخـص )األشخاص( الـذي يظهـر توقيعـه علـى إستمارة طلـب اإلكتتـاب بالتوقيـع   )6(

علـى مثـل هـذه الوثائـق نيابـة عـن المؤسسـة. يمكن لـهذه الوثيقة أن تكون توكياًل رسـميًا أو قرارًا لمجلس إدارة الشركة.
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هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا
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ملحق ب: عقـد التأسيـس والنظـام األساسـي لما بعد التحول
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On the ____________ day of ____________ of 1435.

Corresponding to the __________ day of ______ year 2014.

Before me: _________________________________________

Notary Public for the Kingdom of Bahrain.

Appearing:
Shaikh Ahmed Bin Ali Bin Abdulla Al Khalifa, a Bahraini 
national, holding CPR No.XXXXXXXXX representing the 
founding shareholders of Zain Bahrain pursuant to the 
resolution passed by the Extraordinary General Meeting 
held on 28th July 2013.

COMPANY’S CONVERSION

Article (1)
Zain Bahrain B.S.C.(c) is a Company registered with the 
Ministry of Industry & Commerce in the Kingdom of Bahrain, 
under Commercial Registration No. 50603 on 19 April 2003 
(the “Company”), and has been operating in accordance 
with the provisions of the Bahrain Commercial Companies 
Law promulgated by Legislative Decree No. 21 of 2001 (the 
“Law”) and its Implementing Regulations issued by Order 
No. 6 of 2002, and according to its Memorandum and 
Articles of Association dated 19 April 2003, recorded at the 
Notary Public Office under No. 2003010945.

The shareholders have agreed to transform the Company 
from a Closed Joint Stock Company to a Public Joint Stock 
Company in accordance with the Law and the provisions 
of this Memorandum of Association and the Articles of 
Association attached hereto.

NAME OF THE COMPANY

Article (2)
The Company’s name shall be “Zain Bahrain B.S.C.”, 
followed by the phrase “Bahraini Shareholding Company 
or “B.S.C”.

COMPANY’S OBJECTS

Article (3)
The objects for which the Company has been established 
are:
a) To hold the second mobile license in the Kingdom of 

Bahrain and to build, roll out and commercially operate 
the associated mobile network, and such other related 
business as the board of directors may determine.

b) Import, export and sale of independent communication 
systems.

c) To provide mobile telecommunication services.
d) To provide communication products and services and 

support services.
e) To provide international telecommunications facilities 

services.
f) To act as an internet services provider.
g) To provide value added services.

في اليوم __________ من شهر __________ لعام 1435 للهجرة

الموافق __________ من __________ لعام 2014 للميالد

لدي أنا: ______________________________________

الموثق بمكتب التوثيق بمملكة البحرين

حضر:
الجنسية،  بحريني  خليفة،  آل  عبداهلل  بن  علي  بن  أحمد  الشيخ 
يحمل بطاقة سكانية رقم XXXXXXXXX، بصفته ممثاًل عن المساهمين 
العامة غير  الجمعية  إلى قرار  إستنادا  البحرين  المؤسسين في شركة زين 

العادية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2013.

تحويل الشركة

المادة )1(
التجارة  و  الصناعة  وزارة  لدى  تسجيلها  تم  قد  البحرين ش.م.ب.)م(  زين 
 2003 أبريل   19 في   50603 رقم  تجاري  سجل  تحت  البحرين،  بمملكة 
)“الشركة”(، وهي تعمل بموجب أحكام قانون الشركات التجارية الصادر 
بالمرسوم قانون رقم 21 لسنة )“القانون”( 2001، والئحته التنفيذية الصادرة 
األساسي  ونظامها  تأسيسها  عقد  وبموجب   ،2002 لسنة   6 رقم  بالقرار 
المؤرخين في 19 أبريل 2003، والمسجلين لدى مكتب التوثيق تحت رقم 

.2003010945

اتفق المساهمون على تعديل الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة 
عقد  وألحكام  القانون،  ألحكام  طبقا  عامة  مساهمة  شركة  إلى  مقفلة 

التأسيس هذا و النظام األساسي الملحق طيه.

اسم الشركة

المادة )2(
“شركة  بعبارة  ويتبع  ش.م.ب.”،  البحرين  “زين  الشركة  أسم  يكون 

مساهمة بحرينية” أو باألحرف “ش.م.ب”.

أغراض الشركة

المادة )3(
إن األغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي كما يلي:

الحصول على الترخيص الثاني للهواتف النقالة في مملكة البحرين   أ( 
من  ذلك  وغير  تجاريًا  بها  المرتبطة  الشبكة  وتشغيل  وطرح  وإنشاء 

األعمال ذات العالقة التي يحددها مجلس االدارة.
استيراد وتصدير وبيع أجهزة االتصاالت المتنقلة.   ب( 

خدمات االتصاالت المتنقلة.  ج( 
توفير المنتجات والخدمات واالتصاالت والخدمات المساندة.  د( 

توفير خدمات مرافق االتصاالت الدولية.  ه( 
القيام بأعمال مزود خدمة اإلنترنت.  و( 

تقديم خدمات القيمة المضافة.  ز( 

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF
ZAIN BAHRAIN B.S.C.

BAHRAINI SHAREHOLDING COMPANY

عقد تأسيس
زين البحرين )ش.م.ب(
شركة مساهمة بحرينية
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h) To build, roll out and commercially operate the 
National Fixed Wireless License.

i) To do all such acts and things as shall be necessary 
for or conducive to the attainment of the foregoing 
objects. 

j) The Company may have an interest in or participate, 
in any manner in institutions which carry on similar 
activities or which may assist the Company in realising 
its own objects in Kingdom of Bahrain or abroad. 
The Company may acquire such entities or merge 
therewith.

The above shall be subject to the provision of the 
applicable laws, rules, regulations and orders in force, 
provided that the necessary licenses shall be issued for 
carrying on such business activities.

COMPANY’S HEADQUARTERS

Article (4)
The Company’s headquarters and its legal domicile shall 
be in the City of Manama, Kingdom of Bahrain. The 
Company’s Board of Directors may establish branches, 
offices or agencies in the Kingdom of Bahrain or overseas.

COMPANY’S TERM

Article (5)
The Company’s term shall commence on the date on which 
the Company’s registration in the Registry of Commerce 
is published in the Official Gazette and shall end upon 
striking out its name in the Registry of Commerce for any 
reasons mentioned in Article (63) of the attached Articles 
of Association.

Company’s Capital and Shares Capital

CAPITAL

Article (6)
The Company’s authorised capital shall be 36,800,000 
(Thirty-six million, eight hundred thousand Bahraini Dinars) 
divided into 368 million (three hundred and sixty-eight 
million shares), the nominal value of each share is BD 0.100 
(one hundred Bahraini fils).

Article (7)
The issued and paid-up capital shall be 36,800,000 (Thirty-
six million, eight hundred thousand Bahraini Dinars) 
divided into 368 million (three hundred and sixty-eight 
million shares), the nominal value of each share is BD 0.100 
(one hundred Bahraini fils).

The parties hereto have subscribed for the issued share 
capital of the Company with a percentage of 86.957% which 
is equal to BD 32,000,000 (thirty two million Bahraini Dinars) 
divided into 320,000,000 (three hundred twenty thousand 
million) shares, the nominal value of each share is BD 0.100 
(one hundred Bahraini fils) in the following manner:

إنشاء ونشر وتشغيل تجاري لرخصة شبكة االتصاالت الوطنية الثابتة   ح( 
الالسلكية.

تحقيق  إلى  المؤدية  أو  الالزمة  واألشياء  األعمال  بكافة  تقوم  أن   ط( 
األغراض الواردة أعاله.

يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع   ي( 
الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها والتي تعاونها 
على تحقيق أغراضها في مملكة البحرين أو خارجها كما يجوز لها 

أن تمتلك أو تندمج في الشركات المذكورة.

على أن يتم جميع ما سبق مع مراعاة أحكام القوانين واألنظمة 
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة 

لممارسة هذه األنشطة.

المكتب الرئيسي

المادة )4(
يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة المنامة بمملكة 
البحرين ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت 

داخل أو خارج مملكة البحرين.

مدة الشركة

المادة )5(
تبدأ مدة الشركة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري ونشر القرار 
سجلها  شطب  عند  وتنتهي  الرسمية  الجريدة  في  بتأسيسها  المرخص 
التجاري وفقا ألحد األسباب المذكورة في المادة )63( من النظام األساسي 

المرفق.

رأس مال وأسهم الشركة

رأس المال

المادة )6(
مليون  وثالثين  )ستة   36,800,000 بمبلغ  به  المصرح  الشركة  مال  رأس  حدد 
وثمانية  )ثالثمائة   368,000,000 على  وزعت  بحريني(  دينار  ألف  وثمانمائة 
وستين مليون سهم( بقيمة اسمية مقدارها مائة فلس بحريني )100 فلس 

بحريني( لكل سهم.

المادة )7(
حدد رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ 36,800,000 )ستة وثالثين مليون 
وثمانية  )ثالثمائة   368,000,000 على  وزعت  بحريني(  دينار  ألف  وثمانمائة 
وستين مليون سهم( بقيمة اسمية مقدارها مائة فلس بحريني )100 فلس 

بحريني( لكل سهم.

اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد برأسمال الشركة الصادر بنسبة 
بحريني(  دينار  مليون  وثالثين  )اثنين   32,000,000 يعادل  ما  أي   %86.957
وزعت على 320,000,000 )ثالثمائة وعشرين مليون سهم( بقيمة اسمية مقدارها 
مائة فلس بحريني )100 فلس بحريني( لكل سهم موزعة على النحو التالي:
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Shareholder Name
Value, BD Shares Percentage

1 Mobile Telecommunications Co. 20,160,000 201,600,000 54.783% شركة االتصاالت المتنقلة 1

2 Sh. Ahmed Ali Abdulla Al-Khalifa 5,926,000 59,260,000 16.103% الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل 
خليفة

2

3 Pension Fund Commission 1,500,000 15,000,000 4.076% الهيئة العامة لصندوق التقاعد 3

4 Sh. Rashid Abdulrahman 
Mohammed Alkhalifa 120,000 1,200,000 0.326% الشيخ راشد بن عبالرحمن بن محمد 

آل خليفة
4

5 Family Investment Company 
Limited 480,000 4,800,000 1.304% شركة االستثمارات العائلية ذ.م.م 5

6 Nojood Holding Company 
W.L.L. 280,000 2,800,000 0.761% شركة النجود القابضة ذ.م.م 6

7 Fuad Ebrahim Khalil Kanoo 240,000 2,400,000 0.652% فؤاد ابراهيم خليل كانو 7

8 Taqi Mohammed Ali Almudaifa 240,000 2,400,000 0.652% تقي محمد علي المديفع 8

9 Faisal Hasan Mohamed Jawad 240,000 2,400,000 0.652% فيصل حسن محمد جواد 9

10 Samya Khalid Hamad Aldoseri 280,000 2,800,000 0.761% سامية خالد حمد الدوسري 10

11 Intellect Data Systems Bahrain 240,000 2,400,000 0.652% إنتلكت ألنظمة البيانات – البحرين 11

12 Abdulaziz Ahmed Yousif 
Abdulmalik 480,000 4,800,000 1.304% عبدالعزيز أحمد يوسف عبدالملك 12

13 Abdulaziz Sulaiman Hamad 
Albassam 360,000 3,600,000 0.978% عبدالعزيز سليمان حمد البسام 13

14 On Air Commerce W.L.L. 144,000 1,440,000 0.391% أون أير كومرس ذ.م.م 14

15 Abdulmajeed Abbas Shirazi 120,000 1,200,000 0.326% عبدالمجيد عباس شيرازي 15

16 Abu Alqassim Abbas Abu 
Alqassim Shirazi 80,000 800,000 0.217% أبو القاسم عباس الشيرازي 16

17 Yousif Khalil Almoayyed & Sons 
Co. 120,000 1,200,000 0.326% يوسف خليل المؤيد وأوالده ش.م.ب 

)مقفلة(
17

18 Almoayyed International B.S.C. 
(Closed) 120,000 1,200,000 0.326% شركة المؤيد العالمية ش.م.ب 

)مقفلة(
18

19 Ebrahim Khalifa Ebrahim Mattar 120,000 1,200,000 0.326% ابراهيم خليفة ابراهيم مطر 19

20 Ali Yusuf Ali Ubaydli 120,000 1,200,000 0.326% علي يوسف العبيدلي 20

21 Khamis Mohammed Yousif 
Almuqla 120,000 1,200,000 0.326% خميس محمد يوسف المقلة 21

22 Sultan Nasser Alsowaidi 80,000 800,000 0.217% سلطان بن ناصر السويدي 22

23 Ebrahim Abdulhadi Mohammed 
Ali Alafoo 70,000 700,000 0.190% ابراهيم عبدالهادي محمد العفو 23

24 Ishaq Abdulrahman Abdulla 
Alkooheji 60,000 600,000 0.163% أسحق عبدالرحمن الكوهجي 24

25 Rhine Trading (Bahrain) 
B.S.C.Closed 60,000 600,000 0.163% راين ترادينج )البحرين( ش.م.ب 

)مقفلة(
25

26 Moanis Mahmood Mohammed 
Almardi 42,000 420,000 0.114% مؤنس محمود المردي 26

27 Sh. Abdulla Isa Mohammed 
Al-Khalifa 40,000 400,000 0.109% الشيخ عبدالله بن عيسى بن محمد 

آل خليفة
27

28 Saleh Abdulla Saleh Albalushi 158,000 1,580,000 0.429% صالح عبدالله صالح البلوشي 28
Total 32,000,000 320,000,000 86.957% المجموع

عدد االسهماالسم
القيمة االسمية 

للسهم
النسبة من
رأس المال
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The founding shareholders are hereby issuing the 
remaining share capital for a public offering in accordance 
with the Law and other applicable laws and regulations and 
therefore shall not subscribe to the shares of the public 
offering.

Article (8)
The liability of each shareholder shall be limited to the 
value of the shares subscribed for by it. 

ARTICLES OF ASSOCIATION

Article (9)
The attached Articles of Association shall be deemed an 
integral part hereof.

EXPENSES AND FEES
Article (10)

All costs and fees in respect of this Memorandum and its full 
legalisation shall be debited to the Company overheads.

FINAL PROVISIONS

Article (11)
a) This Memorandum of Association shall be deposited 

and published in accordance with the provisions of the 
Law.

b) This Memorandum of Association was approved 
in accordance with the no– objection letter of the 
Bahrain Investors Centre at the Ministry of Industry 
and Commerce under Ref. 81109 dated 28 April 2014.

ENTIRE AGREEMENT

Article (12) 
The provisions of the Commercial Companies Law 
promulgated by Legislative Decree No. 21 of 2001 and its 
Implementing Regulations issued by Order No. 6 of the 
year 2002 shall apply with respect to any matter for which 
no specific provision is embodied in this Memorandum of 
Association.

In witness whereof, this Memorandum of Association was 
made in one original and three copies which were signed 
upon having been read by all the parties and by myself. 
The parties concerned were given three copies to act in 
accordance therewith.

رأسمال  المتبقية من  النسبة  العقد  الموقعون على هذا  المؤسسون  يطرح 
واألنظمة  األخرى  والقوانين  القانون  ألحكام  وفقًا  العام  لالكتتاب  الشركة 
المطبقة وذلك دون أن يشترك أي من المؤسسين في اإلكتتاب في األسهم 

المطروحة لإلكتتاب العام.

المادة )8(
من  بها  المكتتب  األسهم  بقيمة  محدودة  المساهمين  مسئولية  تكون 

قبلهم.
النظام األساسي

المادة )9(
يعتبر النظام األساسي المرفق جزء ال يتجزأ من هذا العقد.

المصروفات والرسوم

المادة )10(
من  تحسب  التام  واستيفائه  وأتعابه  العقد  هذا  مصروفات  جميع 

المصروفات العمومية للشركة.

أحكام ختامية

المادة )11(
يودع عقد التأسيس هذا وينشر طبقا للقانون. أ( 

البحرين  مركز  ممانعة  عدم  إلى  استنادا  هذا  التأسيس  عقد  حرر  ب( 
للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة بالكتاب الصادر تحت رقم 81109 

بتاريخ 28 أبريل 2014.

شمولية االتفاق

المادة )12(
 )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  أحكام  تسري 
لسنة 2001 والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )6( لسنة 2002 فيما لم يرد 

بشأنه نص خاص في عقد التأسيس هذا.

وبما ذكر تحرر عقد التأسيس هذا من أصل وثالث نسخ وتم التوقيع عليه 
بعد تالوته من قبل الجميع ومني وتسلم أصحاب الشأن ثالث نسخ منه 

للعمل بموجبه.
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On the ________ of ________ of 1435.

Corresponding to the ________ day of ________ year 2014.

Before me: _______________________________________

Notary Public for the Kingdom of Bahrain

Appearing:
Shaikh Ahmed Bin Ali Bin Abdulla Al Khalifa, a Bahraini 
national, holding CPR No.XXXXXXXXX representing the 
founding shareholders of Zain Bahrain pursuant to the 
resolution passed by the Extraordinary General Meeting 
held on 28th July 2013.

CHAPTER ONE

COMPANY’S CONVERSION

Article (1)
Zain Bahrain B.S.C.(c) is a Company registered with the 
Ministry of Industry & Commerce in the Kingdom of Bahrain, 
under Commercial Registration No. 50603 on 19 April 2003 
(the “Company”), and has been operating in accordance 
with the provisions of the Bahrain Commercial Companies 
Law promulgated by Legislative Decree No.21 of 2001 (the 
“Law”) and its Implementing Regulations issued by Order 
No.6 of 2002, and according to its Memorandum and 
Articles of Association dated 19 April 2003, recorded at the 
Notary Public Office under No. 2003010945.

The shareholders have agreed to convert the Company 
from a Closed Joint Stock Company to a Public Joint Stock 
Company in accordance with the Law and the provisions 
of these Articles of Association and the Memorandum of 
Association attached hereto.

NAME OF THE COMPANY

Article (2)
The Company’s name shall be “Zain Bahrain B.S.C.”, 
followed by the phrase “Bahraini Shareholding Company 
or “B.S.C”.

COMPANY’S OBJECTS

Article (3)
The objects for which the Company has been established 
are:
a) To hold the second mobile license in the Kingdom of 

Bahrain and to build, roll out and commercially operate 
the associated mobile network, and such other related 
business as the board of directors may determine.

b) Import, export and sale of independent communication 
systems.

c) To provide mobile telecommunication services.
d) To provide communication products and services and 

support services.
e) To provide international telecommunications facilities 

services.
f) To act as an internet services provider.

ARTICLES OF ASSOCIATION OF
ZAIN BAHRAIN B.S.C.

BAHRAINI SHAREHOLDING COMPANY

النظام األساسي
زين البحرين )ش.م.ب(
شركة مساهمة بحرينية

في اليوم __________ من شهر __________ لعام 1435 للهجرة.

الموافق __________ من __________ لعام 2014 للميالد.

لدي أنا: ________________________________________

الموثق بمكتب التوثيق بمملكة البحرين

حضر:
الجنسية،  بحريني  آل خليفة،  أحمد بن علي بن عبداهلل  الشيخ 
يحمل بطاقة سكانية رقم XXXXXXXXX، بصفته ممثاًل عن المساهمين 
العامة غير  الجمعية  إلى قرار  إستنادا  البحرين  المؤسسين في شركة زين 

العادية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2013.

الباب األول

تحويل الشركة

المادة )1(
التجارة  و  الصناعة  وزارة  لدى  تسجيلها  تم  قد  البحرين ش.م.ب.)م(  زين 
 2003 أبريل   19 في   50603 رقم  تجاري  سجل  تحت  البحرين،  بمملكة 
)“الشركة”(، وهي تعمل بموجب أحكام قانون الشركات التجارية الصادر 
بالمرسوم قانون رقم 21 لسنة 2001 )“القانون”(، والئحته التنفيذية الصادرة 
األساسي  ونظامها  تأسيسها  عقد  وبموجب   ،2002 لسنة   6 رقم  بالقرار 
المؤرخين في 19 أبريل 2003، والمسجلين لدى مكتب التوثيق تحت رقم 

.2003010945

اتفق المساهمون على تحويل الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة 
وعقد  األساسي  النظام  القانون، وألحكام هذ  عامة طبقا ألحكام  مساهمة 

التأسيس الملحق طيه.

اسم الشركة

المادة )2(
“شركة  بعبارة  ويتبع  ش.م.ب.”،  البحرين  “زين  الشركة  أسم  يكون 

مساهمة بحرينية” أو باألحرف “ش.م.ب”.

أغراض الشركة

المادة )3(
إن األغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي كما يلي:

الحصول على الترخيص الثاني للهواتف النقالة في مملكة البحرين   أ( 
من  ذلك  وغير  تجاريًا  بها  المرتبطة  الشبكة  وتشغيل  وطرح  وإنشاء 

األعمال ذات العالقة التي يحددها مجلس االدارة.
استيراد وتصدير وبيع أجهزة االتصاالت المتنقلة.  ب( 

خدمات االتصاالت المتنقلة.  ج( 
توفير المنتجات والخدمات واالتصاالت والخدمات المساندة.  د( 

توفير خدمات مرافق االتصاالت الدولية.  ه( 
القيام بأعمال مزود خدمة اإلنترنت.  و( 

تقديم خدمات القيمة المضافة.  ز( 
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g) To provide value added services.
h) To build, roll out and commercially operate the 

National Fixed Wireless License.
i) To do all such acts and things as shall be necessary 

for or conducive to the attainment of the foregoing 
objects.

j) The Company may have an interest in or participate, 
in any manner in institutions which carry on similar 
activities or which may assist the Company in realising 
its own objects in the Kingdom of Bahrain or abroad. 
The Company may acquire such entities or merge 
therewith.

The above shall be subject to the provision of the 
applicable laws, rules, regulations and orders in force, 
provided that the necessary licenses shall be issued for 
carrying on such business activities.

COMPANY’S HEADQUARTERS

Article (4)
The Company’s headquarters and its legal domicile shall 
be in the City of Manama, Kingdom of Bahrain. The 
Company’s Board of Directors may establish branches, 
offices or agencies in the Kingdom of Bahrain or overseas.

COMPANY’S TERM

Article (5)
The Company’s term shall commence on the date on which 
the Company’s registration in the Registry of Commerce is 
published in the Official Gazette and shall end upon striking 
out its name in the Registry of Commerce for any reasons 
mentioned in Article (63) of the Articles of Association.

CHAPTER TWO
Company’s Capital and Shares Capital

CAPITAL

Article (6)
The Company’s authorised capital shall be 36,800,000 
(Thirty-six million, eight hundred thousand Bahraini Dinars) 
divided into 368 million (three hundred and sixty-eight 
million shares), the nominal value of each share is BD 0.100 
(one hundred Bahraini fils).

Article (7)
The issued and paid-up capital shall be 36.800.000 (Thirty-
six million, eight hundred thousand Bahraini Dinars) 
divided into 368 million (three hundred and sixty-eight 
million shares), the nominal value of each share is BD 0.100 
(one hundred Bahraini fils).

The parties hereto have subscribed for the issued share 
capital of the Company with a percentage of 86.957% which 
is equal to BD 32,000,000 (thirty two million Bahraini Dinars) 
divided into 320,000,000 (three hundred twenty thousand 
million) shares, the nominal value of each share is BD 0.100 
(one hundred Bahraini fils) in the following manner:

إنشاء ونشر وتشغيل تجاري لرخصة شبكة االتصاالت الوطنية الثابتة   ح( 
الالسلكية.

تحقيق  إلى  المؤدية  أو  الالزمة  واألشياء  األعمال  بكافة  تقوم  أن   ط( 
األغراض الواردة أعاله.

يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع   ي( 
الشركات وغيرها التي تزاول أعماال شبيهة بأعمالها والتي تعاونها 
على تحقيق أغراضها في مملكة البحرين أو خارجها كما يجوز لها 

أن تمتلك أو تندمج في الشركات المذكورة.

على أن يتم جميع ما سبق مع مراعاة أحكام القوانين واألنظمة 
واللوائح والقرارات السارية وبشرط استصدار التراخيص الالزمة 

لممارسة هذه األنشطة.

المكتب الرئيسي

المادة )4(
يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة المنامة بمملكة 
البحرين ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيالت 

داخل أو خارج مملكة البحرين.

مدة الشركة

المادة )5(
تبدأ مدة الشركة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري ونشر القرار 
سجلها  شطب  عند  وتنتهي  الرسمية  الجريدة  في  بتأسيسها  المرخص 
النظام  هذا  من   )63( المادة  في  المذكورة  األسباب  ألحد  وفقا  التجاري 

األساسي.

الباب الثاني
رأس مال وأسهم الشركة

رأس المال

المادة )6(
مليون  وثالثون  )ستة   36,800,000 بمبلغ  به  المصرح  الشركة  مال  رأس  حدد 
وثمانية  )ثالثمائة   368,000,000 على  وزعت  بحريني(  دينار  ألف  وثمانمائة 
وستون مليون سهم( بقيمة اسمية مقدارها مائة فلس بحريني )100 فلس 

بحريني( لكل سهم.

المادة )7(
حدد رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ 36,800,000 )ستة وثالثون مليون 
وثمانية  )ثالثمائة   368,000,000 على  وزعت  بحريني(  دينار  ألف  وثمانمائة 
وستون مليون سهم( بقيمة اسمية مقدارها مائة فلس بحريني )100 فلس 

بحريني( لكل سهم.

الصادر  الشركة  برأسمال  النظام  هذا  على  الموقعون  المؤسسون  اكتتب 
دينار  مليون  وثالثون  )اثنين   32,000,000 يعادل  ما  أي   %86.957 بنسبة 
بقيمة  سهم(  مليون  وعشرين  )ثالثمائة   320,000,000 على  وزعت  بحريني( 
اسمية مقدارها مائة فلس بحريني )100 فلس بحريني( لكل سهم موزعة 

على النحو التالي:
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Shareholder Name
Value, BD Shares Percentage

1 Mobile Telecommunications Co. 20,160,000 201,600,000 54.783% شركة االتصاالت المتنقلة 1

2 Sh. Ahmed Ali Abdulla Al-
Khalifa 5,926,000 59,260,000 16.103% الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله 

آل خليفة
2

3 Pension Fund Commission 1,500,000 15,000,000 4.076% الهيئة العامة لصندوق التقاعد 3

4 Sh. Rashid Abdulrahman 
Mohammed Alkhalifa 120,000 1,200,000 0.326% الشيخ راشد بن عبالرحمن بن 

محمد آل خليفة
4

5 Family Investment Company 
Limited 480,000 4,800,000 1.304% شركة االستثمارات العائلية ذ.م.م 5

6 Nojood Holding Company 
W.L.L. 280,000 2,800,000 0.761% شركة النجود القابضة ذ.م.م 6

7 Fuad Ebrahim Khalil Kanoo 240,000 2,400,000 0.652% فؤاد ابراهيم خليل كانو 7
8 Taqi Mohammed Ali Almudaifa 240,000 2,400,000 0.652% تقي محمد علي المديفع 8
9 Faisal Hasan Mohamed Jawad 240,000 2,400,000 0.652% فيصل حسن محمد جواد 9
10 Samya Khalid Hamad Aldoseri 280,000 2,800,000 0.761% سامية خالد حمد الدوسري 10
11 Intellect Data Systems Bahrain 240,000 2,400,000 0.652% إنتلكت ألنظمة البيانات – البحرين 11

12 Abdulaziz Ahmed Yousif 
Abdulmalik 480,000 4,800,000 1.304% عبدالعزيز أحمد يوسف عبدالملك 12

13 Abdulaziz Sulaiman Hamad 
Albassam 360,000 3,600,000 0.978% عبدالعزيز سليمان حمد البسام 13

14 On Air Commerce W.L.L. 144,000 1,440,000 0.391% أون أير كومرس ذ.م.م 14
15 Abdulmajeed Abbas Shirazi 120,000 1,200,000 0.326% عبدالمجيد عباس شيرازي 15

16 Abu Alqassim Abbas Abu 
Alqassim Shirazi 80,000 800,000 0.217% أبو القاسم عباس الشيرازي 16

17 Yousif Khalil Almoayyed & Sons 
Co. 120,000 1,200,000 0.326% يوسف خليل المؤيد وأوالده 

ش.م.ب )مقفلة(
17

18 Almoayyed International B.S.C. 
(Closed) 120,000 1,200,000 0.326% شركة المؤيد العالمية ش.م.ب 

)مقفلة(
18

19 Ebrahim Khalifa Ebrahim Mattar 120,000 1,200,000 0.326% ابراهيم خليفة ابراهيم مطر 19
20 Ali Yusuf Ali Ubaydli 120,000 1,200,000 0.326% علي يوسف العبيدلي 20

21 Khamis Mohammed Yousif 
Almuqla 120,000 1,200,000 0.326% خميس محمد يوسف المقلة 21

22 Sultan Nasser Alsowaidi 80,000 800,000 0.217% سلطان بن ناصر السويدي 22

23 Ebrahim Abdulhadi Mohammed 
Ali Alafoo 70,000 700,000 0.190% ابراهيم عبدالهادي محمد العفو 23

24 Ishaq Abdulrahman Abdulla 
Alkooheji 60,000 600,000 0.163% أسحق عبدالرحمن الكوهجي 24

25 Rhine Trading (Bahrain) 
B.S.C.Closed 60,000 600,000 0.163% راين ترادينج )البحرين( ش.م.ب 

)مقفلة(
25

26 Moanis Mahmood Mohammed 
Almardi 42,000 420,000 0.114% مؤنس محمود المردي 26

27 Sh. Abdulla Isa Mohammed 
Al-Khalifa 40,000 400,000 0.109% الشيخ عبدالله بن عيسى بن محمد 

آل خليفة
27

28 Saleh Abdulla Saleh Albalushi 158,000 1,580,000 0.429% صالح عبدالله صالح البلوشي 28
Total 32,000,000 320,000,000 86.957% المجموع

عدد االسهماالسم
القيمة االسمية 

للسهم
النسبة من
رأس المال
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The founding shareholders are hereby issuing the 
remaining share capital for a public offering in accordance 
with the Law and other applicable laws and regulations and 
therefore shall not subscribe to the shares of the public 
offering.

COMPANY’S SHARES

Article (8)
The Company’s shares are nominal and indivisible. 
However, two or more persons may jointly own one share 
or more, provided that they are represented by one person 
towards the Company. Owners of a share or shares shall be 
jointly liable for the obligations resulting from such shares.

Article (9)
The shares may be negotiated and such negotiation of 
shares shall be in accordance with the provisions of the 
Bahrain Bourse Law and the Internal Regulations of Bahrain 
Bourse. 

SHAREHOLDERS RIGHTS AND OBLIGATIONS

Article (10)
Each share entitles its owner to equal rights and obligations. 
Each shareholder will particularly enjoy the following rights:
a) To receive his share of dividends in the event a 

resolution is passed to distribute the same to the 
shareholders.

b) To receive his share of capital that might be distributed 
in the event of any reduction of the capital.

c) To receive his share of the Company’s assets upon 
liquidation. Only the shareholder whose name is 
registered as last owner of a share in the Company’s 
register, referred to in Article (14) of these Articles, may 
receive his share in the assets.

d) To take part in the management of the Company’s 
business according to the provisions hereof.

e) To receive a report, following each financial year, 
containing the balance sheet, profit and loss account 
and Board of Directors report.

f) To file a nullification suit against any resolution passed 
by the General Meeting or the Board of Directors 
which is inconsistent with the Law its Implementing 
Regulations, public order, the Company’s 
Memorandum of Association or to these Articles of 
Association.

g) To dispose of the shares he owns and having a priority 
in subscribing for new shares in accordance with the 
provisions of the Law. 

h) The right to examine the company’s records and 
to obtain copies thereof in accordance with the 
conditions set out in the Law. 

Article (11)
Each shareholder shall in particular observe the following 
obligations:
a) To pay the amounts which have been previously 

agreed upon regarding the paid-up capital or any 
increase of such capital.

b) To pay the expenses incurred by the Company in 
recovering the overdue amounts due from him 
regarding the paid-up capital.

يطرح المؤسسون الموقعون على هذا النظام النسبة المتبقية من رأسمال 
واألنظمة  األخرى  والقوانين  القانون  ألحكام  وفقًا  العام  لالكتتاب  الشركة 
المطبقة وذلك دون أن يشترك أي من المؤسسين في اإلكتتاب في األسهم 

المطروحة لإلكتتاب العام.

أسهم الشركة

المادة )8(
أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ولكن يجوز لشخصين أو أكثر أن 
يمتلكوا مجتمعين سهما واحدا بشرط أن يمثلهم شخص واحد فقط تجاه 
الشركة ويكون مالكو األسهم المجتمعين مسئولين بالتضامن والتكافل عن 

االلتزامات المترتبة على تلك األسهم.

المادة )9(
يجوز تداول أسهم الشركة ويكون التداول وفقا ألحكام قانون شركة بورصة 

البحرين والالئحة الداخلية لها.

حقوق المساهمين والتزاماتهم

المادة )10(
يخول كل سهم في الشركة حقوقا والتزامات متساوية ويتمتع كل مساهم 

على وجه الخصوص بالحقوق اآلتية:
أن يتسلم حصته المستحقة من األرباح عند اتخاذ قرار بتوزيع األرباح  أ( 

على المساهمين.
في  توزيعه  يتم  الذي  المال  رأس  من  المستحقة  يتسلم حصته  أن  ب( 

حالة أي تخفيض لرأس المال.
حالة  في  الشركة  موجودات  من  المستحقة  حصته  يتسلم  أن  ج( 
المشار  السجل  اسمه في  تصفيتها، ويحق فقط آلخر مساهم مقيد 
إليه في المادة )14( من هذا النظام أن يتسلم المبلغ المستحق عن 

نصيبه في الموجودات.
أن يشارك في إدارة أعمال الشركة طبقا ألحكام هذا النظام. د( 

على  يحتوي  للشركة  مالية  سنة  كل  نهاية  بعد  تقريرا  يتسلم  أن  هـ( 
الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس اإلدارة.

أن يطلب من المحكمة إصدار حكم باعتبار أي قرار للجمعية العامة  و( 
أو لمجلس اإلدارة مخالفا ألحكام القانون والئحته التنفيذية أو النظام 

العام أو لعقد التأسيس أو لهذا لنظام األساسي الغيا وال فاعلية له.
باألسهم  اإلكتتاب  في  وأولويته  له  المملوكة  األسهم  في  التصرف  ز( 

الجديدة وذلك وفقًا ألحكام القانون.
حق اإلطالع على سجالت الشركة والحصول على صور ومستخرجات  ح( 

من بياناتها وفقًا للشروط الواردة في القانون. 

المادة )11(
يلتزم المساهم على وجه الخصوص بااللتزامات اآلتية:

فيما يختص  الموافقة على دفعها  له  التي سبق  المبالغ  أن يسدد  أ( 
برأس مال الشركة المدفوع أو أية زيادة عليه.

تحصيل  سبيل  في  تتكبدها  التي  المصاريف  للشركة  يدفع  أن  ب( 
المبالغ المستحقة للشركة منه والخاصة برأس المال المدفوع.
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c) To refrain from any act that may be harmful to the 
Company.

d) To implement any resolution that may be lawfully 
passed by the General Meeting.

Article (12)
The creditors or heirs of a shareholder may not, for 
any reason whatsoever, apply for placing seals on the 
Company’s books, documents or property, nor apply for 
its division or sale because they are indivisible, nor may 
they interfere, in any way, in the Company’s management. 
In exercising their rights, they shall rely on the Company’s 
books, audited financial statements and the resolutions of 
the General Meeting.

SHARE CERTIFICATES AND SHARE REGISTER

Article (13)
The Company shall issue shares certificates in the form 
adopted by the Bahrain Bourse from time to time. 

Article (14)
a) The Company shall maintain at its headquarters a 

special register for the shareholders containing their 
names, domiciles (their addresses in the Kingdom 
of Bahrain for those who are living overseas), their 
occupations, nationalities and the number of shares 
owned by each shareholder.

b) All acts related to such shares including transfer of 
ownership, mortgage or cancellation of distraint of 
shares shall be also included in this register.

c) Each shareholder may have access to the said register. 
The Ministry of Industry and Commerce shall be 
furnished with the details recorded in this register and 
any changes therein.

SALE AND MORTGAGE OF SHARES

Article (15)
a) The Company may buy its own shares in the cases and 

in accordance with the rules specified by a resolution 
of the Minister of Industry & Commerce.

b) Shares and temporary share certificates may be traded 
according to the Bahrain Bourse Law and its Internal 
Regulations. Shares must be fully paid up and free 
from all liens in order for them to be transferred. Non-
Bahraini nationals shall have the right to own and deal 
in the Company shares according to an exception from 
certain provisions of Article (119) of the Law pursuant 
to any Resolution may be issued by the Minister of 
Industry & Commerce in this respect.

c) Disposition of shares shall not be considered effective 
as against the Company or third parties unless 
entered in the Share Register referred to in Article (14) 
hereinabove.

d) The Company may refuse to register the sale of a share 
in the events set out in the Article (119) of the Law.

e) The Company may suspend the registration of share 
transfers during the period between the date of notice 
of convening the General Meeting and the date on 
which the said General Meeting is actually held.

أن ال يقوم بأي عمل من شأنه اإلضرار بالشركة. ج( 
أن ينفذ أية قرارات تتخذها الجمعية العامة للشركة بصورة قانونية. د( 

المادة )12(
ال يجوز لدائني أو لورثة المساهم ألي سبب من األسباب وضع األختام على 
أو بيعها  أن يطلبوا قسمتها  أو ممتلكاتها. وال  وثائقها  أو  الشركة  دفاتر 
لعدم إمكان القسمة وال يجوز أن يتدخلوا بأي وجه من الوجوه في إدارة 
سجالت  على  يعولوا  أن  حقوقهم  استعمال  لدى  عليهم  ويجب  الشركة، 

الشركة وبياناتها المالية المدققة وعلى قرارات الجمعية العامة.

شهادات األسهم وسجل األسهم

المادة )13(
تصدر الشركة شهادات أسهم بالشكل المعتمد من شركة بورصة البحرين 

من وقت آلخر.

المادة )14(
تحتفظ الشركة في مركزها الرئيسي بسجل للمساهمين يدون فيه   أ( 
أسماء المساهمين ومواطنهم )وعناوينهم في مملكة البحرين بالنسبة 
ألولئك الذين يقيمون خارج مملكة البحرين( ومهنهم وجنسياتهم 

وعدد األسهم التي يملكها كل مساهم.
يتضمن هذا السجل جميع التصرفات التي تجري على األسهم من   ب( 

نقل ملكية أو رهن أو إلغاء الحجز.
وزارة  إلى  وتقدم  المذكور،  السجل  على  اإلطالع  مساهم  لكل  يحق   ج( 
قد  وأية تعديالت  السجل  المدونة في  التفاصيل  والتجارة  الصناعة 

تدخل عليها.

بيع األسهم ورهنها

المادة )15(
يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وذلك في الحاالت ووفقا للقواعد  أ( 

التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة والتجارة.
يجوز تداول األسهم والشهادات المؤقتة ويكون تداول األسهم وفقا  ب( 
ويجب  لها  الداخلية  والالئحة  البحرين  بورصة  شركة  قانون  ألحكام 
أو  أعباء  أية  من  وخالية  كاملة  القيمة  مسددة  األسهم  تكون  أن 
وتداول  تملك  البحرينيين  لغير  ويجوز  تحويلها  يتم  لكي  رهونات 
أسهم الشركة استثناء من بعض أحكام المادة )119( من القانون تبعا 
ألي قرار يصدر عن وزير الصناعة و التجارة بهذا الشأن تبعا للمادة 

المذكورة.
ال يعتبر التصرف في األسهم ساريا في حق الشركة أو الغير إال إذا  ج( 
دون في السجل الخاص بذلك المشار إليه في المادة )14( أعاله من 

هذا النظام األساسي. 
للشركة أن ترفض تسجيل التصرف في األسهم في األحوال المبينة  د( 

في المادة )119( المشار إليها أعاله من القانون.
للشركة أن توقف تسجيل األسهم خالل المدة التي تقع بين تاريخ  هـ(  

الدعوة الجتماع الجمعية العامة وتاريخ انعقاد هذا االجتماع.
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Article (16)
If the Company has a debt due from the shareholder, it 
may postpone the transfer of the shares until such debt is 
settled.

Article (17)
Shares and temporary certificates may be mortgaged, 
endorsed and disposed of in any other manner. Such 
disposition shall be governed by the provisions of 
Paragraphs (b), (c) and (d) of Article (15) hereinabove. A 
notation shall be entered in the Share Register and on 
the back of a mortgaged share certificate to indicate that 
the share is mortgaged. A creditor mortgagee’s rank shall 
be established as of the date of entry of the mortgage in 
the Share Register or with the Share Registrar. A creditor 
mortgagee shall have the right to receive dividends and 
exercise the rights accruing to the shares, unless otherwise 
agreed in the mortgage deed. However, a creditor 
mortgagee may not attend the General Meetings of the 
Company nor participate in its deliberations or approve its 
resolutions.

Article (18)
A registered mortgage of a share shall not be discharged 
except by declaration by the creditor mortgagee accepting 
such discharge of mortgage or by a final court order. Such 
discharge shall be entered in the Share Register.

Article (19)
The Company shall charge BD 2.000 (two Bahraini Dinars) 
for registering the transfer of share title or mortgage of 
shares.

INCREASE OF THE CAPITAL

Article (20)
The Company’s authorised capital, by a resolution to 
be passed by the Extraordinary General Assembly, may 
be increased, The issued capital of the Company, by 
a resolution to be adopted by the Ordinary General 
Assembly, may also be increased within the authorised 
capital amount, provided that the value of the issued 
capital of the Company is fully settled before such increase. 
The actual issued capital shall be increased within three 
years following the date on which a resolution authorising 
the increase is issued, provided that the nominal value of 
the new shares shall be equivalent to the nominal value 
of the original shares. The Extraordinary General Meeting 
may, however, resolve to issue shares at a premium to be 
added to the nominal value and may fix the value of such 
premium. The net total of the said premium shall be added, 
after deduction of expenses of the share issue, to the Legal 
Reserve Account even if it amounts to half the capital. The 
Ministry of Industry and Commerce and the Bahrain Bourse 
shall be furnished with reports and reasons necessitating 
an increase in all cases of increase of capital.

المادة )16(
تسجيل  تؤجل  أن  لها  فيحق  المساهم،  ذمة  في  دين  للشركة  كان  إذا 

تحويل األسهم إلى حين سداد الدين.

المادة )17(
يجوز رهن األسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف 
آخر. ويسري على هذه التصرفات أحكام الفقرات )ب( و)ج( و)د( من المادة 
)15( أعاله. ويذكر في سجل المساهمين وعلى ظهر الشهادة بأنها مرهونة 
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في سجل األسهم في 
الحق في قبض  المرتهن  للدائن  أو لدى مسجل األسهم، ويكون  الشركة 
الرهن  بالسهم ما لم يتفق في عقد  المتعلقة  الحقوق  األرباح واستعمال 
على غير ذلك، إال أنه ال يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية 

العامة أو االشتراك في مداوالتها أو التصديق على قراراتها.

المادة )18(
ال يحق شطب الرهن المسجل للسهم إال بإقرار من الدائن المرتهن بقبول 

ذلك أو بمقتضى حكم نهائي ويؤشر بذلك في سجل األسهم.

المادة )19(
تستوفي الشركة مبلغ دينارين بحرينيين )2 دينار بحريني( مقابل تسجيل 

ملكية األسهم أو رهنها.

زيادة رأس المال

المادة )20(
الشركة  مال  رأس  زيادة  العادية  غير  العمومية  الجمعية  من  بقرار  يجوز 
المصرح به، كما يجوز بقرار من الجمعية العمومية العادية زيادة رأس مال 
الشركة الصادر في حدود رأس مال الشركة المصرح به، بشرط تمام سداد 
قيمة رأس مال الشركة الصادر قبل الزيادة بالكامل، ويجب أن تتم زيادة 
رأس المال الصادر فعال خالل الثالث سنوات التالية لصدور القرار بالترخيص 
بالزيادة وأن تكون القيمة االسمية للسهم الجديد معادلة للقيمة االسمية 
للسهم األصلي، على أنه يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر إضافة 
ويضاف  مقدارها،  تحدد  وأن  لألسهم  االسمية  القيمة  إلى  إصدار  عالوة 
صافي هذه العالوة بعد تنزيل مصروفات اإلصدار إلى االحتياطي القانوني 
بورصة  وشركة  والتجارة  الصناعة  وزارة  وتخطر  المال.  رأس  بلغ نصف  ولو 
البحرين بالتقارير واألسباب الموجبة للزيادة في جميع حاالت زيادة رأس 

المال.
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The capital may be increased in one of the following 
methods:
a) Issuing new shares to cover the required increase, the 

value of which must be fully paid in cash.
b) Transfer of reserve funds to capital, either by:
 i- Increasing the nominal value of the original shares 

without the Company requiring the shareholders 
to pay the difference but the difference to be 
recovered from the reserve funds and the new 
share shall be marked with its new value.

 ii- Issuance of new shares for the value of the increase 
and the new shares to be distributed to the 
original shareholders, without any consideration, 
in proportion to the number of original shares 
they are holding.

Article (21)
In the event new shares are issued in accordance with 
Article 20 (a) above:
a) Priority to subscribe to the new shares shall be given 

to existing shareholders in the manner specified in 
Articles (128) and (129) of the Law, and the Company 
shall follow the procedures set out in the said two 
Articles.

b) If the new shares are offered for public subscription, 
a subscription prospectus shall be prepared and 
shall include in particular the information required by 
Article (130) of the Law. The prospectus shall be signed 
by the Chairman of the Board of Directors who shall 
be responsible for the accuracy of the details stated 
therein.

c) (i) In the event of a capital increase, the Company 
may have one or more underwriters to subscribe to 
the remaining unsubscribed shares in accordance 
with the provisions of Article (93) of the Law.

 (ii) Underwriter(s) contracted by the Company with 
respect purchasing all the remaining shares not 
purchased by those shareholders entitled to do 
so, shall have shares allotted to them as provided 
hereinabove. Underwriter(s) may offer shares 
to which they have subscribed for by public 
subscription through the Bahrain Bourse.

d) The Board of Directors shall publish the resolution 
issued in approval of the capital increase in the 
Official Gazette and one local daily newspaper. Such 
resolution shall be registered with the Commercial 
Register within one month from the date of increase.

REDUCTION OF THE CAPITAL

Article (22)
a) An Extraordinary General Meeting of shareholders 

may resolve to reduce the capital of the Company if 
the same is in excess of its needs or if there has been 
a loss and the Company resolves to reduce its paid 
up capital to the actual value thereof with the prior 
approval of the Ministry of Industry and Commerce 
according to the provisions of Articles (132) to (137) of 
the Law. 

وتتم زيادة رأس مال الشركة بإتباع إحدى الطرق التالية:
ذلك  ويكون  للزيادة  المطلوبة  المبالغ  تغطي  جديدة  أسهم  إصدار  أ( 

واجب السداد بالكامل ونقدا.
تحويل االحتياطي إلى رأس مال بإحدى طريقتين: ب( 

زيادة القيمة االسمية لألسهم األصلية، دون أن تطلب الشركة   -1  
من المساهمين دفع الفرق بل يدفع من االحتياطي ويؤشر على 

األسهم بقيمتها الجديدة.
إصدار أسهم جديدة بقيمة الزيادة، وتوزع الشركة هذه األسهم   -2  
ما  نسبة  بقدر  كل  مقابل،  دون  األصليين  المساهمين  على 

يملكه من األسهم األصلية.

المادة )21(
في حالة زيادة رأس مال الشركة وفقا للمادة 20 )أ( أعاله:

يكون للمساهمين المستحقين أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة  أ( 
على النحو المنصوص عليه في المادتين )128( و)129( من القانون 
ويجب على الشركة إتباع اإلجراءات المنصوص عليها في المادتين 

المذكورتين.
نشرة  تحرير  يجب  العام  لالكتتاب  الجديدة  األسهم  طرح  حالة  في  ب( 
في  عليها  المنصوص  البيانات  على  خاص  بوجه  تشتمل  اكتتاب 
المادة )130( من القانون ويوقع النشرة رئيس مجلس اإلدارة، ويكون 

مسئواًل عن صحة البيانات الواردة فيها.
أكثر  أو  متعهد  رأسمالها  زيادة  عند  للشركة  يكون  أن  يجوز   )1( ج( 
ألحكام  تبعا  وذلك  االكتتاب  أسهم  من  يتبقى  ما  لتغطية 

المادة )93( من القانون.
بالنسبة  اكتتاب  متعهدي  أو  متعهد  مع  االتفاق  حالة  وفي   )2(  
من  تغطيته  يتم  لم  ما  المتعهد  يشتري  المتبقية  لألسهم 
أسهم بعد االكتتاب من قبل المساهمين المستحقين لألسهم 
وللمتعهد  أعاله.  عليه  نص  حسبما  لهم  أسهم  وتخصيص 
باالكتتاب أن يعيد طرح األسهم التي اشتراها لالكتتاب العام 

عن طريق شركة بورصة البحرين.
يجب على مجلس اإلدارة القيام بنشر القرار الصادر بزيادة رأس المال  د( 
هذا  ويقيد  المحلية،  اليومية  الجرائد  وإحدى  الرسمية  الجريدة  في 
القرار في السجل التجاري وذلك خالل شهر من تاريخ تحقق الزيادة.

تخفيض رأس المال

المادة )22(
يجوز للجمعية العامة غير العادية، أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة  أ( 
رأس  إنقاص  الشركة  ورأت  طرأت خسارة  إذا  أو  حاجتها  عن  زاد  إذا 
المال إلى القيمة الفعلية بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة 
الصناعة والتجارة وفقا ألحكام المادة )132( والمادة )137( من القانون.
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b) Capital shall be reduced by one of the following 
means: 

 i. Reducing the nominal value of the shares. 
 ii. Cancelling a number of shares equal to the 

amount of the decided reduction.

Article (23)
a) The resolution reducing the capital shall be issued 

only after reading the reports of the Board of Directors 
and the auditor on the reasons for of the reduction, 
the obligations of the Company and the effect of such 
reduction on these obligations. A copy of the Board 
of Directors’ report and the auditor’s report shall be 
forwarded to the Ministry of Industry and Commerce. 

b) Capital reduction shall be made, if the Company’s 
capital is more than the Company needs, by reducing 
the nominal value of the shares, either by giving back 
a part of it to the shareholders equal to the decided 
percentage of reduction or by discharging them of the 
unpaid instalments of shares’ value in proportion to 
the decided reduction. If the reduction is due to the 
Company’s losses, a number of shares equal to the 
decided amount of reduction shall be cancelled. In all 
cases the nominal value of the shares must not be less 
than the minimum value stipulated by law.

Article (24)
The reduction of Company’s capital shall be recorded in 
the Registry of Commerce and the reduction resolution 
is published in the Official Gazette and one of local daily 
newspapers.

Article (25)
a) If the capital reduction is made by way of cancelling a 

number of the Company’s shares, a number of shares 
owned by each shareholder shall be cancelled in 
proportion to the percentage of the capital reduction, 
provided that the shareholder shall not be deprived 
of sharing in the Company. The Company shall, within 
one month from the date of cancellation, redeem the 
cancelled share certificates from the shareholders and 
destroy them and enter the same in the shareholders’ 
register and notify the Ministry of Industry & 
Commerce.

b) The reduction shall not be effective against the 
creditors who make an objection thereto and submit 
their documents within sixty days from the publication 
date in the Official Gazette unless they are paid their 
due debts or have been provided with adequate 
guarantees for the payment of their deferred debts.

CHAPTER THREE
MANAGEMENT OF THE COMPANY

BOARD OF DIRECTORS

Article (26)
a) The Company shall be managed by the existing Board 

of Directors comprising of six members whose rights 
and obligations shall be maintained in accordance 
with its current terms. The number of the Board of 
Directors shall then be increased to seven members in 
the next general assembly meeting.

يتم تخفيض رأس المال بإحدى طريقتين: ب( 
تنزيل القيمة االسمية للسهم.   -1  

إلغاء عدد من األسهم بقيمة المبلغ المقرر تخفيضه من رأس   -2  
المال.

المادة )23(
ال يصدر قرار بالتخفيض إال بعد تالوة تقريري مجلس اإلدارة ومدققي   -1
الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة 
الصناعة  وزارة  وتخطر  االلتزامات،  هذه  على  التخفيض  أثر  وعن 

والتجارة بصورة من تقريري مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات.
يتم تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة عن طريق   -2
تنزيل القيمة االسمية لألسهم، وذلك إما برد جزء منها للمساهمين 
ذمة  بإبراء  أو  المال،  رأس  من  تخفيضها  المقرر  النسبة  مع  يتساوى 
التخفيض  بنسبة  تدفع  لم  التي  األسهم  أقساط  من  المساهمين 
المقرر، وإذا كان التخفيض بسبب خسارة الشركة، فيتم إلغاء عدد من 
وفي جميع  المال.  رأس  المقرر تخفيضه من  المبلغ  بقيمة  األسهم 
األدنى  الحد  عن  لألسهم  االسمية  القيمة  تقل  ال  أن  يجب  األحوال 

المقرر قانونا.

المادة )24(
يتعين قيد كل قرار صادر بتخفيض رأس مال الشركة في السجل التجاري 

واإلشهار عنه في الجريدة الرسمية وفي إحدى الجرائد اليومية المحلية.

المادة )25(
إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء الشركة لعدد من أسهمها، وجب  أ( 
أن يتم إلغاء عدد من األسهم التي يملكها كل مساهم بقدر النسبة 
ذلك  على  يترتب  أال  ويشترط  المال،  رأس  تخفيض  بها  تقرر  التي 
حرمان المساهم من المساهمة في الشركة، وعلى الشركة خالل شهر 
المساهمين  الملغاة من  األسهم  استرداد شهادات  اإللغاء  تاريخ  من 
إلتالفها والتأشير بذلك في سجل المساهمين وإخطار وزارة الصناعة 

والتجارة وشركة بورصة البحرين.
خالل  اعتراضاتهم  أبدوا  الذين  الدائنين  قبل  بالتخفيض  يحتج  ال  ب( 
ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في الجريدة الرسمية وقدموا 
الدائنون  هؤالء  استوفى  إذا  إال  المذكور  الميعاد  في  مستنداتهم 
بديونهم  للوفاء  الكافية  الضمانات  على  أو حصلوا  الحالة  ديونهم 

اآلجلة.

الباب الثالث
إدارة الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

المادة )26(
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة حالي مؤلف من ستة أعضاء على ان  أ( 
يحتفظ بنفس الحقوق وااللتزامات الحالية. يرتفع عدد أعضاء مجلس 

اإلدارة إلى سبعة أعضاء عند اإلجتماع التالي للجمعية العمومية.
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b) Members of the Board of Directors shall be elected for 
a three year renewable term. A corporate person who 
has appointed one or more members of the Board 
may replace them by others whether during the said 
period or on its expiry by sending a notice in writing to 
the Chairman. An elected member of the Board may 
be re-elected upon the expiry of his term of office, and 
this shall be considered to be a new nomination which 
requires satisfaction by such member of all the terms 
and conditions required to be satisfied by a person 
nominated for the Board membership for the first time 
as set out in Article (27) of these Articles. The term of 
office of the Board of Directors may be extended by 
Resolution of the Minister of Industry and Commerce 
for a period not exceeding six months at the request 
of the Board of Directors.

Article (27)
Qualifications of Membership of the Board of Directors
a) A member of the Board of Directors shall have the 

qualifications provided in Article (173) of the Law. 
However, members with expertise who are neither 
founders nor shareholders of the Company and who 
are appointed by the General Assembly pursuant to 
Article (30) of these Articles of Association shall be 
exempted from the provisions of Paragraph (c) of the 
said Article (173) of the Law with respect to ownership 
of qualifying shares.

 If a Board member forfeits any of the aforesaid 
conditions, he shall cease to be a member of the 
Board of Directors from the date of forfeiture, subject 
always to the provisions of the following Article.

b) Membership qualifying shares referred to in the 
preceding Article and Article (173) (c) of the Law shall 
be assigned as security for guaranteeing the proper 
performance by the member of his duties. Subject 
to Article (174) of the Law, the said shares shall be 
deposited with the Central Depository of the Bahrain 
Bourse within one month of the date of election or 
appointment of the member who shall not be entitled 
to make any disposition whatsoever in relation to it 
until the lapse of the member’s term of office and until 
approval of the balance sheet for the last year during 
which he served as a member and in respect of which 
he is absolved of responsibility for his management.

 If membership qualifying shares are not deposited 
during the period specified in the preceding 
paragraph, the member shall forfeit his membership. 
Such membership shall also be forfeited, if the 
qualifying shares are diminished for any reason during 
the term of office and the shortfall is not made up 
within 30 days from the date of such shortfall.

Article (28)
The General Assembly shall elect the members of the 
Board through secret ballot by majority votes of those 
present.

للتجديد.  قابلة  سنوات  ثالث  لمدة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ينتخب  ب( 
المجلس أن  أكثر في  أو  الذي عين عضوا  المعنوي  ويجوز للشخص 
يستبدل من عينهم بغيرهم سواء كان ذلك أثناء المدة المذكورة أو 
في نهايتها وذلك من خالل إرسال إخطار مكتوب إلى رئيس مجلس 
انتهاء  المنتخب لدى  انتخاب العضو  الشركة، كما يجوز إعادة  إدارة 
كافة  يستلزم  جديدا  ترشيحا  ذلك  ويعتبر  لها  انتخب  التي  المدة 
األحكام والشروط المطلوبة للعضوية ألول مرة والمنصوص عنها في 
المادة )27( من هذا النظام األساسي. ويجوز بقرار من وزير الصناعة 
والتجارة مد مدة عضوية مجلس اإلدارة بما ال يزيد على ستة شهور 

بناء على طلب المجلس.

المادة )27(
شروط العضوية في مجلس اإلدارة

عنها  المنصوص  الشروط  اإلدارة  مجلس  في عضو  تتوافر  أن  يجب  أ-  
في المادة )173( من القانون على أن يستثنى من متطلبات الفقرة 
)ج( من المادة المذكورة المتعلقة بملكية أسهم نصاب العضوية في 
العامة بموجب  الذين قد تعينهم الجمعية  مجلس اإلدارة األعضاء 
المادة )30( من النظام األساسي من ذوي الخبرة في مجلس اإلدارة من 

غير المؤسسين أو المساهمين في الشركة.
وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أيا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة   
عليه  نصت  ما  مراعاة  مع  الشرط  ذلك  فقدان  تاريخ  من  العضوية 

المادة التالية.
السابقة  المادة  في  إليها  المشار  العضوية  نصاب  أسهم  تخصص  ب- 
ويجب  العضو،  إدارة  حسن  لضمان  القانون  من  173)ج(  والمادة 
إيداعها لدى مركز اإليداع في بورصة البحرين خالل شهر واحد من 
تاريخ انتخابه أو تعيينه مع مراعاة المادة )174( من القانون، ويمتنع 
على العضو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه طوال مدة عضويته 
وإلى أن تتم المصادقة على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو 

بأعماله وتم إبراء ذمته.
بالفقرة  المحددة  المدة  العضوية خالل  نصاب  أسهم  تودع  لم  وإذا   
السابقة زالت عن العضو صفة العضوية وتزول هذه الصفة كذلك 
إذا نقصت أسهم نصاب العضوية ألي سبب من األسباب خالل مدة 

العضوية ولم تستكمل خالل 30 يوما من تاريخ النقص.

المادة )28(
ويتم  السري  بالتصويت  اإلدارة  مجلس  أعضاء  العامة  الجمعية  تنتخب 

اختيارهم بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين الصحيحة.
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Article (29)
Any member who owns 10% or more of the capital, shall 
appoint a member to represent him on the Board in the 
same percentage of the number of members of the Board 
and his right to vote shall be forfeited in respect with the 
percentage for which his appointment is made. If he has a 
percentage that does not entitle him to appoint another 
member, he may use the same percentage in voting.

Article (30)
The General Assembly may appoint a number of members 
who have specific experience on the Board other than the 
promoters and shareholders of the Company.

TERMINATION OF MEMBERSHIP

Article (31)
A director’s membership of the Board of Directors 
terminates in the following events:
a) If he was appointed or elected contrary to the 

provisions of Law or Articles of Association.
b) If he loses any of the qualifying conditions referred to 

in Article (27) above or in Articles (173) and (174) of the 
Law.

c) If he misuses his position as director in carrying on 
business that is competitive to that of the Company or 
if he causes actual damage to it.

d) If he fails to attend four consecutive meetings of the 
Board without lawful excuse notified in writing to the 
Board, and the Board shall resolve on this matter as it 
may deem fit.

e) If he resigns or withdraws from his office, provided 
the foregoing shall be done in an opportune time, 
otherwise he shall be liable to pay damages to the 
Company.

Article (32)
a) The General Assembly may terminate the membership 

of all Board members or any of them.
b) Shareholders, representing at least ten percent (10%) 

of the paid-up capital, may request in writing to remove 
all or any of the members of the Board of Directors 
provided that the request is submitted in writing to the 
Board of Directors of the Company who shall submit 
the request to the General Assembly within no more 
than one month from the date it is submitted. If the 
Board fails to submit such request to the General 
Assembly as aforesaid, the Ministry of Industry and 
Commerce may in this case call the General Assembly 
to convene for the purpose of discussing this request.

c) The General Assembly may not debate the removal 
request of all or any members of the Board if it is not 
listed on its agenda, unless serious developments take 
place during the meeting requiring such removal.

d) The member removed by the General Assembly may 
claim compensation from the Company if such removal 
is not justified or was made at an inappropriate time.

المادة )29(
في  يمثله  من  تعيين  المال  رأس  من  أكثر  أو   %10 يملك  من  كل  على 
مجلس اإلدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء المجلس، ويسقط حقه 
التعيين عنها. فإذا بقى له نسبة ال  التي يتم  النسبة  التصويت في  في 

تؤهله لتعيين عضو آخر يجوز له استخدام تلك النسبة في التصويت.

المادة )30(
في  الخبرة  ذوي  من  األعضاء  من  عددا  تعين  أن  العامة  للجمعية  يجوز 

مجلس اإلدارة من غير المؤسسين أو المساهمين في الشركة.

انتهاء العضوية في المجلس

المادة )31(
تنتهي العضوية في المجلس في الحاالت التالية:

إذا تم تعيينه أو انتخابه بخالف أحكام القانون والنظام األساسي. أ( 
إذا فقد أيا من الشروط الواردة اإلشارة إليها في المادة )27( أعاله من  ب( 
النظام األساسي وكذلك المنصوص عليها في المادتين )173( و)174( 

من القانون.
ألحق  أو  للشركة  منافسة  بأعمال  للقيام  استعمال عضويته  أساء  إذا  ج( 

ضررا فعليا بها.
يبلغ  مشروع  عذر  دون  متتالية  جلسات  اربع  حضور  عن  تخلف  إذا  د( 
مجلس اإلدارة به خطيا ويقرر المجلس بشأنه ما يراه مناسبا في حينه.
وإال  أن يكون ذلك في وقت مناسب  بشرط  استقال من منصبه  إذا   هـ( 

التزم بتعويض الشركة.

المادة )32(
يجوز للجمعية العامة أن تنهي عضوية جميع أعضاء مجلس اإلدارة  أ( 

أو أي منهم.
)10%( من  المائة  يجوز لمساهمين يمثلون ما ال يقل عن عشرة في  ب( 
من  أي  أو  كل  عزل  كتابيا  يطلبوا  أن  للشركة  المدفوع  المال  رأس 
أعضاء مجلس اإلدارة على أن يقدم ذلك الطلب كتابيا إلى مجلس 
الجمعية  على  الطلب  هذا  بعرض  بدوره  يقوم  الذي  الشركة  إدارة 
العامة في مدة ال تزيد عن شهر واحد من تاريخ تقديمه. وفي حالة 
العامة كما  الجمعية  الطلب على  اإلدارة بعرض  عدم قيام مجلس 
والصناعة  التجارة  وزارة  أن تدعو  الحالة  سبق ذكره فيجوز في هذه 

الجمعية العامة لالنعقاد لغرض بحث هذا الطلب.
ال يجوز للجمعية العامة النظر في طلب عزل كل أو بعض أعضاء  ج( 
األعمال،  جدول  في  مسبقا  الطلب  هذا  يدرج  لم  ما  اإلدارة  مجلس 

وذلك ما لم تظهر خالل االجتماع وقائع خطيرة تقتضي العزل.
يجوز لعضو مجلس اإلدارة المعزول من قبل الجمعية العامة نتيجة  د( 
لما سبق ذكره مطالبة الشركة بالتعويض إذا كان العزل بغير سبب 

مقبول وفي أي وقت غير مناسب.
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Article (33)
a) If the position of one of the members of the Board 

of Directors becomes vacant, he shall be replaced 
by the member who has obtained the next highest 
number of votes in the last election of the Board. 
The new member shall complete the unexpired term 
of his predecessor. In other than this case, the Board 
of Directors shall elect, by secret ballot, a member to 
replace him from among the candidates, after being 
recommended by at least two members of the Board 
of Directors until the next meeting of the General 
Assembly.

b) If the vacant offices are equal to one quarter (25%) of 
the original offices, the Board of Directors shall invite 
the General Assembly to convene within two months 
from the date of the last office becoming vacant to fill 
them.

c) If vacant offices exceed more than half the number of 
the members of the Board of Directors, the Board shall 
be deemed to be dissolved, and a call shall be sent 
out to elect a new Board of Directors for the Company.

Article (34)
a) The Board member may give a proxy to another person 

to attend the meetings of the Board of Directors on his 
behalf, provided that such member is a Board member 
or a representative of the corporate entity which he 
represents as principle. Proxy may not be given to 
more than two members, provided that the number of 
members present in person shall not be less one half of 
the members of the Board including the chairman. The 
proxy shall be personal and in writing and shall be sent 
to the Board of Directors at least three days before the 
meeting. The alternate member may receive notices 
of meetings of the Board of Directors, attend and vote 
in the Board as a Board member in the absence of the 
member who appointed him. The alternate member 
shall have the right to vote separately on behalf of the 
member he represents in addition to his own vote. The 
Board member may revoke the appointment of the 
alternate member who he has appointed at any time 
in writing.

b) The number of Board members represented by 
alternate members may not exceed two in any meeting. 
The Board of Directors shall look into the appointment 
of alternate members as per the sequence in which the 
requests are received. The alternate members shall be 
appointed in writing and shall be sent to the Board 
of Directors at least three days before the concerned 
meeting is convened.

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article (35)
a) The Board of Directors shall meet at the summons of 

its Chairman or his Deputy (in event of his absence 
or disability) or if requested to do so by at least two 
directors. A meeting of the Board of Directors shall be 
valid if attended by not less than half of the directors.

المادة )33(
في حالة خلو منصب عضو مجلس اإلدارة، يحل محله العضو التالي  أ( 
العضو  مدة  وتكون  للمجلس،  انتخاب  آخر  في  األصوات  عدد  في 
المجلس  ينتخب  الحالة  غير هذه  وفي  سلفه،  لمدة  مكملة  الجديد 
يزكيهم  المرشحين  بين عدد من  باقتراع سري من يحل محله من 
انعقاد للجمعية  أول  المجلس على األقل حتى  عضوان من أعضاء 

العامة.
أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز األصلية فإنه يتعين على  ب( 
مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية لالجتماع خالل شهرين 

من تاريخ شغر آخر مركز لتنتخب من يمأل المراكز الشاغرة.
وفي حالة تجاوز المراكز الشاغرة ألكثر من نصف عدد أعضاء مجلس  ج( 
اإلدارة يعتبر المجلس قد انحل، ويدعى إلى انتخابات لمجلس إدارة 

جديد للشركة.

المادة )34(
يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره في حضور اجتماعات  أ( 
مجلس اإلدارة، بشرط أن يكون من أعضاء المجلس أو ممثاًل للشخص 
عدد  يتجاوز  ال  وأن  األصيل،  العضو  يمثله  الذي  العام  المعنوي 
المنابين عن عضوين، وأن ال يقل عدد األعضاء الحاضرين  األعضاء 
رئيس  بينهم  ومن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  نصف  عن  أنفسهم  عن 
وأن  بالكتابة  وثابتة  خاصة  اإلنابة  هذه  تكون  أن  ويجب  المجلس، 
ترسل لمجلس اإلدارة قبل عقد الجلسة بثالثة أيام على األقل. ويحق 
لهذا العضو البديل استالم إشعار باجتماعات مجلس اإلدارة والحضور 
والتصويت في هذا المجلس كعضو لمجلس اإلدارة في حالة غياب 
العضو الذي قام بتعيينه. ويكون لهذا العضو البديل الحق باإلدالء 
إلى  باإلضافة  وذلك  يمثله  الذي  العضو  عن  نيابة  منفصل  بصوت 
تعيين  يلغي  أن  اإلدارة  مجلس  لعضو  ويجوز  به.  الخاص  الصوت 

العضو البديل الذي قام بتعيينه كتابيا في أي وقت.
أعضاء  يمثلهم  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عدد  يزيد  أن  يجوز  ال  ب( 
اإلدارة  للمجلس عن عضوين وينظر مجلس  اجتماع  أي  منابين في 
في طلب تعيين األعضاء المنابين في ترتيب استالم الطلبات. ويتم 
مجلس  إلى  التعيين  سند  ويرسل  كتابيا  المنابين  األعضاء  تعيين 

اإلدارة قبل انعقاد االجتماع المختص بثالثة أيام على األقل.

اجتماعات مجلس اإلدارة

المادة )35(
يجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه )عند غيابه  أ( 
أو قيام مانع به( أو من عضوين على األقل، ويعتبر اجتماع المجلس 
صحيحا إذا ما تم حضوره من قبل ما ال يقل عن نصف عدد األعضاء.
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b) The Board may adopt resolutions by correspondence, 
including post, electronic mail or fax correspondence 
or conference telephone calls, or telephone with a view 
or video or any other means of communication with 
view and sound, provided that in order for resolutions 
taken in this manner to be valid, they shall be approved 
by all the members and recorded in the minutes of 
the following Board meeting. Any member to whom 
a proposed resolution is sent (to him wherever he is 
located) and who fails to respond within three working 
days following the date on which the proposed 
resolution is sent to him shall be considered to have 
approved the resolution. Resolutions of the Board of 
Directors shall be adopted by a simple majority vote 
of the directors present in person or by proxy. In case 
of a tie, the Chairman or in his absence his deputy the 
person deputising for him shall have a casting vote. 
A dissenting member of the Board shall record his 
dissent in the Minutes. 

c)  A Director is prohibited from voting on any contract or 
arrangement or any other proposal in which he has a 
direct or indirect interest. 

d)  The Board of Directors shall meet at least four times in 
every financial year.

Article (36)
Minutes of the meetings of the Board of Directors shall 
be entered on a regular basis following the end of each 
meeting in a Special Register and shall be signed by the 
Chairman and members present as well as the Secretary 
at the Meeting. In the Minutes there shall be recorded 
the names of directors present and those who are absent 
and the justification for absence, if any, of the absent 
members. The Minutes shall also include the names of 
persons who are not members whose presence in the 
meeting is required by the Law stating the names of those 
who attended the meeting and those who were absent. A 
record in the Minutes shall also be made of non-members 
who attended the meeting or any part of it.
The Minutes shall embody a detailed summary of the 
deliberations of the Board covering every event that took 
place at the meeting and any matter that the members had 
required to be recorded in the Minutes.
A member who objects to any resolution adopted by the 
Board shall have his objection recorded in the Minutes. 
Those members who sign the Minutes of any meeting 
shall be jointly answerable for the accuracy of the details 
contained therein.

يجوز للمجلس اتخاذ قرارات بالمراسلة بريديا أو إلكترونيا أو بالفاكس  ب( 
أو بالمحادثات الهاتفية الجماعية أو بالهاتف المرئي أو الفيديو أو 
القرار في  أية وسيلة اتصال أخرى مرئية ومسموعة ويشترط لصحة 
أن يثبت  الحاالت موافقة جميع األعضاء عليه ويجب  أي من هذه 
القرار في محضر أول اجتماع تال للمجلس. ويعتبر أي عضو يرسل 
إليه مشروع القرار في مكان تواجده ويتخلف عن الرد عليه خالل أيام 
العمل الثالثة التالية لتاريخ إرسال مشروع القرار إليه بأنه موافق على 
الحاضرين  بأغلبية أصوات األعضاء  المجلس  المشروع. تتخذ قرارات 
أصالة أو وكالة، وفي حالة تعادل األصوات يرجح الجانب الذي منه 
الرئيس أو من يقوم مقامه. وعلى العضو المعارض أن يثبت اعتراضه 

في محضر االجتماع. 
وأعمال  أي عقد  التصويت على  إدارة  أي عضو مجلس  يمتنع على  ج( 

يكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
السنة  األقل خالل  مرات على  أربع  اإلدارة  يجتمع مجلس  أن  يجب  د( 

المالية الواحدة للشركة.

المادة )36(
يجب أن تدون محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة بصفة منتظمة عقب كل 
جلسة في سجل خاص، وتوقع هذه المحاضر من الرئيس واألعضاء الذين 
حضروا الجلسة وأمين سر المجلس، ويثبت في محضر كل جلسة أسماء من 
حضر ومن لم يحضر من أعضاء المجلس مع بيان أعذار من لم يحضر في 
حالة وجودها، كما يثبت فيه أسماء األشخاص من غير أعضاء المجلس الذي 
قد يتطلب القانون حضورهم مع بيان حضورهم أو غيابهم، كذلك أسماء 

جميع من حضر من غير األعضاء الجلسة كلها أو جزء منها.
ما  وبكل  المجلس  مناقشات  لجميع  وافية  خالصة  بالمحضر  يثبت  كما 

يحدث أثناء االجتماع وكل ما يطلب األعضاء إثباته في المحضر.
المجلس  قبل  من  اتخاذه  يتم  قرار  أي  على  المعترض  العضو  ويثبت 
اعتراضه في المحضر. ويكون الموقعون على محاضر الجلسات مسئولين 

عن صحة البيانات الواردة في السجل.
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ANNUAL REPORT

Article (37)
The Board of Directors shall prepare in respect of each 
financial year within the period that may permit for 
convening the Annual General Meeting of Shareholders 
and within a maximum of three months from the end of 
each financial year, a report on the activities of the Company 
during the financial year and its financial situation, the 
balance sheet of the Company and a profit and loss 
statement. The Chairman of the Board of Directors and 
one of the Directors shall sign the Report and the Balance 
Sheet and the Profit and Loss Statement. A copy of the said 
Report attached to said documents shall be sent to the 
Directorate of Company Affairs at the Ministry of Industry 
and Commerce not later than ten (10) calendar days after 
it has been signed.

Article (38)
The Board of Directors shall in particular have the power 
to establish the necessary regulations for the organization 
of work and management of the Company’s business, 
appoint the Manager or Managers, officers or employees 
and to remove them, determine their duties and fix their 
salaries. The Board of Directors is empowered to form 
an Executive, Audit and other Committees, appoint their 
members and specify their powers. The Board of Directors 
is empowered to purchase, sell and mortgage movables, 
immovable properties and all rights and privileges to rent, 
lease, transfer and sell, withdraw funds and securities 
owned by the Company, borrow funds apply for finance for 
a tenor exceeding three years, issue sukuk, securities, give 
guarantees to third parties, give authorization to institute 
all actions and defend the interests of the Company before 
the judiciary whether as plaintiff or defendant, enter into 
agreements for gift, conciliation, arbitration and receipt 
and release and waive the Company’s priority rights 
whether for consideration or otherwise and to decide on 
the manner of utilising Company’s funds.

Article (39)
a) Subject to provisions of the Law, the Company shall 

be represented in its relations with third parties by 
the Chairman of the Board of Directors or his Deputy 
(in his absence or disability). The signature of any 
either of them on behalf of the Company shall be 
binding in all matters and things concerned with the 
administration of the Company in the normal course 
of business, within the objects specified therefore and 
according to the provisions of the laws in force, the 
Company’s Articles of Association and resolutions and 
recommendations of the Board of Directors.

b) The Board of Directors may by resolution and within 
the limits of authority decided by it, appoint one or 
more of its members or any other person to sign on 
behalf of the Company severally or jointly with others, 
including the Chairman or his Deputy pursuant to the 
preceding Paragraph (a) hereinabove or the Chief 
Executive Officer or the Managing Director appointed 
pursuant to Article (38) of these Articles of Association.

التقرير السنوي

المادة )37(
وفي موعد يسمح  مالية  يعد في كل سنة  أن  اإلدارة  يجب على مجلس 
بعقد الجمعية العامة للمساهمين وذلك خالل ثالث شهور على األكثر من 
تاريخ انتهائها تقريرا عن نشاطات الشركة خالل السنة المالية وعن مركزها 
الخاص بها ويوقع  األرباح والخسائر  العمومية وحساب  المالي وميزانيتها 
والميزانية  التقرير  المجلس  أعضاء  وأحد  اإلدارة  مجلس  رئيس  من  كل 
العمومية وحساب األرباح والخسائر. وترسل نسخة من التقرير المذكور مع 
الوثائق المرفقة إلى إدارة شئون الشركات في وزارة الصناعة والتجارة خالل 

مدة ال تتجاوز عشرة )10( أيام من تاريخ توقيعها.

المادة )38(
وإدارة  العمل  لترتيب  الالزمة  اللوائح  وضع  خاص  بوجه  اإلدارة  لمجلس 
الموظفين  أو  العمل  رؤساء  أو  المديرين  أو  المدير  وتعيين  الشركة  أعمال 
وإقالتهم وتحديد عمل كل منهم ومرتباتهم. وله الحق في تشكيل اللجنة 
التنفيذية ولجنة التدقيق وغيرهما من اللجان وتعيين أعضائها وتحديد 
الحقوق  والعقارات وجميع  المنقوالت  ورهن  وبيع  شراء  وفي  صالحياتها، 
واألوراق  األموال  وسحب  والتأجير،  واالستئجار  ثابتة  أو  منقولة  واالمتيازات 
وطلب  األموال  واقتراض  وبيعها،  وتحويلها  للشركة  المملوكة  المالية 
وتقرير  والسندات  الصكوك  وإصدار  سنوات  ثالث  تتجاوز  لمدد  التمويل 
كفاالت لصالح الغير والتصريح برفع كل دعوى والدفاع عن مصلحة الشركة 
أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها وإبرام عقود الهبة والصلح 
والتحكيم واإلبراء والتنازل عن حقوق االمتياز سواء كان التنازل بمقابل أو 

بغير مقابل وتقرير كيفية استعمال أموال الشركة.

المادة )39(
)عند  الرئيس  نائب  أو  اإلدارة  مجلس  رئيس  من  كل  الشركة  يمثل  أ( 
غيابه أو قيام مانع به( فيما يتعلق في عالقة الشركة بالغير ويكون 
واألمور  القضايا  ملزما في كل  الشركة  عن  نيابة  منهم  توقيع كل 
األغراض  ضمن  أعمالها  تسيير  لغايات  الشركة  بإدارة  المتعلقة 
المحددة لها وتبعا ألحكام القوانين المرعية والنظام األساسي للشركة 

وقرارات وتوصيات مجلس اإلدارة.
يجوز لمجلس اإلدارة أن يخول بقرار منه وفي الحدود التي يرسمها  ب( 
أي شخص أو أكثر من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم صالحية 
آخرين  مع  مجتمعا  أو  منفردا  وباسمها  الشركة  عن  نيابة  التوقيع 
بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه تبعا للفقرة )أ( أعاله أو الرئيس 
التنفيذي أو عضو مجلس اإلدارة المنتدب تبعا للمادة )38( أعاله من 

هذا النظام األساسي.
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POWERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Article (40)
The Board of Directors may exercise all the powers and do 
all the acts necessary for the management of the Company 
in conformity with its objects, save to the extent permitted 
limited by the Law, these Articles of Association and the 
resolutions of the General Meeting. 

Article (41)
The Chairman and the other members of the Board of 
Directors shall be liable to the Company, the shareholders 
and third parties for acts involving betrayal of trust, misuse 
of power, violation of the law or breach of Company’s 
Memorandum of Association or these Articles of 
Association and for any mismanagement of the Company.

Article (42)
a) The liability referred to in the preceding article shall be 

either personal relating to a specific member or joint 
for all members of the Board of Directors. In the latter 
case, the members shall be jointly liable for paying 
compensation unless some of them have objected in 
writing to the decision causing the liability. 

b) The absence of a Board member from the meeting in 
which the resolution was passed shall not be a reason 
for exemption from liability, unless he proves his lack of 
knowledge of the resolution or that he had knowledge 
of it but was unable to object to it, or if he records 
his objection at the nearest possible time but not later 
than the meeting in which the resolution is recited.

c) Action of liability against a Board member shall be 
time-barred after the expiry of five years from the date 
of the meeting of the General Assembly at which the 
Board of Directors reported on its management.

Article (43)
a) It shall be the right of the shareholder to file an action of 

liability against the members of the Board of Directors 
due to a wrongdoing causing damages to his rights 
in the Company. A resolution must be passed by the 
General Assembly instituting legal action according to 
the foregoing, which shall be handled by the Chairman 
of the Board of Directors.

b) If the Chairman himself was involved in the wrongdoing, 
the General Assembly shall appoint another member 
from the Board to prosecute the case.

c) If the case is instituted against all members of the 
Board, the General Assembly shall appoint a person 
that is not a Board member to represent it in instituting 
the case on its behalf.

d) In case of bankruptcy of the Company, instituting the 
said action shall be the right of the bankruptcy receiver, 
and if the Company is in the process of liquidation, the 
liquidator shall institute the legal action after obtaining 
the General Assembly’s consent.

صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة

المادة )40(
التي  التامة وله أن يزاول جميع األعمال  يكون لمجلس اإلدارة الصالحية 
تقتضيها إدارة الشركة وفقا ألغراضها، وال يحد من هذه السلطة إال ما نص 

عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة.

المادة )41(
رئيس مجلس اإلدارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير 
عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون 
أو عقد تأسيس الشركة أو لهذا النظام األساسي وعن الخطأ في إدارة الشركة.

المادة )42(
مسئولية  إما  السابقة  المادة  في  إليها  المشار  المسئولية  تعتبر  أ( 
شخصية تلحق عضوًا بالذات وإما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس 
اإلدارة وفي هذه الحالة األخيرة يكون األعضاء مسئولين جميعًا على 
وجه التضامن بأداء التعويضات، وال يعفى من المسئولية المذكورة 
أي عضو أو أعضاء في مجلس اإلدارة إال إذا ثبتت معارضتهم للقرار 

موضوع الخطأ.
عن  غيابه  حالة  في  المسئولية  من  اإلدارة  مجلس  عضو  يعفى  وال  ب( 
الجلسة التي اتخذ فيها القرار إال إذا ثبت عدم علمه بالقرار أو أنه علم 
بالقرار ولم يتمكن من معارضته أو أنه قد سجل اعتراضه في أقرب 
فرصة بحيث لم يتأخر من إبدائه في جلسة المجلس التي تلت اتخاذ 

القرار.
مجلس  عضو  بمسئولية  قانوني  إجراء  أي  اتخاذ  في  الحق  ويسقط  ج( 
تاريخ  من  سنوات  خمس  مرور  بعد  السابقة  المادة  بموجب  اإلدارة 
عن  حسابًا  اإلدارة  مجلس  فيها  أدى  التي  العامة  الجمعية  اجتماع 

إدارته.

المادة )43(
مجلس  أعضاء  قانونية ضد  إجراءات  اتخاذ  في  الحق  مساهم  لكل  أ( 
اإلدارة أو أي منهم فيما يتعلق بارتكاب أي خطأ يضر بحقوقه في 
وفقا  قانونية  إجراءات  باتخاذ  قرار  أي  على  الموافقة  وتتم  الشركة. 
لما ذكر من قبل الجمعية العامة التي يجب عليها تكليف رئيس 

مجلس اإلدارة للقيام باإلجراءات القانونية.
على  فإن  الخطأ  في  متورطا  نفسه  اإلدارة  مجلس  رئيس  كان  وإذا  ب( 
تقع  ال  ممن  المجلس  أعضاء  من  غيره  تكلف  أن  العامة  الجمعية 

عليهم المسئولية التخاذ اإلجراءات القانونية.
أما في حالة االدعاء بأن جميع أعضاء مجلس اإلدارة متورطين في  ج( 
الخطأ فيجب على الجمعية العامة أن تعين شخصا من غير أعضاء 

مجلس اإلدارة التخاذ اإلجراءات القانونية نيابة عنها.
في حال إفالس الشركة يكون رفع الدعوى من حق أمين التفليسة، أما  د( 
إذا كانت الشركة في قيد التصفية فيجوز للمصفي اتخاذ اإلجراءات 
القانونية ومتابعة الدعوى بعد حصوله على موافقة الجمعية العامة.
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Article (44)
The Board of Directors shall specify the remuneration 
of the members of the Board of Directors (including the 
proxy/alternate members) provided that the total of such 
remuneration shall not exceed ten percent (10%) of the net 
profit of any financial year after deduction of all legal reserve 
funds and after distribution of profits of not less than five 
per cent (5%) of the paid up capital to the shareholders.

Article (45)
A member of the Board of Directors shall notify the 
Board of his personal interest, either direct or indirect, in 
any existing transactions or contracts or those proposed 
to be concluded for the Company’s account, and such 
declaration shall be recorded in the minutes of the meeting. 
The interested party may not participate in deliberations or 
voting on resolutions passed in this respect. If he votes, 
his vote shall not be counted. However, the interested 
member may be counted for the purpose of the required 
quorum for the meeting.

GENERAL PROVISIONS
General Meetings

Article (46)
Types of General Meetings
General Meetings of Shareholders are two:
1. Ordinary General Meeting.
2. Extraordinary General Meeting.

Article (47)
General Provisions Applicable to General Meetings
1. Application:
 These provisions apply to General Meetings 

of Shareholders whether they are Ordinary or 
Extraordinary and shall be complementary to the 
provisions provided in these Articles of Association in 
respect of each of the two types of General Meetings.

2. Convening General Meetings:
 a) Persons and authorities who have the right to 

convene General Meetings shall invite every 
person who is legally entitled to attend them, 
provided those given notice to attend shall 
include the representatives from Ministry of 
Industry & Commerce and the Auditors. 

 b) Notice to attend the General Meetings shall be 
published at least 15 days prior to the date fixed 
for the meeting in at least two daily newspapers 
published in Arabic language, one of which shall 
be local.

 c) Copies of the notice shall be sent to the Ministry 
of Industry and Commerce at least 10 days before 
the date set for the meeting.

3. Details of the Notice:
 Notice of convening the General Meetings shall 

include in particular the following details:
 a) Name of the Company and address of its Principal 

Office.
 b) Commercial Registration Number of the 

Company.
 c) Date, time and place of the Meeting.
 d) Type of Meeting. 

المادة )44(
تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )بما في ذلك األعضاء 
البديلين( على أن ال يزيد مجموع هذه المكافآت عن عشرة في المائة )%10( 
من صافي األرباح في أية سنة مالية بعد استقطاع االحتياطيات القانونية 
وبعد توزيع ربح ال يقل عن خمسة في المائة )5%( من رأس مال الشركة 

المدفوع على المساهمين.

المادة )45(
على عضو مجلس اإلدارة أن يصرح للمجلس بأية مصلحة خاصة له بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة أو عقد سواء كانت قائمة أو مقترحا 
إجراؤها لحساب الشركة. ويجب أن يدون ذلك التصريح في محضر جلسة 
أو  النقاش  في  يشترك  أن  المصلحة  صاحب  للعضو  يجوز  وال  المجلس. 
التصويت على القرار المتعلق بالموضوع الذي له مصلحة خاصة فيه. وإذا 
صاحب  العضو  احتساب  يجوز  ولكن  يعد.  ال  صوته  فإن  بالتصويت  قام 

المصلحة الخاصة لغرض توافر النصاب القانوني للجلسة.

أحكام عامة
الجمعيات العامة

المادة )46(
أنواع الجمعيات العامة

الجمعيات العامة للمساهمين اثنتان:
الجمعية العامة العادية.  )1

الجمعية العامة غير العادية.  )2

المادة )47(
أحكام عامة بشأن الجمعيات العامة

انطباقها:  -1
تنطبق هذه األحكام على الجمعيات العامة للمساهمين سواء كانت   
النظام  الواردة في هذا  عادية أو غير عادية وتعتبر مكملة لألحكام 

األساسي بالنسبة لكل نوع من نوعي الجمعيات العامة.
الدعوة إلى انعقاد الجمعيات العامة:  -2

على األشخاص والجهات الذين لهم الحق في دعوة الجمعية  أ.   
العامة لالنعقاد أن يوجهوا هذه الدعوة إلى من له حق حضور 
وزارة  عن  ممثل  بينهم  من  يكون  أن  على  قانونا  الجمعية 

الصناعة والتجارة ومدققي الحسابات.
العامة  للجمعية  المساهمين  دعوة  عن  اإلعالن  يتم  أن  يجب  ب.   
قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة عشر يوما على األقل في 
جريدتين يوميتين على األقل تصدران باللغة العربية على أن 

تكون إحداهما محلية.
وترسل صورة من أوراق الدعوة إلى وزارة الصناعة والتجارة قبل  ج.   

موعد اجتماع الجمعية العامة بعشرة أيام على األقل.
بيانات الدعوة:  -3

األخص  على  العامة  الجمعية  الجتماع  الدعوة  تتضمن  أن  يجب   
البيانات اآلتية:

اسم الشركة وعنوانها ومركزها الرئيسي. أ-   
رقم قيدها بالسجل التجاري. ب-   

تاريخ وساعة انعقاد الجمعية ومكانه. ج-   
بيان نوع الجمعية. د-   
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 e) Agenda for the Meeting.
 f) Date, time and place of the Second and Third 

Meetings in the event that the Meeting is not 
quorate on the first and the second date fixed for 
it.

4. The Agenda:
 The Board of Directors shall prepare the agenda for 

the Ordinary or Extraordinary General Meetings. In a 
case where the General Meeting is summoned by the 
shareholders or at the request of the Auditors or by 
directive from the Ministry of Industry and Commerce, 
the agenda shall be prepared by those who summoned 
the meeting. No issues other than those stated on the 
agenda shall be debated, subject to provisions of 
Article (207) of the Law in this respect.

5. Attendance, Representation and Proxy:
 Pursuant to the provisions of Article (203) of the Law, 

a shareholder who is a corporate entity may appoint 
a representative to attend a General Meeting and to 
vote thereat on its behalf. The said shareholder will 
be deemed to be attending the Meeting and acting 
thereat through its representative. If the shareholder is 
a natural person and is unable to attend the Meeting, 
he may appoint another shareholder or a third party to 
act as his proxy, provided that such proxy shall not be 
the Chairman, a member of the Board of Directors or 
an employee of the Company, without prejudice to the 
right to give proxy to relatives of the first degree nor 
to the eligibility of the representatives of minors and 
persons lacking legal capacity to attend the Meeting 
on their behalf. 

 A proxy of a natural person appointed in said manner 
shall not represent in such capacity at a General 
Meeting a number of votes exceeding five (5) per cent 
of the issued share capital.

 The Company shall provide special cards evidencing 
the number of shares owned by a shareholder and the 
shares in relation to which he attends as representative 
or proxy of other shareholders. Delegation to 
the representatives’ power of attorney and proxy 
instruments shall be issued and the representation 
capacity shall be provided to the Company at least 24 
hours prior to the date of the General Meeting. No 
member shall participate in voting whether on his own 
behalf or on behalf of those whom he represents or for 
whom he is acting as proxy on issues in which he has 
a personal interest or in respect of a standing dispute 
between him and the Company.

6. Chairmanship of the Meetings:
 General Meetings shall be presided over by the 

Chairman of the Board, his Deputy or any other person 
appointed by resolution of the Board or the General 
Meeting for this purpose.

جدول األعمال. هـ-   
بيان تاريخ وساعة االنعقاد الثاني أو الثالث في حالة عدم توافر  و-   

النصاب في التاريخ المحدد لالجتماع األول والثاني.
جدول األعمال:  -4

يضع مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية العامة المنعقدة بصفة   
الجمعية  عقد  فيها  يجوز  التي  األحوال  وفي  عادية.  غير  أو  عادية 
وزارة  أو  الحسابات  مدققي  أو  المساهمين  طلب  على  بناء  العامة 
الجمعية،  انعقاد  األعمال من طلب  والتجارة، يضع جدول  الصناعة 
وال يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول األعمال إال بمراعاة 

أحكام المادة )207( من القانون.
الحضور والتمثيل واإلنابة:  -5

كان  إذا  للمساهم  يجوز  القانون  من   )203( المادة  أحكام  بموجب   
العامة  الجمعية  اجتماع  لحضور  له  ممثال  يعين  أن  اعتباريا  شخصا 
والتصويت فيه نيابة عنه ويعتبر ذلك الشخص حاضرا في االجتماع 
ويتصرف من خالل شخص ممثله. إذا كان المساهم شخصا طبيعيا 
ولم يكن بإمكانه حضور االجتماع فله أن يوكل غيره من المساهمين 
أو من غيرهم في الحضور نيابة عنه على أن يكون الوكيل المناب 
عن الشخص الطبيعي على هذا النحو من غير رئيس وأعضاء مجلس 
لألقارب  التوكيل  بحق  ذلك  يخل  وال  موظفيها  أو  الشركة  إدارة 
األهلية  ناقصي  عن  قانونا  النائبين  بأهلية  وال  األولى  الدرجة  من 

وفاقديها في حضور االجتماعات نيابة عنهم.
كما ال يجوز للوكيل المناب عن الشخص الطبيعي على نحو ما ورد   
العامة عددا من  الجمعية  أعاله أن يمثل بهذه الصفة في اجتماع 

األصوات يجاوز 5% من رأس المال الصادر.
يملكها  التي  األسهم  بعدد  خاصة  بطاقات  تعد  أن  الشركة  على   
المساهم واألسهم التي يحضر فيها كممثل أو وكيل مناب من قبل 
والوكاالت  للممثلين  التفويضات  إجراء  ويجب  آخرين.  مساهمين 
الشركة قبل اجتماع الجمعية  النيابة لدى  واإلنابات لمن لهم صفة 
العامة بأربع وعشرين ساعة على األقل. وال يجوز ألي عضو أن يشترك 
في التصويت عن نفسه أو عمن يمثله أو من ينوب عنه في المسائل 
وبين  بينه  قائم  بخالف  أو  له  مباشرة  خاصة  بمنفعة  تتعلق  التي 

الشركة.
رئاسة الجلسات:  -6

يترأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو أي   
شخص آخر يعين بقرار من مجلس اإلدارة أو من الجمعية العامة.
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7. Attendance Record:
a) Shareholders shall enter their names in a special register 

to be prepared at the Principal Office of the Company 
at least 24 hours before the time fixed for holding the 
Ordinary or Extraordinary General Meeting. The said 
register shall include the names of shareholders, the 
number of shares owned by them, and the number of 
shares they represent and the names of the owners of 
the said shares and the documents evidencing their 
appointment and proxies. The shareholder shall be 
given an attendance card where the number of votes 
to which he is entitled as a principal or proxy shall be 
indicated.

b) The Chairman shall at the beginning of the Meeting 
nominate vote checkers who shall be appointed with 
the approval resolution of the General Meeting. Vote 
checkers may be appointed from non-shareholders. 
The Chairman shall ask the Auditors and vote 
checkers to determine the percentage of attendance 
of shareholders and to enter such percentage in the 
special register which shall be signed by them and 
declared by the Chairman.

8. Minutes of Meetings:
a) The Chairman of the General Meeting shall appoint 

from among the shareholders or third parties a 
Secretary who shall draw up minutes of the General 
Meeting in which there shall be entered the number 
of shares represented at the Meeting whether by the 
shareholder in person or by proxy, and the percentage 
thereof to the total issued and paid up capital. The 
Minutes shall also contain a full summary of all issues 
discussed at the General Meeting and resolutions 
adopted thereat as well as the number of votes cast 
for or against such resolutions. The Minutes shall be 
attached a list of the names of shareholders attending 
the Meeting and the number of shares they represent 
by the shareholder in person or by proxy.

b) The minutes shall be co-signed by the Chairman of 
the meeting and the Secretary appointed to draw up 
the minutes. The certified original copy of the minutes 
shall be taken as evidence of the details contained 
therein and as a source for producing true copies 
thereof by the Company.

ORDINARY GENERAL MEETING

Article (48)

Convening:
a) An Ordinary General Meeting shall be summoned by 

the Chairman of the Board of Directors at the time and 
place as decided by the Board of Directors, subject 
to provisions of the Law in this respect. The Ordinary 
General Meeting shall meet at least once in every 
financial year within three months following the end 
of the financial year of the Company. The Board of 
Directors may summon an Ordinary General Meeting 
at any time if requested to do so by the Auditors or 
a number of shareholders representing 10% of the 
capital of the Company provided that they shall have 
serious cause for such request. 

7- سجل الحضور:
في  لذلك  يعد  خاص  سجل  في  أسماءهم  المساهمون  يسجل  أ- 
العادية  العامة  الجمعية  النعقاد  المحدد  الموعد  قبل  الشركة  مركز 
السجل  ويتضمن  األقل  على  ساعة  وعشرين  بأربع  العادية  غير  أو 
أسماء المساهمين وعدد األسهم التي يملكونها وعدد األسهم التي 
يمثلونها وأسماء مالكيها مع تقديم سند التعيين أو اإلنابة ويعطى 
التي  األصوات  عدد  فيها  يذكر  االجتماع  لحضور  بطاقة  المساهم 

يستحقها أصالة ووكالة.
أصوات  جامعي  أسماء  االجتماع  بداية  في  الجمعية  رئيس  يرشح  ب- 
المساهمين على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم ويجوز أن يكون 
الرئيس من مدققي  المساهمين. ويطلب  األصوات من غير  جامعو 
الحسابات وجامعي األصوات تحديد نسبة حضور المساهمين وإثبات 

ذلك في السجل الخاص بذلك والتوقيع عليه ثم يعلنه الرئيس.
8- محاضر االجتماعات:

من  أو  المساهمين  بين  من  يعين  أن  العامة  الجمعية  رئيس  على  أ- 
الجمعية  اجتماعات  بوقائع  محضر  إعداد  يتولى  سر  أمين  غيرهم 
العامة يثبت فيه عدد األسهم الممثلة في االجتماع أصالة أو وكالة 
ويحتوي  والمدفوع  الصادر  المال  رأس  أسهم  مجموع  إلى  ونسبتها 
المحضر كذلك على خالصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة 
والقرارات التي اتخذت فيها مع ذكر نصاب التصويت عليها ويرفق 
التي  األسهم  وعدد  لالجتماع  الحاضرين  بأسماء  جدوال  بالمحضر 

يمثلونها أصالة أو وكالة.
المحضر،  المعين إلعداد  السر  وأمين  االجتماع  رئيس  المحضر  يوقع  ب-  
في  ورد  ما  على  كبينة  منها  الموقعة  األصلية  الصورة  وتعتمد 

المحضر وكأساس لصور طبق األصل عن المحضر تصدر عن الشركة.

الجمعية العامة العادية 

المادة )48(

انعقادها:
رئيس  من  بدعوة  للمساهمين  العادية  العامة  الجمعية  تنعقد  أ- 
اإلدارة  مجلس  يعينهما  اللذين  والمكان  الزمان  في  اإلدارة  مجلس 
مع مراعاة أحكام القانون الخاصة بذلك، ويجب أن تعقد الجمعية 
مرة على األقل في السنة وذلك خالل الشهور الثالثة التالية لنهاية 
السنة المالية للشركة. ولمجلس اإلدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة 
العادية إلى االنعقاد إذا طلب إليه ذلك مدقق الحسابات أو عدد من 
لديهم  تكون  أن  بشرط  الشركة  رأسمال  من   %10 يمثل  المساهمين 

أسباب جدية تبرر ذلك الطلب.
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b) The Auditor must summon an Ordinary General 
Meeting in the cases provided in Article (218) (b) of the 
Law.

c) The Ministry of Industry and Commerce may summon 
an Ordinary General Meeting to convene on the lapse 
of one month following the date fixed for convening 
such meeting without a meeting being convened, or 
if the number of members of the Board of Directors 
falls below the required quorum for holding the 
Board’s meetings, or at the request of a number 
of shareholders representing 10% of the capital of 
the Company provided that they shall have serious 
reasonable grounds justifying such request.

d) The Minister of Industry and Commerce may also by 
resolution summon the Ordinary General Meeting to 
convene whenever he deems that there are reasons 
requiring such action.

Article (49)

Quorum
An Ordinary General Meeting shall not be valid unless 
attended by shareholders having voting rights and 
representing more than one half of the shares of the 
Company. If the said quorum is not obtained, the Ordinary 
General Meeting shall be called to convene for a second 
Meeting with the same agenda to be held within a period 
of not less than seven days and not more than fifteen days 
from the date of the first Meeting. The second Meeting 
shall be valid if attended by shareholders having the right 
to vote and representing more than 30% of the Company’s 
capital at least. The third Meeting shall be valid irrespective 
of the number of shareholders present. New notices of 
the second and third Meetings need not be sent, if their 
dates were fixed in the notice given in respect of the first 
Meeting, provided that notice shall be published to the 
effect that these two meetings were not held in at least two 
daily Arabic newspapers one of which shall be local.

Article (50)

Voting
a) Voting at the General Meeting shall be by show 

of hands or any manner approved by the General 
Meeting. Voting shall be by secret ballot if the 
resolution concerns the election or dismissal of a 
member of the Board of Directors or filing action 
against him or when the Chairman of the Board or 
a number of shareholders representing at least one 
tenth of the number of votes present at the Meeting 
request voting by secret ballot.

b) The members of the Board of Directors shall not vote 
on the general assembly’s resolutions relating to the 
determination of their salaries and remuneration or to 
discharging them or exempting them from liability for 
their management.

c) The resolutions of the Ordinary General Meeting shall 
be valid if passed by the majority of Shares represented 
at the meeting.

في  لالنعقاد  العادية  العامة  الجمعية  يدعو  أن  الحسابات  لمدقق  ب- 
األحوال المذكورة في المادة 218 )ب( من القانون.

يجوز لوزارة الصناعة والتجارة أن تدعو الجمعية العامة إلى االنعقاد  ج- 
إذا انقضى شهر على الموعد المحدد النعقادها دون أن تدعى إلى 
االنعقاد أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن الحد األدنى الالزم 
لصحة انعقاده أو إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثل 10% من 
تبرر  جدية  أسباب  لديهم  يكون  أن  بشرط  األقل  على  المال  رأس 

الطلب.
إلى  العامة  الجمعية  دعوة  يقرر  أن  والتجارة  الصناعة  لوزير  يجوز  د- 

االنعقاد إذا ارتأى أن هناك أسبابا توجب ذلك.

المادة )49(

نصاب صحة االجتماعات
ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون 
لهم حق التصويت يمثلون أكثر من نصف رأس المال، فإذا لم يتوافر هذا 
النصاب وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول األعمال يعقد 
بعد مدة ال تقل عن سبعة أيام وال تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ 
االجتماع األول. وال يكون االجتماع الثاني صحيحا إال إذا حضره مساهمون 
لهم حق التصويت يمثلون أكثر من 30% من رأس المال على األقل. ويكون 
دعوة  توجه  أال  ويجوز  الحاضرين،  عدد  كان  أيا  صحيحا  الثالث  االجتماع 
جديدة لالجتماعين األخيرين إذا كان قد حدد تاريخهما في الدعوة إلى 
االجتماع األول شريطة أن يتم نشر عدم انعقاد أي من هذين االجتماعين 
أحداهما  تكون  أن  على  العربية  باللغة  يوميتين تصدران  في جريدتين 

محلية.

المادة )50(

التصويت
طريقة  بأية  أو  األيدي  برفع  العامة  الجمعية  في  التصويت  يكون   -1
بطريق  التصويت  يكون  أن  ويجب  العامة  الجمعية  تقررها  أخرى 
االقتراع السري إذا كان القرار متعلقا بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
أو بعزلهم أو إقامة دعوى المسئولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس 
مجلس اإلدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر األصوات الحاضرة 

في االجتماع على األقل.
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات   -2
الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم 

أو إخالء مسئوليتهم عن اإلدارة.
أن قرارات الجمعية العامة العادية تكون نافذة، إذا ما اعتمدت من   -3

قبل أغلبية حاملي األسهم الممثلة في االجتماع.
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Article (51)

Competence of the Ordinary General Meeting
The Ordinary General Meeting shall be competent to 
consider all matters relating to the Company and to adopt 
appropriate resolutions in relation thereto save those 
that have been reserved by the Law to the Extraordinary 
General Meeting. The Ordinary General Meeting shall be 
competent, in particular, in relation to matters provided in 
Article (206) of the Law.

Article (52)

Discussions at General Meetings
The General Meeting shall only discuss topics included 
in the agenda unless there are urgent matters that have 
arisen after preparation of the agenda or if they are 
uncovered during the Meeting and if the competent 
government authority or a public corporate shareholder 
in the Company or a number of shareholders who own 
at least 10% of the Company’s capital request the Board 
of Directors to include a particular item in the agenda 
which had not been included, the General Meeting shall 
have the right to discuss such item at the request of the 
persons concerned. If it is found during the discussion that 
information relating to certain issues is not sufficient, the 
Meeting shall be postponed for no more than 10 days, if 
so requested by a number of shareholders who own one 
quarter of the shares by which the Meeting was held.

Article (53)

Extraordinary General Meeting
1. Convening:
 An Extraordinary General Meeting is held on summons 

from the Board of Directors or on a written requisition 
addressed to the Board of Directors by shareholders 
representing not less than 10% of the capital of the 
Company. 

 The Board of Directors shall, in the latter event, call for 
an Extraordinary General Meeting within one month 
of the date on which such requisition was received 
by the Board; otherwise the Ministry of Industry and 
Commerce shall call up the meeting within fifteen days 
from the date of expiry of said period.

2. Quorum:
 An Extraordinary General Meeting shall not be validly 

held unless attended by shareholders representing at 
least two thirds of the shares of the Company. If said 
quorum could not be obtained, summons should be 
sent for a second meeting which shall be held within 
the next fifteen days following the date of the first 
meeting. The quorum for the second meeting shall be 
valid if it was attended by members representing more 
than one third of the shares. If a quorum could not be 
obtained for the second meeting, summons shall be 
sent for a third meeting which shall be held within 
fifteen days of the date of the second meeting. The 
third meeting shall be valid if attended by members 
representing one quarter of the shares. New summons 
for the second and third meetings need not be given 
if their dates were fixed in the notice given in respect 
of the first and the second meeting, provided that 
notice shall be published that the first two meetings 

المادة )51(

اختصاصات الجمعية العامة العادية
عدا ما يختص به القانون الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية 
واتخاذ  بالشركة  المتعلقة  المسائل  جميع  في  بالنظر  العادية  العامة 
عنها  المنصوص  باألمور  تختص  خاص  وبوجه  بشأنها  المناسبة  القرارات 

في المادة )206( من القانون.

المادة )52(

المناقشة في االجتماعات
ال يجوز للجمعية العامة مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول األعمال 
إال إذا كانت من األمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول، أو تكشفت 
في أثناء االجتماع، وإذا طلبت الجهة الحكومية المختصة أو أحد األشخاص 
العامة المساهمة في الشركة أو عدد من المساهمين يملكون عشرة بالمائة 
الشركة من مجلس اإلدارة إدراج موضوع معين  على األقل من رأس مال 
في جدول األعمال ولم يدرجه، كان من حق الجمعية مناقشة هذا الموضوع 
بناء على طلب ذي الشأن، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات 
عشرة  مدة  االجتماع  تأجيل  تعين  المعروضة،  المسائل  ببعض  المتعلقة 
أيام على األكثر إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون ربع األسهم 

التي انعقد بها االجتماع.

المادة )53(

الجمعية العامة غير العادية
انعقادها:  -1

مجلس  من  دعوة  على  بناء  العادية،  غير  العامة  الجمعية  تنعقد   
اإلدارة، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من 

المساهمين، يمثلون ما ال يقل عن 10% من أسهم الشركة.
ويجب على مجلس اإلدارة في هذه األحوال أن يدعو الجمعية العامة   
لالجتماع بصفة غير عادية خالل شهر من تاريخ وصول الطلب إليه، 
خالل  لالجتماع  الدعوة  بتوجيه  والتجارة  الصناعة  وزارة  قامت  وإال 

خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة.
نصاب االنعقاد:  -2

ال يكون انعقاد الجمعية غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون   
يمثلون على األقل ثلثي رأس مال الشركة. فإذا لم يتوفر هذا النصاب 
وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خالل الخمسة عشر يوما 
أكثر  يمثلون  إذا حضره من  ويكون صحيحا  األول،  لالجتماع  التالية 
من ثلث رأس المال، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع الثاني، 
من  يوما  عشر  خمسة  خالل  يعقد  ثالث  اجتماع  إلى  الدعوة  توجه 
حضره  إذا  صحيحا  الثالث  االجتماع  ويكون  الثاني  االجتماع  تاريخ 
الثاني  لالجتماع  جديدة  دعوة  توجه  ال  أن  ويجوز  المساهمين.  ربع 
الثالث إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى االجتماع  ولالجتماع 
األول والثاني شريطة أن يتم نشر عدم انعقاد االجتماع األول والثاني 
تصدران  األقل  على  يوميتين  جريدتين  في  الحال  يكون  حسبما 

باللغة العربية على أن تكون إحداهما محلية.
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were not held as the case may be in at least two daily 
Arabic newspapers and one of them shall be a local 
newspaper.

3. Voting:
 Resolutions at an Extraordinary General Meeting shall 

be passed by a two third majority of shares represented 
at the meeting unless the resolution relates to the 
increase or reduction of capital, extension of the term 
of the Company, dissolution or merger of the Company 
with another company in which case resolutions shall 
only be valid if adopted by 75% of the shares present 
at the Extraordinary General Meeting.

4. Competence:
 a) The Extraordinary General Meeting shall have 

competence over all the matters provided for in 
Article (210) of the Law.

 b) The Extraordinary General Meeting may adopt 
resolutions in respect of matters falling within the 
competence of the Ordinary General Meeting 
provided that:

  i. the quorum and voting majority required for 
the Ordinary General Meeting are available; 
and

  ii. the subject of the resolution had been placed 
on the agenda.

Article (54)

Binding Effect of Resolutions of the General Meeting
a) Resolutions adopted at the General Meeting in 

accordance with the provisions of the Law and 
these Articles of Association shall be binding on 
all shareholders whether they were present at the 
meeting at which the said resolutions were passed or 
absent or whether they voted for or against them.

b) The Board of Directors shall implement the resolutions 
of the General Meeting.

Article (55)

Invalidity of Resolutions
Without prejudice to the rights of any bona fide third party, 
all resolutions adopted by the General Meeting contrary to 
the provisions of the Law and its Implementing Regulations 
or the Company’s Memorandum of Association and or 
these Articles of Association shall be deemed null and void. 
The court may nullify any resolution adopted in favour of a 
particular class of shareholders or with the intent to cause 
damage thereto or realising special benefit to members 
of the Board of Directors or others without regard for the 
Company’s interest. A request to invalidate a resolution in 
this case may be made only by those shareholders who 
recorded their objection to the resolution in the minutes 
of the meeting or who are absent from the meeting on 
account of an acceptable excuse. A nullified resolution 
shall be deemed non-existent as far as all shareholders are 
concerned. The Board of Directors shall publish a summary 
of the judgment of the court nullifying the said resolution 
in one of the local daily newspapers. An action filed for 
nullity of a resolution shall not result in suspending the 
implementation of the resolution unless an order is issued 
by the court to this effect. An action for nullity shall be 
barred after the lapse of one year from the date of such 
resolution.

التصويت:  -3
أسهم  ثلثي  بأغلبية  العادية  غير  العامة  الجمعية  قرارات  تصدر   
القرار  تعلق  إذا  إال  االجتماع صحيحا  بهم  ينعقد  الذين  الحاضرين 
أو  بحلها  أو  الشركة  مدة  بإطالة  أو  تخفيضه  أو  المال  رأس  بزيادة 
بتحولها أو بإدماجها في شركة أخرى، فيشترط لصحة القرار في هذه 
الحاالت أن يصدر بأغلبية ثالثة أرباع أسهم الحاضرين الذين ينعقد 

بهم االجتماع صحيحا.
اختصاصاتها:  -4

في  عنها  المنصوص  باألمور  العادية  غير  العامة  الجمعية  تختص  )أ( 
المادة )210( من القانون.

يجوز للجمعية العامة غير العادية إصدار قرار يقع ضمن اختصاص  )ب( 
الجمعية العامة العادية بتوافر شرطين مجتمعين هما:

توافر النصاب واألغلبية المطلوبة للجمعية العامة العادية.  -1  
تضمين جدول األعمال األمور موضوع القرار.  -2  

المادة )54(

إلزامية قرارات الجمعية العامة
القانون  ألحكام  وفقا  العامة  الجمعية  تصدرها  التي  القرارات  تلزم   -1
المساهمين سواء كانوا حاضرين في االجتماع  الشركة جميع  ونظام 
أو  موافقين  كانوا  أو  غائبين  أو  القرارات  هذه  فيه  صدرت  الذي 

مخالفين لها.
على مجلس اإلدارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة.  -2

المادة )55(

بطالن القرارات
مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية يقع باطال كل قرار يصدر عن 
لعقد  أو  التنفيذية  والئحته  القانون  ألحكام  بالمخالفة  العامة  الجمعية 
تأسيس الشركة أو نظامها األساسي، ويجوز للمحكمة إبطال كل قرار يصدر 
نفع  لجلب  أو  بهم  اإلضرار  بقصد  أو  المساهمين  من  معينة  فئة  لصالح 
الشركة،  لمصلحة  اعتبار  دون  لغيرهم،  أو  اإلدارة  مجلس  ألعضاء  خاص 
الذين  المساهمين  من  إال  الحالة  هذه  في  البطالن  دعوى  رفع  يجوز  وال 
اعترضوا على القرار في محضر الجلسة أو تغيبوا عن الحضور بعذر مقبول، 
ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع 
المساهمين ويلتزم مجلس اإلدارة بنشر ملخص الحكم في إحدى الصحف 
القرار  تنفيذ  البطالن وقف  رفع دعوى  يترتب على  وال  المحلية،  اليومية 
ما لم تأمر المحكمة بذلك وال تسمع دعوى البطالن بمضي سنة من تاريخ 

صدور القرار.
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CHAPTER FIVE

FINANCIAL YEAR AND FINANCIAL SYSTEM

Article (56)
The financial year of the Company shall commence on 
the first day of January and shall end on the 31st day of 
December of each year except for the first year which shall 
commence on the date on which the Company is registered 
in the Registry of Commerce and the final incorporation of 
the Company is announced and shall end at the end of the 
financial year.

Article (57)
The Company shall maintain its cash funds with one bank 
or more to be appointed by the Board of Directors. The 
Board of Directors shall determine the maximum cash 
amount to be maintained by the finance department who 
shall have to deposit any excess amounts in the bank or 
banks referred to.

Article (58)

1) The net profit shall be distributed as follows:
a. Ten per cent shall be set aside every year for the 

Statutory Reserve. Such deduction may be discontinued 
when such Statutory Reserve attains 50% of the paid 
up capital. If the Statutory Reserve falls below the said 
percentage, deduction shall be resumed until it attains 
the percentage. The Statutory Reserve shall not be 
distributed among shareholders; however, it may be 
utilised in order to ensure distribution of dividends to 
the shareholders amounting to not more than 5% of 
the paid up value of the shares in years when the net 
profit of the Company is insufficient to permit dividend 
distribution equal to 5% of the paid up capital. Subject 
to the approval of the General Meeting, a percentage 
of the net profits realized by the sale of any of the 
fixed assets or out of any compensation therefore, 
may be distributed, provided that this shall not result 
in preventing the Company from restoring the assets 
of the Company to their original condition or from 
buying new fixed assets.

 Prior to providing its approval, the General Meeting 
shall request its auditors to provide a report 
concerning the percentage of the distributable net 
profits and extent of the sufficiency arising from the 
sale of the fixed assets or compensation to restore the 
Company’s fixed assets to their earlier condition.

b. A sum to be determined by the General Meeting shall 
be deducted to meet obligations of the Company.

c. The General Meeting may, at the proposal of the Board 
of Directors, decide to allocate annually a percentage 
of the net profits to the voluntary reserve account. 
Said voluntary reserve shall be used for the purposes 
determined by the General Meeting including the use 
for depreciation of Company’s assets or for making up 
for any fall in the value thereof or converting it into 
capital.

d. The balance remaining of the profits shall be divided 
among the shareholders as additional dividends or 
carried over at the proposal of the Board of Directors 
to the following financial year or shall be utilised in 
building up a contingency reserve or a reserve fund for 
unusual depreciation.

الباب الخامس

السنة المالية والنظام المالي

المادة )56(
تبدأ السنة المالية للشركة في أول يوم من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر 
من كل سنة فيما عدا السنة المالية األولى للشركة فإنها تبدأ من تاريخ 
قيد الشركة في السجل التجاري وإعالن تسجيل الشركة نهائيا، وتنتهي 

عند نهاية السنة المالية.

المادة )57(
تحتفظ الشركة بأموالها النقدية لدى بنك أو أكثر يعينه مجلس اإلدارة، 
لقسم  يجوز  الذي  النقدي  المال  من  األعلى  الحد  اإلدارة  مجلس  ويحدد 
الحسابات االحتفاظ به وعلى قسم الحسابات إيداع ما زاد على هذا الحد 

لدى البنك أو البنوك المنوه لها.

المادة )58(

توزع األرباح الصافية على الوجه اآلتي:  )1
يقتطع سنويا عشرة في المائة من األرباح الصافية يخصص لحساب  أ- 
االحتياطي اإلجباري ويجوز إيقاف هذا االستقطاع إذا بلغ االحتياطي 
50% من رأس المال المدفوع وإذا قل االحتياطي اإلجباري عن النسبة 
تلك  إلى  االحتياطي  يصل  حتى  االستقطاع  إعادة  وجب  المذكورة 
وإنما  المساهمين  اإلجباري على  االحتياطي  توزيع  النسبة. وال يجوز 
يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين ال تزيد على %5 
من رأس المال المدفوع في السنوات التي ال تسمح فيها أرباح الشركة 
العامة توزيع نسبة من  الجمعية  الحد. ويجوز بموافقة  بتأمين هذا 
األرباح الصافية التي تحققها الشركة نتيجة بيع اصل من األصول 
الثابتة أو التعويض عنه بشرط أن ال يترتب على ذلك عدم تمكين 
ثابتة  أصول  شراء  أو  عليه  كانت  ما  إلى  أصولها  إعادة  من  الشركة 

جديدة.
وللجمعية العامة قبل أن تصدر موافقتها المذكورة أن تطلب من   
األرباح  من  توزع  التي  النسبة  بشأن  تقريرا  الشركة  حسابات  مدقق 
أو  الثابت  األصل  بيع  ناتج  من  يتبقى  ما  كفاية  ومدى  الصافية 

التعويض عنه إلعادة أصول الشركة الثابتة إلى ما كانت عليه.
يقتطع جزء من األرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة االلتزامات  ب- 

المترتبة على الشركة.
يجوز للجمعية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر اقتطاع نسبة  ج- 
من األرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري سنويا. ويستعمل هذا 
ذلك  في  بما  العامة  الجمعية  تقررها  التي  الوجوه  في  االحتياطي 
استعماله الستهالك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها 

أو تحويله إلى رأس المال.
يوزع الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية  د- 
لألرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس اإلدارة إلى السنة المقبلة أو 

يخصص إلنشاء مال احتياطي أو مال لالستهالك غير العادي.
أما الخسائر –إن وجدت- فيتحملها المساهمون بنسبة عدد أسهمهم   )2
دون أن يلزم أحدهم بأكثر مما يملكه منها وال يكون التزام المساهم 
في الشركة إال بأداء الجزء غير المدفوع من القيمة االسمية المكتتب 

به إن وجد.
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2) Losses, if any, shall be borne by the shareholders in 
proportion to the number of shares owned by each 
of them and the liability of a shareholder shall not 
exceed the value of his shareholding in the Company. 
A shareholder shall only be obliged to pay the unpaid 
portion of the nominal value of shares subscribed for, 
if any.

CHAPTER SIX

AUDITORS

Article (59)
The General Assembly may appoint one auditor or more 
from those licensed to practise their profession in Bahrain 
(“Auditor”) and specify their remuneration.

Article (60)
The Auditor shall have, at all times, the right of access to 
the Company’s books, registers and documents, and to ask 
for the particulars which he deems necessary to obtain. He 
shall also have the right to verify the Company’s assets and 
liabilities. If he is unable to exercise that right, he shall prove 
this in writing in a report which he shall submit to the Board 
of Directors. If the Board of Directors does not facilitate the 
Auditor’s task, the latter shall invite the Ordinary General 
Meeting to look into the matter.

The Auditor shall, in all cases, furnish the Ministry of 
Industry and Commerce with copies of his reports and 
observations, of whatever nature, whether they are financial 
or administrative, and shall advise it whether there have 
been any breaches of any nature, and such other reports, 
whether they have been submitted to the General Meeting 
or to the Company’s Board of Directors.

Article (61)
The Auditor shall attend any of the General Meetings 
in which the report of the Board of Directors shall be 
submitted. The Auditor shall submit his report to the 
General Meeting regarding all issues that fall within his 
scope of responsibility, and in particular about the balance 
sheet of the Company. He shall read out his report before 
the said General Meeting. Such report shall be prepared in 
accordance with the international auditing standards and 
practices or in accordance with the standards approved by 
the competent government authority.

The report shall include, in particular, the following details:
1- Whether the Auditor has obtained the information 

he deems necessary for performing his duties 
satisfactorily.

2- Whether the balance sheet and the profit and loss 
account are in conformity with the facts, that they have 
been prepared in accordance with the International 
Accounting Standards, or in accordance with the 
standards approved by the competent government 
authority, whether they include all that is provided for 
by the Law and the Company’s Articles of Association, 
and that they reflect honestly and clearly the 
Company’s actual financial position.

3- Whether the Company maintains regular books of 
accounts.

الباب السادس

مدققو الحسابات

المادة )59(
تقوم الجمعية العامة بتعيين واحد أو أكثر من مدققي الحسابات المرخص 
بتحديد  وتقوم  الحسابات«(  )»مدققو  البحرين  في  المهنة  بمزاولة  لهم 

أتعابهم.

المادة )60(
ويحق لمدقق الحسابات اإلطالع في أي وقت على دفاتر الشركة وسجالتها 
يرى ضرورة  التي  واإليضاحات  البيانات  في طلب  الحق  وله  ومستنداتها 
الحصول عليها وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة ومطلوباتها. 
وفي حالة عدم تمكن مدقق الحسابات من ممارسة ذلك الحق عليه إثبات 
المجلس  يبادر  لم  فإن  اإلدارة.  مجلس  إلى  يقدم  تقرير  في  كتابة  ذلك 
بتيسير مهمته وجب عليه دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.

بنسخ  والصناعة  التجارة  وزارة  يخطر  أن  األحوال  في جميع  المدقق  على 
من تقاريره ومالحظاته أيا كان نوعها سواء كانت مالية أو إدارية أو بوجود 
مخالفات من أي نوع أو غير ذلك من التقارير سواء كانت مقدمة للجمعية 

العامة أو مجلس إدارة الشركة.

المادة )61(
التي  العامة  الجمعية  جلسات  من  أي  يحضر  أن  الحسابات  مدقق  وعلى 
يقدم لها تقرير مجلس اإلدارة وعليه أن يقدم تقريره إلى الجمعية العامة 
بشأن كل المسائل التي تقع في نطاق مسئوليته وبوجه خاص الميزانية 
العمومية للشركة. ويجب تالوة تقرير مدقق الحسابات في اجتماع الجمعية 
العامة المذكور، ويجب أن يكون التقرير معدا وفقا لمعايير وأسس التدقيق 

الدولية أو المعايير المعتمدة من الجهة الحكومية المختصة.

ويجب أن يشتمل التقرير على البيانات اآلتية:
التي  والتوضيحات  المعلومات  على  حصل  قد  المدقق  كان  إذا  ما   -1

يراها ضرورية ألداء عمله على وجه مرض.
ما إذا كانت الميزانية وحساب األرباح والخسائر متفقة مع الواقع، وتم    -2
من  المعتمدة  المعايير  أو  الدولية  المحاسبة  لمعايير  وفقا  إعدادها 
قبل الجهة الحكومية المختصة، وتتضمن كل ما نصت عليه أحكام 
ومتطلبات القانون ونظام الشركة األساسي، وتعبر بأمانة ووضوح عن 

المركز المالي الحقيقي للشركة.
ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.   -3

ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما   -4
هو وارد في دفاتر الشركة.

ما إذا كانت هناك مخالفات ألحكام نظام الشركة أو ألحكام القانون،   -5
أو  الشركة  نشاط  يؤثر في  المالية على وجه  السنة  قد وقعت خالل 
مركزها المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات ال تزال قائمة، 

وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.
ما إذا كان الجرد قد أجري وفقا لألصول المحاسبية.  -6
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4- Whether the particulars contained in the Board 
of Directors’ report are in conformity with what is 
contained in the Company’s books.

5- Whether there have been any violations of the 
Company’s Articles of Association or the provisions of 
the Law during the financial year in a manner affecting 
the Company’s activities or its financial position, and 
stating whether such violations are still continuing, to 
the extent of the information made available to him.

6- Whether the stock taking undertaken by the Company 
has been carried out in accordance with the recognised 
standards.

Article (62)
If the Company has more than one auditor and they do 
not agree on one report, each of them should prepare an 
independent report. In the event of more than one auditor, 
that were involved in the mistake, they shall be jointly liable 
towards the company.

The Auditor’s report shall be read out at the General 
Assembly, and each shareholder shall have the right to 
discuss the said report and ask for clarifications on its 
contents.

CHAPTER SEVEN

DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

Article (63)
The Company shall be dissolved for any of the following 
reasons:
a) Termination of the Company or merging it with 

another company by resolution of an Extraordinary 
General Meeting.

b) Attainment of the objects for which the Company has 
been incorporated.

c) Loss of its capital or a sizeable portion thereof, 
rendering it not feasible for the Company to continue.

d) If it appears from the Balance Sheet that the Company 
has lost its reserves and three quarters of its capital, 
the Chairman of the Board of Directors shall summon 
an Extraordinary General Meeting to convene in order 
to resolve whether to dissolve the Company before 
the expiry of the period fixed therefore, or reduce 
the capital or to take other suitable measures. If the 
Extraordinary General Meeting refuses to dissolve the 
Company, any shareholder shall have the right to take 
the matter to the court.

f) The Company is declared bankrupt.
g) A court order is made for dissolution of the Company.
h) Merger into another company.

PROCEDURES

Article (64)
The Company shall, upon dissolution, be considered in a 
state of liquidation, and shall be liquidated and its assets 
divided in accordance with the provisions of Articles (325) 
to (344) of the Law.

المادة )62(
وجب  واحد،  تقرير  على  يتفقا  ولم  للحسابات  مدققان  للشركة  كان  وإذا 
المدققون في حالة تعددهم  ويكون  تقريرا مستقال.  أن يعد كل منهما 

واشتركوا في الخطْا مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة قبل الشركة.

لكل مساهم  ويكون  العامة،  الجمعية  الحسابات في  تقرير مدقق  ويتلى 
حق مناقشة التقرير وطلب ايضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه. 

الباب السابع

حل الشركة وتصفيتها

المادة )63(
تحل الشركة ألحد األسباب اآلتية:

إنهاء الشركة أو دمجها بشركة أخرى بقرار صادر عن الجمعية العامة  أ- 
غير العادية. 

انتهاء العمل الذي أسست من أجله. ب- 
هالك جميع رأسمالها أو جزء كبير منه بحيث ال يتبقى جدوى في  ج- 

استمرارها.
المال  خسرت  قد  الشركة  أن  العمومية  الميزانية  من  اتضح  وإذا  د- 
اإلدارة  مجلس  رئيس  على  وجب  رأسمالها  أرباع  وثالثة  االحتياطي 
األمر  كان  إذا  ما  لتقرر  لالنعقاد  العادية  غير  العامة  الجمعية  دعوة 
يستوجب حل الشركة أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من 
التدابير المناسبة، فإذا رفضت الجمعية حل الشركة حق لكل مساهم 

أن يرفع األمر إلى القضاء.
شهر إفالسها. و- 

صدور حكم قضائي بحلها. ز- 
اندماجها في شركة أخرى. ح- 

اإلجراءات

المادة )64(
وقسمة  الشركة  وتتم تصفية  حالة تصفية  بعد حلها في  الشركة  تعتبر 
أموالها وفقا لألحكام المنصوص عليها في المواد )325( إلى )344( من 

قانون الشركات التجارية.
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CHAPTER EIGHT

FINAL PROVISIONS

Article (65)
a)  These Articles of Association shall be deposited and 

published in accordance with the provisions of the 
Law.

b) The Articles of Association were made in accordance 
with the no-objection letter of the Bahrain Investors 
Centre at the Ministry of Industry and Commerce 
under Ref. 81109 dated 28 April 2014.

Article (66)
All costs and fees in respect of these Articles of Association 
and their full legalization shall be debited to the Company 
overheads.

ENTIRE AGREEMENT

Article (67)
The provisions of the Law and its Implementing Regulations 
issued by Order No.6 of the year 2002 shall apply with 
respect to any matter for which no specific provision is 
embodied in these Articles of Association.

In witness whereof, these Articles of Association were 
made in one original and three copies which were signed 
upon having been read by all the parties and by myself. 
The parties concerned were given three copies to act in 
accordance therewith.

الباب الثامن

أحكام ختامية

المادة )65(
يودع هذا النظام األساسي وينشر طبقا للقانون. أ- 

البحرين  مركز  ممانعة  عدم  إلى  استنادا  األساسي  النظام  هذا  حرر  ب- 
للمستثمرين بوزارة الصناعة والتجارة بالكتاب الصادر تحت رقم 81109 

بتاريخ 28 أبريل 2014.
المادة )66(

جميع مصروفات هذا النظام األساسي وأتعابه واستيفائه التام تحسب من 
المصروفات العمومية للشركة.

شمولية االتفاق

المادة )67(
 )21( رقم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  أحكام  تسري 
لسنة 2001 والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم )6( لسنة 2002 فيما لم يرد 

بشأنه نص خاص في هذا النظام األساسي.

وبما ذكر تحرر هذا النظام األساسي من أصل وثالث نسخ وتم التوقيع عليه 
بعد تالوته من قبل الجميع ومني وتسلم أصحاب الشأن ثالث نسخ منه 

للعمل بموجبه.
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هذه الصفحة تركت فارغة عمدًا
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ملحق ج: البيانات المالية المدققة
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املنامة
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مقدمة

لقد قمنا مبراجعة املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لزين البحرين �س.م.ب. )مقفلة( “ال�رشكة” كما يف 31 مار�س 2014، والتي تت�شمن 

بيان املركز املايل وكل من بيانات الربح اأو اخل�شارة والدخل ال�شامل الآخر، التغريات يف حقوق امللكية، والتدفقات النقدية املوجزة لفرتة الثالثة 

اأ�شهر املنتهية بذلك التاريخ، وملخ�س لأهم ال�شيا�شات املالية والإي�شاحات التف�شريية الأخرى. اإن الإدارة م�شوؤولة عن اإعداد هذه املعلومات املالية 

املرحلية املوجزة وعر�شها ب�شورة عادلة وفقا ملعيار املحا�شبة الدويل رقم 34 “املعلومات املالية املرحلية”. اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء ا�شتنتاج حول 

هذه املعلومات املالية املرحلية املوجزة ا�شتنادا اإىل مراجعتنا.

نطاق �أعمال �ملر�جعة

احل�شابات  مدققي  قبل  من  املرحلية  املالية  للمعلومات  “املراجعة   ،2410 رقم  املراجعة  عمليات  حول  الدويل  للمعيار  وفقا  مبراجعتنا  قمنا  لقد 

امل�شتقلني للمن�شاأة”. تت�شمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية القيام باجراء ال�شتف�شارات، ب�شكل رئي�شي من املوظفني امل�شوؤولني عن الأمور 

املالية واملحا�شبية، واتباع اإجراءات حتليلية واإجراءات مراجعة اأخرى. اإن نطاق اأعمال املراجعة اأقل جوهريا من نطاق القيام باأعمال التدقيق والتي 

تتم وفقا للمعايري الدولية للتدقيق، وبالتايل، فاأنها ل متكننا من احل�شول على تاأكيد حول جميع الأمور الهامة التي ميكن اأن يبينها التدقيق. لذلك 

فاإننا ل نبدي راأي تدقيق ب�شاأنها.

�ل�ستنتاج

اإ�شتنادًا اإىل مراجعتنا، مل يتبني لنا ما يدعوا اإىل العتقاد باأن املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة والتي تت�شمن بيان املركز املايل لل�رشكة كما 

يف 31 مار�س 2014، والأداء املايل لها وبيان والتدفقات النقدية املوجزة لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية بذلك التاريخ، غري معدة من جميع النواحي 

اجلوهرية وفقًا للمعيار املحا�شبي الدويل رقم 34 “املعلومات املالية املرحلية”.

ديلويت �آند تو�ش املنامة - مملكة البحرين 

9 اأبريل 2014

تدقيق ح�سابات • خربة �رض�ئب • ��ست�سار�ت �إد�رية • ��ست�سار�ت مالية

البيانات المالية وتقرير المدقق المستقل لألشهر  ج.1 - 
الثالثة المنتهية في 31 مارس 2014
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)غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة(    
31 مارس 2013  31 ديسمبر 2013  31 مارس 2014    

آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير    
البحرينية البحرينية  البحرينية  إيضاحات   

الموجودات
موجودات متداولة

2,299  3,156  2,824  5 نقد وأرصدة لدى البنوك 
18,534  20,644  22,604  6 ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى 
2,825  2,971  3,781  7 المخزون 

23,658  26,771  29,209 مجموع الموجودات المتداولة  

موجودات غير متداولة
52,232  61,367  63,761  8 منشآت، ممتلكات ومعدات 
15,790  19,166  18,721  9 موجودات غير ملموسة 

68,022  80,533  82,482 مجموع الموجودات غير المتداولة  
91,680  107,304  111,691 مجموع الموجودات  

المطلوبات وحقوق الملكية 
المطلوبات

مطلوبات متداولة
4,954  -  -  5 حساب مكشوف لدى البنك 

32,838  29,166  33,769  10 ذمم دائنة ومستحقات  
-  3,286  4,568  11 الجزء المتداول من قروض ألجل 

4,722  4,769  4,349 إيرادات مؤجلة  
42,514  37,221  42,686 مجموع المطلوبات المتداولة  

مطلوبات غير متداولة
-  16,714  19,832  11 الجزء غير المتداول من قروض ألجل 

286  330  334 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   
286  17,044  20,166 مجموع المطلوبات غير المتداولة  

42,800  54,265  62,852 مجموع المطلوبات  

حقوق الملكية
32,000  32,000  32,000 رأس المال   

100  100  100 أسهم عالوة إصدار  
9,037  9,453  9,561 إحتياطي قانوني   
7,743  11,486  7,178 أرباح مستبقاة  

48,880  53,039  48,839 مجموع حقوق الملكية  
91,680  107,304  111,691 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   

تم الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 9 أبريل 2014

إن اإليضاحات المرفقة من 1 – 15تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة

بيان المركز المالي )غير مدقق( 
في 31 مارس 2014
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لفترة الثالثة لفترة الثالثة    
أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في    

31 مارس 2013 31 مارس 2014    
آالف الدنانير آالف الدنانير    

البحرينية البحرينية  إيضاحات   

19,077  18,398  12 اإليرادات 
(3,873)  (3,497) تكلفة اإليرادات  

15,204  14,901 مجمل الربح  
 

(6,037)  (5,691) مصاريف التوزيع والتسويق والتشغيل  
(1,602)  (1,426) مصاريف عمومية وإدارية   
(5,882)  (5,629) اإلستهالك واإلطفاء  

(382)  (408) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
(30)  (299) مخصص المخزون بطيء الحركة  

1,271  1,448 الربح التشغيلي  
 

2  2 إيرادات الفوائد  
6  9 إيرادات أخرى – صافي  
-  (210) مخصص آخر  

20  17 أرباح إعادة تقييم العمالت  
(55)  (186) تكاليف التمويل  

1,244  1,080 ربح الفترة  

1,244  1,080 إجمالي الدخل الشامل للفترة  

39 فلس 34 فلس   13 العائد األساسي للسهم الواحد  

إن اإليضاحات المرفقة من 1 – 15تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموجز )غير مدقق( 
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014
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المجموع أرباح مستبقاة  إحتياطي قانوني  أسهم عالوة إصدار  رأس المال   
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير   

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   

54,036  13,023  8,913  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2012 
(6,400)  (6,400)  -  -  - توزيعات 
1,244  1,244  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 -  (124)  124  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
48,880  7,743  9,037  100  32,000 الرصيد في 31 مارس 2013 

53,039  11,486  9,453  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2013 
(5,280)  (5,280)  -  -  - توزيعات 
1,080  1,080  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة 

-  (108)  108  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
48,839  7,178  9,561  100  32,000 الرصيد في 31 مارس 2014 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 – 15تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة

بيان التغير في حقوق الملكية الموجز )غير مدقق(
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014
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لفترة الثالثة لفترة الثالثة   
أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في   

31 مارس 2013 31 مارس 2014   
آالف الدنانير آالف الدنانير   

البحرينية البحرينية   
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

1,244  1,080 ربح الفترة 
تعديــالت لـ:

5,882  5,629 اإلستهالك واإلطفاء 
412  707 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وبضاعة بطيئة الحركة 
55  186 تكاليف التمويل 
(2)  (2) إيرادات الفوائد 

-  (3) الربح من إستبعاد منشآت، ممتلكات ومعدات 
15  16 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

7,606  7,613 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل 
(1,260)  (1,109) الزيادة في المخزون 
1,015  (2,368) )الزيادة( / النقصان في الذمم المدينة، المدفوعات المقدمة والذمم المدينة األخرى 
2,754  (679) )النقصان(/ الزيادة في الذمم الدائنة والمستحقات 

(27)  (420) النقصان في اإليرادات المؤجلة 
10,087  3,037 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

(2)  (12) تسديد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
10,085  3,025 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية:
(1,554)  (4,624) شراء منشآت، ممتلكات ومعدات 
(3,628)  (2,954) الزيادة في الموجودات غير الملموسة 

2  2 الفوائد المقبوضة 
-  3 المتحصل من استبعاد منشآت، ممتلكات ومعدات 

(5,180)  (7,573) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
-  4,400 قروض ألجل 

(55)  (184) الفوائد المدفوعة 
(55)  4,216 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية 

4,850  (332) صافي )النقصان( / الزيادة في النقد ومرادفات النقد 
(7,505)  3,156 النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة 
(2,655)  2,824 النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة )إيضاح رقم 5( 

إن اإليضاحات المرفقة من 1 – 15تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة

بيان التدفقات النقدية الموجز )غير مدقق(
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014
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التأسيس واألنشطة:  .1
إن زين البحرين ش.م.ب. – مقفلة )“الشركة”( هي شركة بحرينية مساهمة مقفلة تأسست في مملكة البحرين بتاريخ 19 أبريل 2003 ومسجلة لدى وزارة الصناعة   
والتجارة تحت سجل تجاري رقم 50603، وهي شركة تابعة لشركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك. )“الشركة األم”(، وهي شركة مساهمة كويتية مدرجة في سوق 

الكويت لألوراق المالية.

تقدم الشركة خدمات اإلتصاالت تحت إطار تراخيص متعددة صادرة عن هيئة تنظيم اإلتصاالت )“الهيئة”( في مملكة البحرين. إن الفترة المبدئية للتراخيص   
هي 15 عامـًا. في عام 2013، حصلت الشركة على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع )“4G LTE”( لفترة 15 سنة. وتعمل الشركة أيضًا في بيع الهواتف 

وملحقاتها في مملكة البحرين. أطلقت الشركة خدماتها في 28 ديسمبر 2003.

وفقًا لرخصة االتصاالت المتنقلة الفردية للشركة، بصيغتها المعدلة، طالبت الهيئة من الشركة إتمام الطرح األولي العام لألسهم في موعد ال يتعدى 31 ديسمبر   
2013. لقد تم إرسال طلب رسمي إلى الهيئة لتمديد المهلة حتى 30 يونيو 2014. ومن المتوقع أن يصدر الرد النهائي لهيئة تنظيم االتصاالت في الوقت 

المناسب.

عنوان المكتب المسجل هو ص. ب 266، المنامة، مملكة البحرين.  

أساس اإلعداد:  .2
تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا لسياسات محاسبية مالئمة للمعايير الدولية للتقارير المالية ووفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 “التقارير   

المالية المرحلية”.

ال تحتوي المعلومات المالية المرحلية الموجزة على كل المعلومات واإليضاحات الالزمة إلعداد بيانات مالية كاملة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.   
وللمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

في راي اإلدارة، تضمنت المعلومات المالية المرحلية الموجزة جميع التعديالت المتمثلة في استحقاقات عادية متكررة من اجل ضمان تمثيل عادل. إن الناتج من   
العمليات التشغيلية للفترة ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج التي قد تتوقع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

السياسات المحاسبية:  .3
تم إعداد المعلومات المالية المرحلية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.  

إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة متوافقة مع تلك السياسات التي تم على أساسها إعداد البيانات المالية   
للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

المعايير التي تؤثر على اإلفصاحات والعرض للفترة الحالية  

لم ينتج عن تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة السارية المفعول لفترات التقارير المالية السنوية ابتداء من أو بعد 1 يناير 2014، أي تأثيرات أثرت   
على اإلفصاحات والعروض في المعلومات المالية.

أحكام وتقديرات:  .4
إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة يتطلب من اإلدارة أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات،   

المطلوبات، الدخل والمصروفات. وان النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات.

تغيير في التقديرات المحاسبية:   

للمجموعة.  التغييرات  األم، وتمشيا مع  الشركة  للتعليمات من قبل  وفقا  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  اإلنتاجي  العمر  الشركة  إدارة  الفترة، عدلت  خالل هذه   
التغييرات هي كما يلي:

العمر اإلنتاجي المعدل العمر اإلنتاجي األولي  الفئة   
50 سنة 20 سنة  المباني   

4 – 5 سنوات 2 – 5 سنوات  المعدات المكتبية   
3 – 20 سنة 3 – 15 سنة  معدات الشبكات   

وقد أدى التغيير أعاله إلى انخفاض في مصروف االستهالك للفترة الحالية والعام الجاري بنسبة 600,352 دينار بحريني و 2,033,058 دينار بحريني على   
التوالي. 

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة )غير مدققة(
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014
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في طور إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة، كانت األحكام األساسية المتخذة من قبل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة و المصادر   
الرئيسية للتقديرات، هي نفسها التي تم تطبيقها عندما أعدت البيانات المالية كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

النقد وما في حكمه:  .5
)غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة(    

31 مارس 2013  31 ديسمبر 2013  31 مارس 2014    
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

249  104  - الودائع قصيرة األجل   
2,050  3,052  2,824 نقد وأرصدة لدى البنوك   

2,299  3,156  2,824 نقد وأرصدة لدى البنوك   
(4,954)  -  - ناقص: حساب مكشوف لدى البنك   

(2,655)  3,156  2,824 النقد وما في حكمه   

ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى:  .6

)غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة(    
31 مارس 2013  31 ديسمبر 2013  31 مارس 2014    

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

ذمم مدينة:  
14,938  16,503  16,905 المتوجب من المشتركين آجلي الدفع    
(4,496)  (5,627)  (6,056) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها    

10,442  10,876  10,849   
1,178  3,214  3,290 المتوجب من مشغلي اإلتصاالت   

422  174  540 المتوجب من الموزعين   
12,042  14,264  14,679   

ذمم مدينة أخرى:  
477  534  631 إيرادات مستحقة    
855  2,137  2,557 مستوجب الربط البيني من المّشغلين اآلخرين   

2,568  1,451  2,701 مصاريف مدفوعة مسبقًا    
20  16  16 مستوجب من أطراف ذات عالقة )إيضاح 14.1(   

1,744  1,826  1,700 مدفوعات مقدمة إلى الموردين   
158  164  119 ذمم مدينة من الموظفين   
670  252  201 ذمم مدينة أخرى   

6,492  6,380  7,925   
18,534  20,644  22,604   

المخزون:  .7
وبطاقات  الشحن  إعادة  وقسائم   ،)”SIM“( المشتركين  وبطاقات وحدة تعريف  المحمولة،  الكمبيوتر  أجهزة  واإلكسسوارات،  المحمولة  الهواتف  البند  يشمل هذا   

اإلتصال.

)غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة(    
31 مارس 2013  31 ديسمبر 2013  31 مارس 2014    

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

3,100  3,321  4,432 أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الهاتف المحمول واألكسسوارات   
30  45  43 بطاقات SIM، وقسائم إعادة الشحن وبطاقات اإلتصال   

3,130  3,366  4,475   
(305)  (395)  (694) مخصص لبنود بطيئة الحركة   

2,825  2,971  3,781   

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة )غير مدققة( تتمة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014
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الممتلكات والمنشآت والمعـدات:  .8
العقارات األثاث   المعدات  معدات  األرض ومبنى    

المجموع قيد اإلنشاء  المركبات  والتجهيزات  المكتبية  الشبكات  التملك الحر    
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير     

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية    
الكلفـة:  

131,230  12,791  30  3,471  23,471  88,545  2,922 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013   
4,624  4,400  -  -  140  84  - إضافـات    

(13)  -  (13)  -  -  -  - إستبعـادات   
135,841  17,191  17  3,471  23,611  88,629  2,922 الرصيد كما في 31 مارس 2014   

اإلستهـالك المتراكـم:  
69,863  -  30  3,199  18,573  47,403  658 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013   
2,230  -  -  58  409  1,754  9 مصاريـف اإلستهـالك   

(13)  -  (13)  -  -  -  - إستبعـادات   
72,080  -  17  3,257  18,982  49,157  667 الرصيد كما في 31 مارس 2014   

القيمة الدفترية:  
63,761  17,191  -  214  4,629  39,472  2,255 الرصيد كما في 31 مارس 2014   
61,367  12,791  -  272  4,898  41,142  2,264 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013   

موجودات غير ملموسة:  .9

)غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة(   
31 مارس 2013  31 ديسمبر 2013  31 مارس 2014   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية   

التكلفة:  
42,075  42,075  59,396 الرصيد في بداية الفترة / السنة   
3,628  17,321  2,954 اضافات   

45,703  59,396  62,350   
اإلطفاء المتراكم:   

26,663  26,663  40,230 الرصيد في بداية الفترة / السنة   
3,250  13,567  3,399 مصاريف اإلطفاء    

29,913  40,230  43,629 الرصيد في نهاية الفترة / السنة   

15,790  19,166  18,721 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة   

تشمل الموجودات غير الملموسة رسوم الرخص التالية:  

تبلغ رسوم رخصة الخدمات الوطنية الالسلكية الثابتة 5,576,211 دينار بحريني وقد تم الحصول عليها في 8 يناير 2007. يتم إطفاء هذه الرسوم على مدى   9.1
مدة الترخيص والتي تبلغ 15 سنة. يبلغ صافي القيمة الدفترية للرخصة في نهاية الفترة 2,917,640 دينار بحريني )31 ديسمبر 2013: 3,010,577 دينار 

بحريني(.

تبلغ رسوم رخصة الموسيقى والترفيه الرقمي من روتانا 378,000 دينار بحريني. يتم إطفاء هذه الرسوم على مدى فترة 3 سنوات من يوم إطالق الخدمات المتفق   9.2
عليها مع شركة روتانا والتي تبدأ في 1 مايو 2009. لقد تم إطفاء الرسوم بشكل كامل.

تبلغ تكلفة شراء المشتركين 55,437,792 دينار بحريني )31 ديسمبر 2013: 52,484,646 دينار بحريني( وتتكون من تكلفة البضائع المدعومة التي تباع   9.3
للعمالء من قبل الشركة. يتم إطفاء هذه البضائع المدعومة على مدى فترة الدعم المتعاقد عليها والتي تتراوح من 1 إلى 3 سنوات. بلغ صافي القيمة الدفترية 

لتكلفة شراء المشتركين في نهاية الفترة 14,878,085 دينار بحريني )31 ديسمبر 2013: 15,214,865 دينار بحريني(.

تبلغ رسوم رخصة استخدام خدمات الجيل الرابع )“ 4G LTE”( 956,700 دينار بحريني وقد تم الحصول عليها في 19 سبتمبر 2013. يتم إطفاء هذه الرسوم   9.4
على مدى مدة فترة الترخيص البالغة 15 سنة. بلغ صافي القيمة الدفترية للترخيص في نهاية الفترة 924,810 دينار بحريني )31 ديسمبر 2013: 940,755 

دينار بحريني(.

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة )غير مدققة( تتمة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014
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ذمم دائنة ومستحقات:  .10
)غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة(    

31 مارس 2013  31 ديسمبر 2013  31 مارس 2014    
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

8,908  9,846  10,324 مستوجب للموردين    
7,755  5,398  7,144 مصاريف مستحقة الدفع   
1,350  2,687  3,400 مستوجب لمشغلي اإلتصاالت    
1,679  1,267  1,360 مستوجب لشركاء التجوال   
1,094  1,149  515 منافع الموظفين المستحقة   

38  32  30 ودائع المشتركين    
6,764  396  5,692 أنصبه أرباح مستوجبة الدفع   
5,137  7,909  4,830 مستوجب إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 14.1(   

113  452  439 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   
-  30  35 فوائد مستحقة   

32,838  29,166  33,769   

قروض ألجل:  .11
)غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة(    

31 مارس 2013  31 ديسمبر 2013  31 مارس 2014    
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

-  20,000  24,400 قروض ألجل    
-  (3,286)  (4,568) ناقص: الجزء المتداول من قروض ألجل   
-  16,714  19,832   

حصلت الشركة خالل السنة على ثالث تسهيالت لقروض ألجل بلغت 10.5 مليون دينار بحريني، 13 مليون دينار بحريني و 7.5 مليون دينار بحريني على   
التوالي، وذلك من خالل الترتيب مع ثالثة بنوك تجارية في مملكة البحرين. قامت الشركة بإستخدام 24.4 مليون دينار بحريني من مجموع التسهيالت كما في 
تاريخ التقرير. تحمل هذه القروض معدل فائدة 3 أشهر )BIBOR( + %2.25. يجب تسديد هذه القروض في 8، 7 و 8 دفعات نصف سنوية على التوالي، بعد 

سنة، وسنة ونصف على التوالي من تاريخ اتفاقية القروض. وقعت الشركة سندات إذنية مقابل هذه القروض. 

اإليرادات:  .12
يمثل هذا البند عائدات البث، البيانات، اإلشتراك، الهواتف، اإلكسسوارات وحزمة مبيعات بطاقة المبتدئين SIM، عبر خصم نفقات التجوال.   

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة )غير مدققة( تتمة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014
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العائد األساسي للسهم الواحد:  .13
)غير مدققة( )غير مدققة(    
لفترة الثالثة لفترة الثالثة    

أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في    
31 مارس 2013 31 مارس 2014    

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

1,244  1,080 ربح الفترة    

باآلالف باآلالف  عدد األسهم   

32,000  32,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة   

فلس للسهم الواحد فلس للسهم الواحد    

39 فلس 34 فلس  العائد األساسي للسهم الواحد    

المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  .14
تمثل العمليات مع األطراف ذات العالقة كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم 24 “اإلفصاحات عن األطراف ذات عالقة” )والتي تشمل المساهمين   
وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وعائالتهم والشركات الخاضعة لسيطرتهم أو تحت سيطرة مشتركة أو تملك تأثير جوهري عليها(. تجري معامالت الشركة مع 
األطراف ذات العالقة بأسعار يتم إعتمادها من قبل إدارة الشركة. إن المبالغ المستوجبة من وإلى األطراف ذات العالقة هي مبالغ غير مضمونة وال تحمل فائدة أو 

تاريخ سداد محدد. تعتبر اإلدارة هذه المبالغ كموجودات ومطلوبات متداولة.

إن العمليات مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الشامل الموجز هي على النحو التالي:  

)غير مدققة( )غير مدققة(    
لفترة الثالثة لفترة الثالثة    

أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في    
31 مارس 2013 31 مارس 2014    

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

262  259 إيجار المكتب وتكاليف الصيانة   
15  12 إيجار الموقع ومنافذ البيع   

589  563 الرسوم اإلدارية    
45  8 رسوم برنامج خيار شراء األسهم للموظفين )إيضاح 14.1(   
87  89 رسوم اإلتاوة   

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة )غير مدققة( تتمة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014
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تتعلق مصاريف برنامج خيار شراء األسهم للموظفين بخطة خيار شراء أسهم تديرها وتتداولها الشركة األم. تقتصر مسؤولية الشركة على حصة مساهمتها كما تم   14.1
تحميلها من قبل الشركة األم.

)غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة(    
31 مارس 2013  31 ديسمبر 2013  31 مارس 2014    

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

أرصدة األطراف ذات العالقة  
(5,079)  (7,850)  (4,805) مجموعة زين القابضة - البحرين ش.ش.و.   

(4)  (5)  (5) زين – األردن   
7  3  3 زين – المملكة العربية السعودية   

13  12  12 الشركة السودانية للهاتف المحدودة   
(34)  (34)  - زين – العراق   
(20)  (20)  (20) شركة اإلتصاالت المتنقلة – الكويت   

-  1  1 زين – جنوب السودان   
(5,117)  (7,893)  (4,814)   

يتم عرض المبالغ المستوجبة من / إلى األطراف ذات العالقة في ايضاح 7 و 11 على النحو التالي:

)غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة(    
31 مارس 2013  31 ديسمبر 2013  31 مارس 2014    

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

20  16  16 المستوجب من أطراف ذات عالقة )إيضاح 6(   

5,137  7,909  4,830 المستوجب إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 10(   

تعويضات أعضاء اإلدارة العليا:  

إن تعويضات أعضاء اإلدارة العليا خالل الفترة هي على النحو التالي:  

)غير مدققة( )غير مدققة(    
لفترة الثالثة لفترة الثالثة    

أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في    
31 مارس 2013 31 مارس 2014    

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

313  325 تعويضات قصيرة األجل   
22  36 تعويضات أخرى طويلة األجل   

335  361   

إن التعويضات أعاله هي على شكل رواتب، مخصصات ومكافآت.  

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة )غير مدققة( تتمة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014
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المطلوبات الطارئة واإللتزامات:  .15

المطلوبات الطارئة: أ( 

)غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة(    
31 مارس 2013  31 ديسمبر 2013  31 مارس 2014    

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

62  1,091  908 خطابات الضمان    

إلتزامات رأسمالية: )ب( 
إن النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها بتاريخ التقرير والتي لم ينص عليها، هي على النحو التالي:  

)غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة(    
31 مارس 2013  31 ديسمبر 2013  31 مارس 2014    

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

15,191  24,050  19,789 النفقات الرأسمالية    

إلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية: )ج( 
تم عرض اإللتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية، والتي تتكون إلى حد كبير من ممتلكات حيث تم تركيب معدات اإلتصاالت عليها، على النحو التالي:  

)غير مدققة( )مدققة(  )غير مدققة(    
31 مارس 2013  31 ديسمبر 2013  31 مارس 2014    

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

2,271  6,424  6,017 خالل سنة واحدة    
8,745  3,862  3,880 بعد سنة واحدة، ولكن ليس أكثر من خمسة سنوات   

11,016  10,286  9,897   

إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة )غير مدققة( تتمة
للفترة المنتهية في 31 مارس 2014
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البيانات المالية وتقرير المدقق المستقل للسنة  ج.2 - 
المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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تقرير مر�قب �حل�سابات �مل�ستقل �إىل �ل�سادة �مل�ساهمني

زين البحرين �س.م.ب. )مقفلة(

املنامة

مملكة البحرين

تقرير حول �لبيانات �ملالية

قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة لزين البحرين �س.م.ب. )مقفلة( )“ال�رشكة”(، والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2013، 

التاريخ، وملخ�س  املنتهية بذلك  لل�شنة  النقدية  التدفقات  امللكية، وبيان  التغري يف حقوق  الآخر، وبيان  ال�شامل  اأو اخل�شارة والدخل  الربح  وبيان 

لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة، واإي�شاحات تف�شريية اأخرى.

 

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية

اإن الإدارة م�شوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية وعر�شها ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. وبالن�شبة للرقابة الداخلية 

التي حتدد الإدارة اأنها �رشورية للتمكن من اإعداد بيانات مالية خالية من اأخطاء جوهرية، �شواء كانت نا�شئة عن احتيال اأو عن خطاأ.

م�س�ؤولية مراقب احل�سابات

اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية ا�شتنادًا اإىل تدقيقنا. فقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق. وتتطلب تلك املعايري 

اأن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�شلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واإجراء التدقيق للح�شول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية خالية من 

الأخطاء اجلوهرية.

يت�شمن التدقيق القيام باإجراءات للح�شول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�شاحات يف البيانات املالية. ت�شتند الإجراءات املختارة اإىل تقدير 

مراقب احل�شابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية، �شواء كانت نا�شئة عن الحتيال اأو عن اخلطاأ. وعند القيام بتقييم 

تلك املخاطر، ياأخذ مراقب احل�شابات يف العتبار اإجراءات الرقابة الداخلية للمن�شاأة واملتعلقة بالإعداد والعر�س العادل للبيانات املالية، وذلك لغر�س 

ت�شميم اإجراءات التدقيق املنا�شبة ح�شب الظروف، ولي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى املن�شاأة. يت�شمن التدقيق كذلك تقييم 

مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�شبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العر�س الإجمايل للبيانات املالية.

نعتقد اأن بّينات التدقيق الثبوتية التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتوفر اأ�شا�شًا لراأينا حول التدقيق.

تدقيق ح�سابات • خربة �رض�ئية • ��ست�سار�ت �إد�رية • ��ست�سار�ت مالية
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تقرير مر�قب �حل�سابات �مل�ستقل )تتمة(

الراأي 

 31 يف  كما  )“ال�رشكة”(،  )مقفلة(  �س.م.ب.  البحرين  لزين  املايل  املركز  اجلوهرية،  اجلوانب  كل  يف  عادلة  ب�شورة  تظهر  املالية  البيانات  اإن  براأينا 

دي�شمرب 2013 واأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. 

تاأكيد اأمر

كما هو مو�شح يف اإي�شاح رقم 1 حول البيانات املالية، اأ�شدرت هيئة تنظيم الت�شالت )“الهيئة”( توجيها لل�رشكة وفقًا لرخ�شة الت�شالت املتنقلة 

الفردية لل�رشكة، ب�شيغته املعدلة، ل�شتكمال الطرح العام الأويل )“الكتتاب”( من اأ�شهم يف موعد ل يتجاوز 31 دي�شمرب 2013 والذي مل يتم تلبيته 

من قبل ال�رشكة. �رشحت الإدارة انه على الرغم من اأن ال�رشكة مل تلتزم باملوعد النهائي، فقد قامت ال�رشكة بخطوات رئي�شية من اأجل ا�شتكمال 

عملية الكتتاب والعمل املتبقي هو قيد التنفيذ، يف هذا ال�شدد، وجهت ال�رشكة طلبًا ر�شميًا لهيئة تنظيم الت�شالت لتمديد املوعد النهائي حتى 30 

يونيو 2014.ل ميكن حتديد نتائج هذه امل�شاألة واأي تاأثري حمتمل على البيانات املالية حيث مل ترد الهيئة بعد.

مل يتم تعديل راأينا بخ�شو�س هذا الأمر.

تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية �أخرى

اإليه علمنا  اأي�شًا، وح�شبما و�شل  اإعدادها وفقًا لهذه الدفاتر، نرى  اأن ال�رشكة حتتفظ بدفاتر حما�شبية منتظمة واأن البيانات املالية قد مت  يف راأينا 

واعتقادنا، اأن املعلومات املالية الواردة بتقرير جمل�س الإدارة متفقة مع ما هو وارد يف البيانات املالية، واأنه ا�شتنادًا اإىل املعلومات والتف�شريات املقّدمة 

من قبل الإدارة والتي راأيناها �رشورية لأداء تدقيقنا، مل يرد اإىل علمنا وجود اأي خمالفات لأحكام قانون ال�رشكات التجارية البحرينية لعام 2001 

وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�رشكة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2013 على وجه قد يكون له تاأثري مادي على اأن�شطة ال�رشكة اأو 

مركزها املايل. 

ديلويت �آند تو�ش املنامة - مملكة البحرين 

12 يناير 2014
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2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  إيضاحات   

الموجودات
موجودات متداولة

1,766  3,156  5 نقد وأرصدة لدى البنوك 
19,930  20,644  6 ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى 
1,595  2,971  7 المخزون 

23,291  26,771 مجموع الموجودات المتداولة  

موجودات غير متداولة
53,310  61,367  8 منشآت، ممتلكات ومعدات  
15,412  19,166  9 موجودات غير ملموسة  
68,722  80,533 مجموع الموجودات غير المتداولة  

92,013  107,304 مجموع الموجودات  

المطلوبات وحقوق الملكية 
المطلوبات

مطلوبات متداولة
9,271  -  5 حساب مكشوف لدى البنك 

23,684  29,166  10 ذمم دائنة ومستحقات  
-  3,286  11 الجزء المتداول من قروض ألجل 

4,749  4,769 إيرادات مؤجلة  
37,704  37,221 مجموع المطلوبات المتداولة  

مطلوبات غير متداولة
-  16,714  11 الجزء غير المتداول من قروض ألجل 

273  330  12 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
273  17,044 مجموع المطلوبات غير المتداولة  

37,977  54,265 مجموع المطلوبات  

حقوق الملكية
32,000  32,000  13 رأس المال  

100  100  14 أسهم عالوة إصدار 
8,913  9,453  15 إحتياطي قانوني  

13,023  11,486 أرباح مستبقاة  
54,036  53,039 مجموع حقوق الملكية  
92,013  107,304 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  

بيان المركز المالي 
في 31 ديسمبر 2013
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2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  إيضاحات   

73,533  78,081  16 اإليرادات  
(16,250)  (16,304) تكلفة اإليرادات   
57,283  61,777 مجمل الربح  

(22,100)  (24,597) مصاريف التوزيع والتسويق والتشغيل  
(6,492)  (6,225) مصاريف عمومية وإدارية   

(20,877)  (24,320) اإلستهالك واإلطفاء  
(1,336)  (1,513) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  

(72)  (120) مخصص المخزون  
6,406  5,002 الربح التشغيلي  

27  8 إيرادات الفوائد  
8  610 إيرادات أخرى - صافي  

176  104 أرباح إعادة تقييم العمالت  
(208)  (321)  17 تكاليف التمويل 
6,409  5,403  18 ربح السنة 

6,409  5,403 إجمالي الدخل الشامل للسنة  

200 فلس 169 فلس   19 العائد األساسي للسهم الواحد  

بيان الدخل الشامل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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المجموع أرباح مستبقاة  إحتياطي قانوني  أسهم عالوة إصدار  رأس المال   
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير   

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   

58,827  18,455  8,272  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2011 
(11,200)  (11,200)  -  -  - توزيع أنصبة األرباح المعلنة 

6,409  6,409  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 
-  (641)  641  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 

54,036  13,023  8,913  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2012 

(6,400)  (6,400)  -  -  - توزيع أنصبة األرباح المعلنة )إيضاح 13( 
5,403  5,403  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-  (540)  540  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
53,039  11,486  9,453  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2013 

بيان التغير في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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2012  2013  
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية   

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
6,409  5,403 ربح السنة 

تعديــالت لـ:
20,877  24,320 اإلستهالك واإلطفاء 

-  (470) مطالبات التأمين 
1,408  1,633 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وبضاعة بطيئة الحركة 

208  321 تكاليف التمويل 
(27)  (8) إيرادات الفوائد  
78  62 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

-  65 الربح من إستبعاد منشآت، ممتلكات ومعدات 

28,953  31,326 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل  
288  (1,757) )الزيادة( / النقصان في الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى 
934  (1,496) )الزيادة( / النقصان في المخزون 

(1,866)  5,420 الزيادة / )النقصان( في الذمم الدائنة والمستحقات 
799  20 الزيادة في اإليرادات المؤجلة  

29,108  33,513 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
(119)  (5) تسديد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

28,989  33,508 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية:
(13,230)  (18,875) شراء منشآت، ممتلكات ومعدات 

27  8 الفوائد المقبوضة  
(16,366)  (17,321) الزيادة في الموجودات غير الملموسة 

(29,569)  (36,188) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
(208)  (291) الفوائد المدفوعة  

(11,116)  (6,368) أنصبة أرباح مدفوعة  
-  20,000 قروض ألجل 

(11,324)  13,341 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية 

(11,904)  10,661 صافي الزيادة / )النقصان( في النقد ومرادفات النقد 
4,399  (7,505) النقد ومرادفات النقد في بداية السنة 

(7,505)  3,156 النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح رقم 5( 

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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معلومات عامة:  .1
إن زين البحرين ش.م.ب. – مقفلة )“الشركة”( هي شركة بحرينية مساهمة مقفلة تأسست في مملكة البحرين بتاريخ 19 أبريل 2003 ومسجلة لدى وزارة الصناعة   
والتجارة تحت سجل تجاري رقم 50603. إن زين البحرين ش.م.ب. هي شركة تابعة لشركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك. )“الشركة األم”(، وهي شركة مساهمة 

كويتية مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية.

تقدم الشركة خدمات اإلتصاالت تحت إطار تراخيص متعددة صادرة عن هيئة تنظيم اإلتصاالت )“الهيئة”( في مملكة البحرين. إن الفترة المبدئية للتراخيص   
هي 15 عامـًا. وتعمل الشركة أيضًا في بيع الهواتف وملحقاتها في مملكة البحرين. أطلقت الشركة خدماتها في 28 ديسمبر 2003.

وفقًا لرخصة االتصاالت المتنقلة الفردية للشركة، بصيغتها المعدلة، طالبت الهيئة من الشركة إتمام الطرح األولي العام لألسهم في موعد ال يتعدى 31 ديسمبر   
2013. لم تلتزم الشركة بهذا الموعد، وقد تم إرسال طلب رسمي إلى الهيئة لتمديد المهلة حتى 30 يونيو 2014.

إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRSs( الجديدة والمعدلة:  .2

معايير وتفسيرات بدأ سريانها خالل السنة الحالية  2.1
لم تكن أًيا من المعايير الجديدة أو المعّدلة والتفسيرات التالية والتي تم اعتمادها فى السنة الحالية قد أثرت بصورة مادية على اإلفصاحات والمبالغ المعلنة   

للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد تؤثر في محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية:

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 7 – األدوات المالية – تعزيز اإلفصاحات حول مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية.   •
تتطلب تعديالت هذا المعيار من الشركات اإلفصاح عن المعلومات حول حقوق المقاصة وما يتعلق بها )مثل شروط تسجيل الضمانات( فيما يخص الموجودات 

المالية تحت إتفاق مقاصة رئيسية قابلة للتنفيذ أو ترتيب مماثل.

المعايير الجديدة والمعدلة على البيانات المالية الموحدة، الترتيبات المشتركة، الشركات الزميلة واإلفصاحات;  •

في مايو 2011، تم إصدار مجموعة من خمسة معايير حول البيانات المالية الموحدة، الترتيبات المشتركة، الشركات الزميلة واإلفصاحات والتي تشمل المعيار   
الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 10 - البيانات المالية الموحدة - المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 11 - الترتيبات المشتركة - المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 12 - اإلفصاحات عن اإلهتمام في الكيانات األخرى - معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 27 - )المعدل في عام 2011( 
البيانات المالية المنفصلة - ومعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 28 - )المعدل في عام 2011( اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. بعد إصدار 
المجموعة الجديدة من المعايير تم إصدار تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRSs( رقم 10، 11، 12 لتوضيح بعض التوجهات اإلنتقالية 

على التطبيق ألول مرة.

ال تنطبق هذه المعايير على الشركة ألنها ال تملك أي أنشطة تندرج تحت نطاق هذه المعايير.  

يؤسس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 13 - قياس القيمة العادلة - مصدر موحد لتوجيهات قياسات القيمة العادلة واإلفصاحات المتعلقة   •
بالقيمة العادلة ويتعلق بالبنود المالية وغير المالية.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 1 – عرض الدخل الشامل اآلخر. تدخل التعديالت مصطلحات جديدة، حيث يعتبر إستخدامها غير إلزامي، إلى   •
بيان الدخل الشامل وبيان الدخل. يندرج تحت تعديل المعيار المحاسبي الدولي )IAS( رقم 1 تغيير إسم “بيان الدخل الشامل” إلى “بيان الربح أو الخسارة والدخل 
الشامل اآلخر” )وتم تغيير إسم “بيان الدخل” إلى “بيان الربح أو الخسارة”(. أبقت التعديالت خيار عرض الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر في بيان واحد أو 
بيانين منفصلين. ولكن يجب جمع بنود الدخل الشامر اآلخر إلى تلك التي سيتم عكسها الحقًا إلى الربح أو الخسارة والتي لن يتم عكسها مع الضرائب على بنود 

الدخل الشامل اآلخر والتي يجب توزيعها على نفس األساس.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 19 – مزايا الموظفين - الغاء “نهج الممر”، وبالتالي تتطلب من المنشأة إقرار التغييرات في إلتزامات خطة   •
المنافع المحددة وخطة الموجودات عند حدوثها.

تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRIC( رقم 20 - تجريد تكاليف مرحلة اإلنتاج لسطح المنجم.  •

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية)IFRS( رقم 7 - األدوات المالية: اإلفصاحات - تعزيز اإلفصاحات عن مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية.  •

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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معايير وتفسيرات قيد اإلصدار ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد   2.2
لم تعتمد اإلدارة في وقت مبكر المعايير الجديدة التالية والتعديالت والتفسيرات التي صدرت ولم تصبح سارية المفعول بعد:  

سارية المفعول للفترات     
السنوية التى تبدأ في أو بعد    

التاريخ الفعلي يتم تحديده من قبل 
مجلس إدارة المعايير المحاسبية 

الدولية

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 9 - األدوات المالية – تمثل متطلبات المعيار الدولي إلعداد   •
 )IAS( رقم 9 تغييرا هامًا عن التصنيف والقياس وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي )IFRS( التقارير المالية
رقم 39 - األدوات المالية: التصنيف والقياس - فيما يتعلق بالموجودات المالية. إن أهم تأثيرات المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 9 - يخص تصنيف وقياس اإللتزامات المالية المتعلقة بمحاسبة التغيرات 
في القيمة العادلة لإللتزامات المالية )معرفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( منسوبة إلى تغييرات 

في المخاطر اإلئتمانية للمصدر.

1 يناير 2014 تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 32 - األدوات المالية: العرض - المتعلقة بتوجيه التطبيق   •
عن مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية.

1 يناير 2015
)أو عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم 9 ألول مرة(

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 7 - األدوات المالية: اإلفصاحات - اإلفصاحات   •
المتعلقة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 9.

1 يناير 2014 الموحدة -المعيار  المالية  البيانات   – 10 )IFRS( رقم  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  تعديالت على   •
ومعيار   - األخرى  الكيانات  اإلهتمام في  اإلفصاحات عن   – 12 رقم   )IFRS( المالية  التقارير  الدولي إلعداد 
المحاسبة الدولي )IAS( رقم 27 – البيانات المالية المنفصلة - التي تتعلق باإلستثناء من متطلبات توحيد 

الشركات التابعة لكيانات اإلستثمار المؤهلة.

1 يناير 2014 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRIC( رقم 21 – الضرائب.  •

1 يناير 2014 تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 36 – تدني قيمة الموجودات - المتعلقة باإلفصاح عن   •
مبنية علي  القيمة  القيمة في حال كانت  المنخفضة  الموجودات  المستردة من  بالقيمة  معلومات متعلقة 

أساس القيمة العادلة ناقصًا تكلفة اإلستبعادات.

1 يناير 2014 التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 39: إستبدال المشتقات ومواصلة المحاسبة التحوطية.  •

عند التطبيق األولي للمعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم 9 ألول مرة

بالمحاسبة  المتعلقة  المالية  9: األدوات  )IFRS( رقم  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  التعديالت على   •
التحوطية.

يعتقـد إعضاء مجلس اإلدارة أن تبني جميع المعايير والتفسيرات المذكورة أعاله سوف يتم في البيانات المالية المستقبلية وإن هذا التطبيق لن يكون له أثر   
جوهري على البيانات المالية للشركة في مرحلة التطبيق األولية. 

السياسات المحاسبية الهامة:  .3

بيان اإللتزام  3.1
تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني.  

أساس اإلعداد  3.2
تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.  

تم عرض البيانات المالية بالدينار البحريني، مقربة إلى أقرب ألف.   

إن السياسات المحاسبية الهامة مبينة أدناه.  

اإلقرار باإليرادات  3.3
يتم اإلقرار باإليرادات والتي تتكون من تدفقات دخل ذات طابع متكرر وغير متكرر عند توفير الخدمات ذات الصلة وتقاس بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو   

المستحق وتخفض بخصومات والمخصصات األخرى المماثلة.

اإليرادات المدفوعة الحقًا  3.3.1  
تمثل اإليردات المتكررة المدفوعة الحقًا قيمة فواتير المشتركين فيما يتعلق باإليجارات الشهرية، رسوم إستخدام البث )الصوت والبيانات( ورسوم التجوال.    

يتم اإلقرار بهذه اإليرادات عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة.

يتم إستحقاق اإليرادات الناشئة من تاريخ الفواتير السابقة لتاريخ التقرير.   

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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اإليرادات المدفوعة مسبقًا  3.3.2  
تمكن القسائم المدفوعة مسبقًا المستخدمين من الشراء قدمًا، قيمة محددة من البث )الصوت والبيانات(. ويستند سعر بيع هذه القسائم المدفوعة مسبقًا    
على حزم البث في حين يتم اإلعتراف باإليراد على أساس إستخدام البث. يتم االعتراف بالبث غير المستخدم الذي لم يتم إقراره كما في تاريخ التقارير 
في بيان المركز المالي كإيرادات مؤجلة. وتشمل اإليرادات الغير متكررة رسوم لمرة واحدة من اإلشتراك ورسوم الخدمات األخرى. يتم اإلعتراف بالرسوم لمرة 

واحدة عندما يتم تفعيل أو تقديم الخدمات للعمالء، حسب اإلقتضاء.

إيرادات التجوال  3.3.3  
تنشأ إيرادات التجوال من إيرادات تقاسم الترتيبات مع مشغلي اإلتصاالت األخرى فيما يتعلق بحركة تبادل ويتم اإلقرار بها حين يتم إستحقاقها.   

إيرادات الربط البيني  3.3.4  

اإليرادات )الواردة(   
تمثل إيرادات الربط البيني المبالغ المستحقة من مشغلي الشبكات األخرى لحركة مرور مشتركيها المنتهية على شبكة الشركة ويتم تسجيلها خالل فترة    

هذا اإلستخدام.

المصاريف )الصادرة(   
تمثل مصاريف الربط البيني المبالغ المستحقة إلى مشغلي الشبكات األخرى لحركة المرور المنتهية على شبكة اإلتصال الخاصة بهم من قبل المشتركين    

في الشركة ويتم تسجيلها خالل فترة هذا اإلستخدام.

بطاقات اإلتصال المدفوعة مسبقًا  3.3.5  
تمكن البطاقات المدفوعة مسبقًا المستخدمين من الشراء قدمًا، قيمة محددة من البث لإلتصال بجهات دولية. يستند سعر بيع البطاقة المدفوعة مسبقًا    
على إجمالي البث في حين يتم اإلقرار باإليراد على أساس إستخدام البث. يتم االعتراف بالبث غير المستخدم الذي لم يتم إقراره كما في تاريخ التقرير 

في بيان المركز المالي كإيرادات مؤجلة.

إيرادات التجارة  3.3.6  
تشمل اإليرادات الناشئة عن التجارة أساسًا من بيع الهواتف والمعدات وبطاقة وحدة تعريف المشترك )SIM( ويتم اإلقرار بها عند تسليمها للعميل.    

إيرادات الفوائد  3.3.7  
تستحق إيرادات الفوائد على أساس الفترة الزمنية بالرجوع إلى أصل المبلغ القائم ومعدل الفائدة الفعلي المطبق, وهو المعدل الذي يتم من خالله خصم    

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع للموجود المالي إلى صافي القيمة الدفترية لذلك الموجود.

منشآت، ممتلكات ومعدات  3.4
تدرج المنشآت، الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة.   

أعمارها  مدى  على  المتبقية  قيمتها  ناقصًا  اإلنشاء(  قيد  والعقارات  الحر  التملك  أراضي  )باستثناء  الموجودات  تكلفة  لشطب  وذلك  باإلستهالك  االعتراف  يتم   
اإلنتاجية، وذلك بإستخدام طريقة القسط الثابت. يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة، والقيم المتبقية وطريقة اإلستهالك في نهاية كل فترة تقرير، مع تأثير 

أي تغييرات في التقدير المحاسب عنه على أساس مستقبلي.

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للمنشآت، الممتلكات والمعدات هي على على النحو التالي:  

20 سنة  مبنى التملك الحر    
3 – 15 سنة معدات الشبكات   

5 سنوات معدات مكتبية   
5 سنوات األثاث والتجهيزات   
5 سنوات المركبات   

إن أراضي التملك الحر والعقارات قيد اإلنشاء ال يتم إستهالكها.  

يتم شطب بند من بنود المنشآت، الممتلكات والمعدات عند استبعادها أو عندما ال يتوقع أن تنشأ أي منافع اقتصادية مستقبلية من اإلستخدام المستمر للموجود.   
يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو إستبعاد أي بند من بنود المنشآت، الممتلكات والمعدات بالفرق بين المتحصل من البيع والقيمة الدفترية للموجود 

ويتم اإلقرار في الربح أو الخسارة.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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الموجودات غير الملموسة  3.5
يتم إدراج الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائر تدني القيمة   
المتراكمة. بالنسبة لعمليات الشبكات ذات التراخيص محددة الفترة، يتم تحديد فترة اإلطفاء بالرجوع إلى فترة الرخصة المتبقية وشروط تجديد الرخصة. يتم إطفاء 
رسوم رخصة اإلتصاالت بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر لها. يتم إطفاء عقود الزبائن والعالقات على فترة سنة إلى 4 سنوات. 
يعتبر فرق توفير الهواتف بسعر أقل من التكلفة كجزء من خدمات االتصاالت وتعامل على انها تكلفة شراء المشترك كموجود غير ملموس ويتم إطفاءها على 
مدى فترة العقد. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير، مع تأثير أية تغييرات في التقديرات التي يتم إحتسابها على 
أساس مستقبلي. تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة، إن وجدت، التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصًا خسائر 

إنخفاض القيمة المتراكمة. 

إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة  3.6
في تاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد   
تعرضت إلى خسائر إنخفاض القيمة. إذا وجد مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للموجود من أجل تحديد مدى خسارة إنخفاض القيمة )إن 
وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير المبلغ القابل لإلسترداد لموجود فردي، عندها تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي 
إليها الموجود. في حال تم تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع موجودات الشركة أيضًا إلى وحدات توليد النقد المحددة، أو يتم توزيعها على أصغر 

مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن تحديدها على أساس معقول وثابت للتوزيع.

إن إمكانية إسترداد موجودات الشركة الملموسة وغير الملموسة يخضع للربحية المستقبلية لعملياتها وتطور األعمال وفقًا لخططها. في تقييم إمكانية إسترداد   
موجوداتها، تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة والمنافع المستقبلية لعمليات الشركة بناًء على الظروف التكنولوجية، التنظيمية والسوقية.

في حالة تقدير القيمة المستردة للموجود )أو وحدة توليد النقد( بأقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجود )أو وحدة توليد النقد( إلى مقدار   
القيمة المستردة له. يتم اإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة، ماعدا في حالة كون الموجود قد سجل بقيمة معدلة، في هذه الحالة يتم 

التعامل مع اإلنخفاض في القيمة كـنقص في إعادة التقييم.

اذا تم عكس خسارة إنخفاض القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفترية للموجود )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة المقدرة المعدلة بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية   
الزائدة تلك القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها في حال عدم اإلقرار بأي خسارة نتيجة إنخفاض قيمة الموجود )أو وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. 
يتم اإلعتراف بعكس خسارة إنخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة مباشرة إال في حال لم يتم تسجيل الموجود بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يتم 

التعامل مع عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة كـزيادة في إعادة التقييم.

تكاليف اإلقتراض  3.7
إن تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرًة إلى شراء، بناء أو إنتاج الموجودات المؤهلة، وهي الموجودات التي تأخذ بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة لإلستخدام   
المقصود منها أو للبيع، تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات، حتى يحين الوقت الذي تكون فيه الموجودات جاهزة بشكل جوهري لإلستخدام المقصود منها أو 
البيع. يتم خصم دخل اإلستثمار المستحق من اإلستثمار المؤقت لقروض محددة ريثما يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة يتم خصمها من تكاليف اإلقتراض 

المؤهلة للرسملة. يتم إقرار كافة تكاليف اإلقتراض األخرى في بيان الدخل الشامل في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

المخزون  3.8
يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. تمثل التكاليف المصاريف المتكبدة حتى   

يصل كل منتج إلى موقعه وحالته الحالية.

تمثل صافي القيمة القابله للتحقق سعر البيع المقدر للبضاعة ناقصًا كل المصاريف المقدرة إلكمال العمل والتكاليف الالزمة إلتمام عملية البيع.  

الموجودات المالية  3.9
يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: موجودات مالية “بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة”، واستثمارات “محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق”،   
الموجودات المالية “المتاحة للبيع” و“الذمم المدينة”. يعتمد التصنيف على طبيعة والغرض من الموجودات المالية ويتم تحديد ذلك عند اإلقرار األولي. في الوقت 

الحاضر، تشمل الموجودات المالية للشركة فقط الذمم المدينة التي تتضمن الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى والنقد واألرصدة لدى البنوك.

الذمم المدينة  3.9.1  
يتم تصنيف الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى التي لها تسديدات ثابتة أو قابلة للتحديد والتي هي غير مدرجة في سوق نشط كذمم مدينة. يتم    
قياس الذمم المدينة بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا أي إنخفاض في القيمة. يتم إقرار إيرادات الفوائد بإستخدام معدل الفائدة 

الفعلي، بإستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون اإلقرار بالفائدة غير جوهري.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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طريقة معّدل الفائدة الفعلي  3.9.2  
إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي الطريقة التى يتم فيها إحتساب التكلفة المطفأة للموجود المالي وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة المعينة. إن    
معدل نسبة الفائدة الفعلية هو تحديدًا المعدل الذي فيه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية )بما في ذلك جميع الرسوم المدفوعة على النقاط 
الواردة أو المدفوعة التي تشكل جزء ال يتجزء من معدل الفائدة الفعلي، وتكاليف العمليات وغيرها من أقساط وخصومات( وذلك من خالل العمر المتوقع 

للموجود المالي أو، أينما كان مناسبا، عبر فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف المبدئي.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية  3.9.3  
بتاريخ كل تقرير، يتم التقييم فيما إذا كان هناك مؤشرات على إنخفاض قيمة للموجودات المالية. يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية في حال وجود    
دليل موضوعي على أن التدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة للموجود المالي قد تأثرت نتيجة لحدث ما أو عدة أحداث وقعت بعد اإلقرار األولى بالموجود 

المالي. 

قد يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض القيمة ما يلي:   

صعوبات مالية كبيرة للمصدر أو الطرف المقابل، أو  •   
مخالفة العقد، مثل العجز أو التقصير في مدفوعات الفائدة أو المبلع األساسي، أو  •   

أنه من المحتمل أن يعلن المقترض إفالسه أو يعيد تنظيم أموره المالية، أو  •   
إختفاء سوق نشط لذلك الموجود المالي بسبب صعوبات مالية.  •   

ر عدم إنخفاض قيمتها  بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية مثل الذمم التجارية المدينة، يتم تقييم مدى إنخفاض قيمة الموجودات التي ُقدِّ   
بشكل إنفرادي الحقًا على أساس مجمع. إن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة قد يشمل خبرة الشركة السابقة في تحصيل 
الظروف  في  الملحوظة  التغيرات  إلى  باإلضافة  يوم،   60 تبلغ  والتي  الدين  فترة  متوسط  عن  المحفظة  في  المتأخرة  الدفعات  عدد  وزيادة  الدفعات، 

اإلقتصادية الوطنية أو المحلية المصاحبة لتأخر سداد الذمم المدينة المستحقة.

أما بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن مبلغ خسارة إنخفاض القيمة المعترف بها هو الفرق بين القيمة الدفترية للموجود والقيمة    
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، المحسومة بناءًا على معدل الفائدة الفعلي األصلي للموجود المالي.

يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجود المالي مباشرة في خسارة إنخفاض القيمة لكافة الموجودات المالية بإستثناء الذمم المدينة التي يتم من خاللها    
تخفيض القيمه الدفترية عبر حساب المخصص. حينما ال يمكن تحصيل قيمة الذمم المدينة، يتم شطبها مقابل حساب المخصص. تقيد المبالغ المستردة 

الحقًا من المبالغ المشطوبة سابقًا مقابل حساب المخصص. تدرج التغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في الربح أو الخسارة. 

في حال انخفض مبلغ الخسارة الناتج عن إنخفاض القيمة، بالنسبة للموجوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، في فترة الحقة، وارتبط هذا اإلنخفاض    
بشكل موضوعي بحدث وقع بعد أن تم اإلقرار بإنخفاض القيمة، عندها يتم عكس خسارة إنخفاض القيمة التي تم اإلقرار بها سابقًا في الربح أو الخسارة 

إلى حد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجود بتاريخ العكس التكلفة المطفأة في حال عدم اإلقرار بإنخفاض القيمة.

عدم اإلقرار بالموجودات المالية  3.9.4  
يتم عدم اإلقرار بالموجود المالي من قبل الشركة فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية المعترف بها من الموجود؛ أو عندما تقوم    
الشركة بتحويل الموجود المالي وكافة المخاطر والمزايا الملكية إلى طرف آخر. في حال لم تقم الشركة بتحويل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية 
وال تزال تسيطر على الموجود المحول، فإنها تعترف بحصتها المحتفظ بها في الموجود وأي مطلوب مصاحب لمبالغ قد يتوجب عليها سدادها. إذا 
مضمون  بإقتراض  تعترف  وكذلك  المالي  بالموجود  باإلعتراف  تواصل  فإنها  المنقول،  المالي  الموجود  ملكية  ومزايا  مخاطر  بكافة  الشركة  احتفظت 

للعائدات المستلمة.

عند استبعاد موجودات مالية في مجملها، يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للموجود ومجموع المبالغ المستلمة والمستحقة في الربح أو الخسارة.   
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المطلوبات المالية  3.10
يتم تصنيف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية “بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر” أو “مطلوبات مالية أخرى”. في الوقت الحاضر، تتكون المطلوبات   

المالية للشركة من المطلوبات المالية األخرى فقط وتتألف من ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى وإقتراضات.

المطلوبات المالية األخرى  3.10.1  
تقاس المطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك القروض والذمم الدائنة و الذمم الدائنة األخرى( مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد خصم تكلفة العملية ويتم    
قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية مع مصاريف الفوائد المعترف بها على أساس العائد الفعلي، بإستثناء الذمم الدائنة 

القصيرة األجل التي يكون مصروف الفائدة عليها غير مادي.

طريقة معدل الفائدة الفعلي  3.10.2  
إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوب المالي وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنية. إن معدل    
الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة من خالل العمر المتوقع للمطلوب المالي، أو )عند االقتضاء( 

فترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلقرار األولى.

المخصصات  3.11
يتم إقرار المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، وتكون تكاليف تسديد اإللتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل   

موثوق.

التأجير  3.12

الشركة كمستأجر   
يتم رسملة اإليجار التمويلي، التي تنقل للشركة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية المأجور، في بداية اإليجار بالقيمة العادلة للموجود المؤجر   
أو، إذا كان أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار. يتم توزيع دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل وخفض إلتزام التأجير وذلك لتحقيق معدل فائدة 

ثابت على الرصيد المتبقي من عقد اإليجار. 

التشغيلي  الموجود كتأجير تشغيلي. يتم تسجيل دفعات اإليجار  الرئيسية لملكية  والمنافع  المخاطر  المؤجر بجميع  التي يحتفظ فيها  تصنف عقود اإليجار   
كمصروف في بيان الدخل الشامل بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدة فترة اإليجار.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  3.13
تقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها األجانب وفقًا لقانون العمل البحريني. تستحق المكافأت على أساس آخر راتب للموظف وطول   

مدة خدمته وتكون خاضعة إلتمام الحد األدنى للخدمة. تستحق التكلفة المتوقعة للمكافأت على مدة التعاقد.

وبالنسبة للموظفين البحرينيين، تقوم الشركة بتسديد اإلشتراكات للهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية إستنادًا إلى القوانين واألنظمة المعمول بها.  

برنامج توفير الموظف  3.14
يتم إحتساب مساهمة الشركة لبرنامج توفير الموظفين كنسبة مئوية من رواتب الموظفين على النحو الذي تحدده اإلدارة في حساب صندوق مستقل. إن إلتزامات   

الشركة محدودة بهذه المساهمات والتي تسجل كمصاريف عند تكبدها.

العمالت األجنبية  3.15
إن العملة الرئيسية للشركة هي الدينار البحريني. يتم اإلقرار بالعمليات بالعمالت األجنبية في العمالت الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ العملية. يتم   
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. تّرحل جميع الفروقات إلى بيان الربح أو الخسارة. إن البنود 

غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية ال يعاد تحويلها.

عمليات الدفع على أساس األسهم  3.16
تدير الشركة األم كل من تسوية حقوق الملكية والتسوية النقدية لخطة المكافآت على أساس األسهم. يتم قياس تكلفة عمليات الدفع على أساس األسهم بالقيمة   

العادلة في تاريخ منحها مع مراعاة األحكام والشروط التي منحت عليها هذه األدوات.

تمنح الشركة الحق في أدوات الملكية لشركتها األم إلى بعض الموظفين المستحقين وتسجل العملية كتسوية نقدية. يتم تكبد القيمة العادلة على مدى فترة   
اإلستحقاق مع تعديل مماثل في المطلوب.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة:  .4
خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، والمبينة في إيضاح رقم 3، يجب أن تتخذ اإلدارة أحكام وتقديرات وإفتراضات بشأن القيم الدفترية للموجودات   
والمطلوبات والتي ال تتضح بسهولة من خالل مصادر أخرى. تستند تلك التقديرات واإلفتراضات المصاحبة لها إلى عامل الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ذات 

عالقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات الرئيسية بشكل مستمر. يتم إقرار التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير وذلك في   
حال أثر هذا التعديل على تلك الفترة فقط، أو في فترة المراجعة وفترات مستقبلية في حال أثر هذا التعديل على كل من الفترة الحالية والمستقبلية.

أحكام هامة لتطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة  
في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، و المبّينة في إيضاح رقم 3، ونظرًا لطبيعة العمليات، لم يكن على اإلدارة القيام بأصدار أية أحكام قد تكون لها   

أثر مادي على المبالغ الدفترية في البيانات المالية.

المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات  
لها مخاطر  والتي  التقرير،  تاريخ  الغير مؤكدة في  المستقبلية  للتقديرات  األخرى  األساسية  المصادر  بالمستقبل  والمتعلقة  التالية  الرئيسية  اإلفتراضات  تمثل   

جوهرية مما قد يتسبب في تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

المنشآت، الممتلكات والمعدات – شبكة اإلتصال:   
نظرًا لطبيعة أعمال الشركة، فإن موجودات الشركة من شبكات اإلتصال، كما هو مفّصل في إيضاح رقم 8، هي عرضة للتقادم التكنولوجي السريع. تستهلك   
اإلدارة تلك الموجودات على مدى 3 إلى 15 سنة. يستند تقدير األعمار اإلنتاجية لشبكات اإلتصال على أحكام وتقديرات اإلدارة. من أجل تقدير عمر شبكات 
اإلتصال، تأخذ اإلدارة في عين االعتبار طبيعة الموجودات واإلستخدام والتقدم التكنولوجي. وبالتالي، يمكن ألي تقدم تكنولوجي في المستقبل أن يستدعي 
الحاجة إلى تطوير كبير أو استبدال المعدات. وبالتالي، تقوم اإلدارة بإجراء اختبارات سنوية إلنخفاض قيمة شبكات اإلتصال، كما هو موضح في إيضاح رقم 3، 
لتحديد أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر إنخفاض القيمة. وفقا لسياسة خسارة إنخفاض القيمة، إن وجدت، سوف يتم اإلقرار بها فورًا 

في بيان الدخل الشامل.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على المستحق من المشتركين آجلي الدفع:  
كما هو موضح في إيضاح رقم 6، فمن سياسة الشركة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ في االعتبار عوامل مثل الفترة الزمنية التي كان   
فيها المبلغ مستحق، ونوعية المشتركين والفترة التي ظل فيها رصيد المشترك غير نشط. بناًء على أساس التحليل العمري المستوجب من المشتركين، تستخدم 
اإلدارة بعض النسب المئوية المطبقة على الفترات المختلفة للتحليل العمري. وقد وضعت هذه النسب من قبل اإلدارة على أساس خبرتهم واتجاهات اإلسترداد 

الماضية. إن القدرة على تقدير المخصصات المطلوبة تصبح أكثر دقة مع مرور الوقت طالما بنيت على بيانات موثوقة كافية. 

إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة والغير ملموسة واألعمار اإلنتاجية:   
تختبر اإلدارة سنويًا ما إذا كانت الموجودات الملموسة والغير ملموسة عانت إنخفاض في القيمة وفقًا للسياسات المحاسبية المبينة في إيضاح رقم 3. يتم تحديد   

المبلغ القابل لإلسترداد للموجود على أساس طريقة القيمة في اإلستخدام.

تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية للمنشآت، الممتلكات والمعدات والموجودات الغير ملموسة ومخصص اإلستهالك واإلطفاء ذات الصلة. سيختلف مخصص   
اإلستهالك واإلطفاء للسنة بشكل جوهري إذا ما كان العمر الفعلي يختلف عن العمر المقدر للموجود.

ال تشير المراجعة التي قامت بها اإلدارة في السنة الحالية إلى إنخفاض في القيمة أو أي ضرورة إلجراء تغييرات في األعمار اإلفتراضية للمنشآت، الممتلكات   
والمعدات والموجودات الغير ملموسة.

النقد ومرادفات النقد:  .5
2012  2013   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

252  104 الودائع قصيرة األجل   
1,514  3,052 نقد وأرصدة لدى البنوك   
1,766  3,156 نقد وأرصدة لدى البنوك   

(9,271)  - ناقص: حساب مكشوف لدى البنك   
(7,505)  3,156   

يشمل النقد واألرصدة لدى البنوك مبلغ 238,257 دينار بحريني )2012: 203,755 دينار بحريني(، مقّومة بالدوالر األمريكي ومبلغ 105,504 دينار بحريني   
)2012: 323,156 دينار بحريني( مقوّمة باليورو. بلغ متوسط معدل الفائدة سنويًا على الودائع قصيرة األجل %1 )2012: %1( سنويًا.

إن الغرض من الحساب المكشوف لدى البنك هو تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة. وهو يحمل فائدة متغيرة من 3 أشهر )BIBOR( + %2,25 كما   
في 31 ديسمبر 2012.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى:  .6
2012  2013   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    
ذمم مدينة:  

14,296  16,503 المتوجب من المشتركين آجلي الدفع    
(4,114)  (5,627) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها    
10,182  10,876    
1,277  3,214 المتوجب من مشغلي اإلتصاالت    

380  174 المتوجب من الموزعين    
11,839  14,264    

ذمم مدينة أخرى:    
452  534 إيرادات مستحقة )إيضاح 6.1(    

1,808  2,137 مستوجب الربط البيني من المّشغلين اآلخرين    
1,626  1,451 مصاريف مدفوعة مسبقًا )إيضاح 6.2(    

19  16 مستوجب من أطراف ذات عالقة )إيضاح 20(    
3,182  1,826 مدفوعات مقدمة إلى الموردين    

175  164 ذمم مدينة من الموظفين    
829  252 ذمم مدينة أخرى    

8,091  6,380    
19,930  20,644    

إن متوسط فترة اإلئتمان للمشتركين في الخدمات المقدمة هو 60 يومًا. ال يتم تحميل أي فائدة على أرصدة المشتركين المتأخرة. لقد قامت الشركة باتخاذ   
مخصص بالكامل لجميع المتوجبات من المشتركين التي تجاوزت 360 يومًا باستثناء تلك المتوجبات التي يجري متابعتها من قبل وكاالت التحصيل وبعض 
ذمم العمالء الخاصة التي تعتبر قابلة لإلسترداد، ألن التجربة التاريخية تفيد أن هذه المستوجبات التي تجاوزت 360 يومًا هي عمومًا ليست قابلة لإلسترداد. يتم 
اتخاذ مخصص للمستحقات التجارية بين 60 يومًا و 360 يومًا على أساس المبالغ المقدرة الغير قابلة لإلسترداد وذلك بالنسبة للخدمة المقدمة، بالرجوع إلى 

الخبرة السابقة.

يشمل الرصيد المستوجب من مشغلي اإلتصاالت ذمم مدينة بقيمة دفترية 207,480 دينار بحريني )2012: 176,573 دينار بحريني(، والتي انقضى تاريخ   
المبالغ  إسترداد  إمكانية  تزال  وال  ملموس  بشكل  لها  اإلئتمانية  النوعيه  تتغير  لم  حيث  لها  مخصص  باحتساب  الشركة  تقم  ولم  التقرير  بتاريخ  إستحقاقها 
المستوجبة قائمة. التحمل الشركة أي ضمانات على هذه األرصدة. كما في 31 ديسمبر 2013، لدى الشركة أيضًا رصيد دائن بقيمه 1,493,657 دينار بحريني 

)2012: 2,067,481 دينار بحريني( لنفس المشغلين مسجلة في حسابات لذمم الدائنة ومستحقات )إيضاح رقم 10(.

كما في 31 ديسمبر 2013، يمثل عشرة )2012: عشرة( مشغلين حوالي %39 )2012: %59( من المبالغ المستوجبة من مشغلي اإلتصاالت.  

تشمل حسابات الذمم المدينة المدينون بقيمة دفترية تبلغ 7,959,879 دينار بحريني )2012: 6,695,809 دينار بحريني( الذي انقضى تاريخ إستحقاقهم في   
تاريخ التقرير كما أنه لم تقم الشركة باحتساب مخصص لهم حيث لم تتغير الجدارة اإلئتمانية لهم بشكل ملموس والتزال إمكانية إسترداد المبالغ قائمة. 

إن التحليل العمري للمستوجبات التي انقضى تاريخ إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها هي على النحو التالي:  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

1,060  2,797 2-3 أشهر   
1,529  1,589 4-6 أشهر   
1,138  1,332 7-12 شهرًا   
2,969  3,611 أكثر من 360 يومًا   

6,696  9,329   

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي على النحو التالي:  
2012  2013   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

2,778  4,114 الرصيد في بداية السنة   
1,336  1,513 خسارة ناتجة عن إنخفاض القيمة المعترف بها   

4,114  5,627 الرصيد في نهاية السنة   

يقدر مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ في اإلعتبار عوامل مثل الفترة الزمنية التي تظل فيها المبالغ غير مسددة، نوع المشتركين والفترة   
التي ظلت فيها أرصدة المشتركين غير نشطة.

إن التحليل العمري للذمم المدينة التي انخفضت قيمتها هي على النحو التالي:  
2012  2013   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

56  51 2-3 أشهر   
283  223 3-6 أشهر   
716  890 7-12 شهرًا   

3,059  4,463 أكثر من 360 يومًا   
4,114  5,627   

تعتبر اإلدارة أن القيمة الدفترية للذمم المدينة تقارب قيمتها العادلة.  

ال يوجد لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر اإلئتمان من جهة المستوجب من المشتركين آجلي الدفع، مع التعرض لتوزيعها على عدد كبير من العمالء.  

تشمل اإليرادات المستحقة الرسوم غير المدرجة في الفواتير عن خدمات مقدمة في نهاية السنة حيث لم تكن الفواتير مستحقة في ذلك التاريخ.  6.1  

تشمل المصاريف المدفوعة مسبقًا جزء اإلطفاء من المدفوعات المسبقة المتعلقة باإليجارات، والتأمين، والصيانة ونفقات أخرى متنوعة.  6.2  

المخزون:  .7
يشمل هذا البند الهواتف المحمولة واإلكسسوارات، وبطاقات وحدة تعريف المشتركين )“SIM”(، وقسائم إعادة الشحن وبطاقات اإلتصال.  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

1,800  3,321 أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الهاتف المحمول واإلكسسورات   
70  45 بطاقات SIM، وقسائم إعادة الشحن وبطاقات اإلتصال   

1,870  3,366   
(275)  (395) مخصص لبنود بطيئة الحركة   

1,595  2,971   
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الممتلكات والمنشآت والمعـدات:  .8
العقارات األثاث   المعدات  معدات  األرض ومبنى    

المجموع قيد اإلنشاء  المركبات  والتجهيزات  المكتبية  الشبكات  التملك الحر    
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير     

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية    
الكلفـة:  

99,634  4,761  30  3,330  20,017  69,324  2,172 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011   
13,230  8,246  -  13  396  4,526  49 إضافـات   

-  (6,242)  -  119  1,869  4,254  - تحويالت   
112,864  6,765  30  3,462  22,282  78,104  2,221 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012   
18,875  16,345  -  8  392  2,065  65 إضافـات   

-  (10,321)  -  -  1,304  8,381  636 تحويالت   
(509)  -  -  -  -  (509)  - إستبعـادات   

131,230  12,789  30  3,470  23,978  88,041  2,922 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013   

اإلستهـالك المتراكـم:  
49,786  -  29  2,717  14,727  31,823  490 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011   

9,768  -  1  240  1,991  7,456  80 مصاريـف اإلستهـالك   
59,554  -  30  2,957  16,718  39,279  570 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012   
10,753  -  -  244  2,175  8,248  86 مصاريـف اإلستهـالك   

(444)  -  -  -  -  (444)  - إستبعـادات   
69,863  -  30  3,201  18,893  47,083  656 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013   

القيمة الدفترية  
61,367  12,789  -  269  5,085  40,958  2,266 كما في 31 ديسمبر 2013   
53,310  6,765  -  505  5,564  38,825  1,651 كما في 31 ديسمبر 2012   

موجودات غير ملموسة:  .9
2012  2013   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    
التكلفة:    

25,709  42,075 الرصيد في بداية ونهاية السنة    
16,366  17,321 اضافات   

42,075  59,396 الرصيد في نهاية السنة   

اإلطفاء المتراكم:     
15,554  26,663 الرصيد في بداية السنة   
11,109  13,567 مصاريف اإلطفاء    
26,663  40,230 الرصيد في نهاية السنة   

15,412  19,166   

تشمل الموجودات الغير ملموسة رسوم الرخص التالية:  

تبلغ رسوم رخصة الخدمات الوطنية الالسلكية الثابتة 5,576,211 دينار بحريني وقد تم الحصول عليها في 8 يناير 2007. يتم إطفاء هذه الرسوم على مدى   9.1
مدة الترخيص والتي تبلغ 15 سنة. يبلغ صافي القيمة الدفترية للرخصة في نهاية السنة 3,010,577 دينار بحريني )2012: 3,382,324 دينار بحريني(.

تبلغ رسوم رخصة الموسيقى والترفيه الرقمي من روتانا 378,000 دينار بحريني. يتم إطفاء هذه الرسوم على مدى فترة 3 سنوات من يوم إطالق الخدمات المتفق   9.2
عليها مع شركة روتانا والتي تبدأ في 1 مايو 2009. لقد تم إطفاء الرسوم بشكل كلي في السنة السابقة.
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تبلغ تكلفة شراء المشتركين 52,484,646 دينار بحريني )31 ديسمبر 2012: 36,119,788 دينار بحريني( وتتكون من تكلفة البضائع المدعومة التي تباع   9.3
للعمالء من قبل الشركة. يتم إطفاء هذه البضائع المدعومة على مدى فترة الدعم المتعاقد عليها والتي تتراوح من 1 إلى 3 سنوات. بلغ صافي القيمة الدفترية 

لتكلفة شراء المشتركين في نهاية السنة 15,214,865 دينار بحريني )31 ديسمبر 2012: 12,029,896 دينار بحريني(.

تبلغ رسوم رخصة استخدام خدمات الجيل الرابع )“ 4G LTE”( 956,700 دينار بحريني وقد تم الحصول عليها في 19 سبتمر 2013. يتم إطفاء هذه الرسوم   9.4
على مدى مدة فترة الترخيص البالغة 15 سنة. بلغ صافي القيمة الدفترية للترخيص في نهاية السنة 940,755 دينار بحريني.

ذمم دائنة ومستحقات:  .10
2012  2013   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

7,760  9,846 مستوجب للموردين    
5,747  5,398 مصاريف مستحقة الدفع   
2,181  2,687 مستوجب لمشغلي اإلتصاالت    
1,826  1,267 مستوجب لشركاء التجوال   

977  1,149 منافع الموظفين المستحقة   
39  32 ودائع المشتركين    

364  396 أنصبه أرباح مستوجبة الدفع   
4,138  7,909 مستوجب إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 20(   

652  452 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   
-  30 فوائد مستحقة   

23,684  29,166   

يتم تسديد جميع  أن  بها لضمان  المعمول  المالية  المخاطر  الشركة سياسات إلدارة  لدى  ولكن  للموردين  المتأخرة  المدفوعات  فائدة على  أي  إحتساب  يتم  ال   
المستوجبات خالل اإلطار الزمني لإلئتمان.

تشمل المبالغ المستوجبة لمشغلي اإلتصاالت مصاريف تتعلق برسوم الربط البيني الذي لم يتم سدادها في نهاية السنة. تشمل هذه المبالغ 1,882,216 دينار   
والخدمات  والمستلزمات  البيني،  الربط  برسوم  واحد( فيما يتعلق  )2012: مشغل  إلى ثالثة مشغلين  1,245,212 دينار بحريني( مستوجبة   :2012( بحريني 

المستلمة قبل نهاية السنة والتي كانت تحت المفاوضات في ذلك التاريخ.

تمثل ودائع المشتركين المبالغ القابلة لإلسترداد المستلمة من المشتركين.  

قروض ألجل:  .11
2012  2013   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

-  20,000 قروض ألجل   
-  (3,286) ناقص: الجزء المتداول من قروض ألجل   
-  16,714   

حصلت الشركة خالل السنة على ثالث تسهيالت لقروض ألجل بلغت 10.5 مليون دينار بحريني، 13 مليون دينار بحريني و 7.5 مليون دينار بحريني وذلك من   
خالل الترتيب مع ثالثة بنوك تجارية في مملكة البحرين. قامت الشركة بإستخدام 20 مليون دينار بحريني من مجموع التسهيالت كما في تاريخ التقرير. تحمل 
هذه القروض معدل فائدة 3 أشهر )BIBOR( + %2,25. يجب تسديد هذه القروض في 8، 7 و 8 دفعات نصف سنوية إبتداءًا من تاريخ اتفاقية القروض. 

وقعت الشركة سندات إذنية مقابل هذه القروض.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:  .12
إن حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين هي على النحو التالي:  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

314  273 الرصيد في بداية السنة   
78  62 مخصص إضافي    

(119)  (5) التخفيضات الناتجة عن المدفوعات    
273  330 الرصيد في نهاية السنة    

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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رأس المال:  .13
المصدر والمدفوع بالكامل  المصرح به    

2012  2013  2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

32,000  32,000  32,000  32,000 1 دينار بحريني للسهم الواحد   

أنصبة أرباح – 2012  
قامت الجمعية العمومية السنوية بإقرار توزيع أنصبة أرباح بلغت 6,400,000 دينار بحريني بمعدل 200 فلس للسهم الواحد بتاريخ 21 مارس 2013.  

أسهم عالوة إصدار:  .14
تتعلق أسهم عالوة إصدار بالمبالغ المحصلة التي تفوق عن القيمة اإلسمية للسهم من رأس المال المصدر. يعتبر هذا المبلغ جزء من اإلحتياطيات وهو غير قابل   

للتوزيع، ولكن يمكن إستخدامه على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية البحريني.

إحتياطي قانوني:  .15
وفقا لقانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للشركة، يتم تحويل %10 من ربح السنة إلى اإلحتياطي القانوني حتى يصل إلى %50 من رأس المال   

المصدر. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية البحريني.

اإليرادات:  .16
يمثل هذا البند عائدات البث، البيانات، اإلشتراك، الهواتف، اإلكسسوارات وحزمة مبيعات بطاقة المبتدئين SIM، عبر خصم نفقات التجوال. بلغ اجمالي إيرادات   

بيع الهواتف، اإلكسسوارات والسلع األخرى 2,283,546 دينار بحريني )2012: 2,436,458 دينار بحريني(.

تكاليف التمويل:  .17
2012  2013   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

208  321 فائدة الحساب المكشوف لدى البنك   

ربح السنة:  .18
تم التوصل إلى ربح السنة بعد خصم المصاريف التالية  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

تكاليف ومكافأت الموظفين:  
78  62 مكافأة نهاية الخدمة   

7,835  7,942 تكاليف الموظفين   
7,913  8,004   

2,062  2,308 تأجير موقع   
1,408  1,633 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والمخزون بطيء الحركة   
2,823  2,367 تكلفة ترويج األعمال التجارية    

11,109  13,567 تكلفة اإلطفاء )ايضاح 9(   
1,852  2,935 رسوم الترخيص )18.1(   

400  350 رسوم اإلتاوة )18.2(   
2,284  2,409 الرسوم اإلدارية )18.3(   

تشمل رسوم الترخيص رسوم الترخيص للهاتف المحمول ورسوم ترخيص تردد واي ماكس المستوجبة لهيئة تنظيم اإلتصاالت في البحرين. وفقًا لإلتفاقية   18.1
المؤرخة في 22 أبريل 2003 بين الشركة وهيئة تنظيم اإلتصاالت، يجب على الشركة أن تسدد نسبة %0.8 من إجمالي اإليرادات السنوية كل عام لهيئة تنظيم 

اإلتصاالت فيما يتعلق برسوم الترخيص والرسوم الثابتة للحصول على رخصة تردد الموجات الدقيقة.

18.2  لقد تم تكبد رسوم اإلتاوة من قبل مجموعة زين القابضة – البحرين ش.ش.و. بالنيابة عن شركة ڤودافون للمنتجات والخدمات العالمية المحدودة. تتعلق رسوم 
اإلتاوة بإستخدام “ڤودافون” العالمة التجارية وتوفير مساعدات أخرى للشركة مقابل رسوم حق إتاوة بقيمة 700,000 يورو سنويًا.

وفقا لإلتفاقية المؤرخة في 28 ديسمبر عام 2003 بين الشركة والشركة األم، توفر الشركة األم خدمات إدارية مختلفة للشركة مقابل رسوم إدارية بنسبة %3 من   18.3
اإليرادات اإلجمالية السنوية على النحو المحدد في اإلتفاقية.
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العائد األساسي للسهم الواحد:  .19
إن العائدات والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد هي على النحو التالي:  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

6,409  5,403 ربح الفترة   

باآلالف باآلالف  عدد األسهم   

32,000  32,000 عدد األسهم في بداية الفترة ونهاية الفترة   

200 فلس 169 فلس  العائد األساسي للسهم الواحد   

المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  .20
تمثل العمليات مع األطراف ذات العالقة كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم 24 “اإلفصاحات عن األطراف ذات عالقة” )والتي تشمل المساهمين   
وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وعائالتهم والشركات الخاضعة لسيطرتهم أو تحت سيطرة مشتركة أو تملك تأثير جوهري عليها(. تجري معامالت الشركة 
مع األطراف ذات العالقة بأسعار يتم إعتمادها من قبل إدارة الشركة. إن المبالغ المستوجبة من وإلى األطراف ذات العالقة هي مبالغ غير مضمونة وال تحمل 

فائدة أو تاريخ سداد محدد. تعتبر اإلدارة هذه المبالغ كموجودات ومطلوبات متداولة.

إن العمليات مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الشامل هي على النحو التالي:  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

1,037  1,040 إيجار المكتب وتكاليف الصيانة   
64  65 إيجار الموقع ومنافذ البيع   

2,284  2,409 الرسوم اإلدارية )إيضاح 18.3(   
523  217 رسوم برنامج خيار شراء األسهم للموظفين )إيضاح 20.1(   
400  350 رسوم اإلتاوة )إيضاح 18.2(   

سجلت اإلدارة مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 10( خالل السنة بلغت 452,000 دينار بحريني )2012: 652,000 دينار بحريني(. يخضع المبلغ المستوجب   
لعام 2013 لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

تتعلق مصاريف برنامج خيار شراء األسهم للموظفين بخطة خيار شراء أسهم تديرها وتتداولها الشركة األم. تقتصر مسؤولية الشركة على حصة مساهمتها كما   20.1
تم تحميلها من قبل الشركة األم. تم اإلفصاح عن تفاصيل الخطة في البيانات المالية الموحدة لمجموعة زين.

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

أرصدة األطراف ذات العالقة  
(4,084)  (7,850) مجموعة زين القابضة - البحرين ش.ش.و.   

-  (5) زين – األردن   
6  3 زين – المملكة العربية السعودية   

13  12 الشركة السودانية للهاتف المحدودة   
(34)  (34) زين – العراق   
(20)  (20) شركة اإلتصاالت المتنقلة – الكويت   

-  1 زين – جنوب السودان   
(4,119)  7,893   

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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يتم عرض المبالغ المستوجبة من / إلى األطراف ذات العالقة على النحو التالي:  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

19  16 المستوجب من أطراف ذات عالقة )إيضاح 6(   

4,138  7,909 المستوجب إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 10(   

تعويضات أعضاء اإلدارة العليا:  

إن تعويضات أعضاء اإلدارة العليا خالل السنة هي على النحو التالي:  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

1,514  1,251 تعويضات قصيرة األجل   
110  88 تعويضات أخرى طويلة األجل   

1,624  1,339   

إن التعويضات أعاله هي على شكل رواتب، مخصصات ومكافآت.  

المطلوبات الطارئة واإللتزامات:  .21

المطلوبات الطارئة:  21.1
في نهاية السنة كان لدى الشركة البنود المعلقة التالية:  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

36  1,091 خطابات الضمان   

إلتزامات رأسمالية:  21.2
إن النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها بتاريخ التقرير والتي لم ينص عليها، هي على النحو التالي:  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

16,061  24,050 النفقات الرأسمالية   

إلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية:  21.3
تم عرض اإللتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية، والتي تتكون إلى حد كبير من ممتلكات حيث تم تركيب معدات اإلتصاالت عليها، على النحو التالي:  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

3,764  6,424 خالل سنة واحدة   
7,674  3,862 بعد سنة واحدة، ولكن ليس أكثر من خمسة سنوات   

11,438  10,286   

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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األدوات المالية:  .22
تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.  

تتضمن الموجودات المالية للشركة نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة.  

تتضمن المطلوبات المالية للشركة ذمم دائنة، ومستحقات وقروض.  

السياسات المحاسبية الهامة  22.1
إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة واألساليب المعتمدة )بما في ذلك معايير اإلقرار، أساس القياس واألساس الذي يتم من خالله اإلقرار بالدخل والمصاريف(،   

فيما يتعلق بكل فئة من الموجود المالي, المطلوب المالي وأدوات حقوق الملكية، مبينة في إيضاح رقم 3 من البيانات المالية.

فئات األدوات المالية  22.2
إن ملخص الموجودات والمطلوبات المالية هو على النحو التالي:  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

موجودات مالية  
1,766  3,156 نقد وأرصدة لدى البنوك بالتكلفة المطفأة   

14,670  16,833 ذمم مدينة بالتكلفة المطفأة   
16,436  19,989   

مطلوبات مالية  
32,955  49,166 بالتكلفة المطفأة   

إدارة المخاطر الرأسمالية  22.3
تدير الشركة رأسمالها لضمان أن الشركة سوف تكون قادرة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة مع تعظيم العائد للمساهمين من خالل اإلستغالل األمثل ألرصدة الدين   

وحقوق الملكية.
يتكون هيكل رأسمال الشركة من حقوق الملكية التي تضم رأس المال، وأسهم عالوة إصدار واإلحتياطيات وصافي الديون والمعرف به القروض ألجل وحساب   

مشكوف لدى البنك صافي النقد وأرصد لدى البنوك.

إن نسبة المديونية في نهاية السنة هي على النحو التالي:  

2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

9,271  20,000 ديون )أ(   
(1,766)  (3,156) النقد ومرادفات النقد   
7,505  16,844 صافي الديون   

54,036  53,039 حقوق الملكية )كافة رأس المال واإلحتياطات(   
13.9%  31.8% نسبة صافي الديون إلى حقوق الملكية   

)أ ( إن الدين هو عبارة عن حساب مكشوف لدى البنك وقروض لدى البنك كما هو مبين في إيضاح رقم 5 و 11 على التوالي.  

أهداف إدارة المخاطر المالية  22.4
تقوم اإلدارة المالية للشركة بإدارة المخاطر المالية المتعلقة بعمليات الشركة من خالل تقارير المخاطر الداخلية التي ُتعنى بتحليل مقدار التعرض للمخاطر   
من حيث درجة وحجم المخاطر. تشمل هذه المخاطر مخاطر السوق )والتي تتكون من مخاطر أسعار األسهم، مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدالت الفائدة(، 

ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. 

إن المخاطر المصاحبة لألدوات المالية وأساليب الشركة إلدارة هذه المخاطر مبينة على النحو التالي:  

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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مخاطر السوق  22.5
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية للتقلب نتيجة لتغير أسعار السوق مثل معدالت الفائدة وأسعار   
صرف العمالت األجنبية. تتعرض أنشطة زين بحرين ش.م.ب. بشكل رئيسي لمخاطر مالية في التغيرات في معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية 

التي تم وصفها أدناه:

إدارة مخاطر معدالت الفائدة  22.5.1  
إن مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغير معدالت الفائدة في السوق.   

تحمل ودائع الشركة القصيرة األجل معدالت فائدة ثابتة وتستحق في غضون ثالثة أشهر. تحمل تسهيالت قروض ألجل معدل فائدة متغير وهو    
طويل األجل بطبيعته )إيضاح رقم 11(.

تقوم اإلدارة بمراجعة وتحليل السوق والتوقعات لحركات سعر الفائدة بوصفها األساس والتي على اساسها تقرر الشركة استخدام نسب متغيرة أو ثابتة    
للمطلوبات المالية المحملة بالفوائد، إن وجدت.

تم تفصيل تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة للمطلوبات المالية فى قسم مخاطر السيولة من هذا اإليضاح.   

تحليل حساسية معدل الفائدة   
إن تحليل حساسية معدل الفائدة الموضح أدناه تم تحديده بناء على تعرض المطلوبات لمعدالت الفائدة في تاريخ التقرير. تم إعداد التحليل على    
إفتراض أن مبالغ المطلوبات المعلقة في تاريخ التقرير هي معلقة على مدار السنة. إن قياس 50 نقطة زيادة / نقصان تستخدم عندما يصدر تقرير 

داخلي لإلدارة العليا عن معدالت الفائدة ومثل تقييم اإلدارة لإلحتمالية المعقولة للتغيير في معدل الفائدة. 

إذا كانت معدالت الفائدة أعلى/أقل بمقدار 50 نقطة وجميع المتغيرات األخرى ظلت ثابتة، فإن ربح الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر    
الفائدة على  لمعدل  الشركة  لتعرض  دينار بحريني(. هذا منسوب خاصة   46,357  :2012( بحريني  دينار   100,000 بمبلغ  2013 سيزيد/ سيقل 

القروض ذات الفائدة المتغيرة.

إدارة مخاطر العملة  22.5.2  
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة تغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.   

بالدوالر األمريكي، فإن األرصدة  البحريني مرتبط  الدينار  واليورو. بما أن  الدوالر األمريكي  البحريني،  بالدينار  الشركة مقّومة  إن موجودات ومطلوبات    
بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عملة جوهرية. ومع ذلك، فإن األرصدة المقّومة باليورو تتعرض لتحركات سعر الصرف. تم إيداع وديعة ألجل باليورو 

من قبل الشركة للتخفيف من مخاطر تقلبات سعر اليورو على مطلوباتها المالية المقّومة باليورو.

إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية النقدية المقّومة بالعمالت االجنبية للشركة كما في تاريخ التقرير على النحو التالي:   

الموجودات المطلوبات    

2012  2013  2012  2013   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

323  106  80  10 يورو   

تحليل حساسية العمالت األجنبية   
إن الشركة معّرضة بشكل رئيسي إلى اليورو.   

تفصل الجداول التالية حساسية الشركة إلى التغير بنسبة %10 في الدينار البحريني مقابل اليورو. إن %10 هو معدل الحساسية المستخدم عند تقديم    
تقرير مخاطر العمالت األجنبية داخليا لموظفي اإلدارة الرئيسيين ويمثل تقييم اإلدارة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
%10 من أسعار العمالت  الفترة لتغيير  النقدية المقّومة ويتم تعديل ترجمتها في نهاية  يتضمن تحليل الحساسية فقط بنود العمالت األجنبية 
األجنبية. إن العدد السلبي أدناه يشير إلى إنخفاض في األرباح حيث يقوى الدينار البحريني %10 مقابل اليورو. إن إضعاف %10 في الدينار البحريني 

مقابل اليورو، يكون له تأثير معاكس ومساو على الربح، كما أن األرصدة أدناه تكون إيجابية. 

تأثير اليورو   
2012  2013   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

(24)  (10) ربح أو خسارة    

في رأي اإلدارة، فإن تحليل الحساسية هو غير ممثل لمخاطر الصرف األجنبي المتأصلة حيث أن التعرض في نهاية السنة ال يعكس التعرض خالل    
السنة.

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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إدارة مخاطر اإلئتمان  22.6
إن مخاطر اإلئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف بالوفاء بإلتزاماته التعاقدية مما يؤدي لتكبد الشركة لخسارة مالية.  

وتسعى الشركة للحد من مخاطر اإلئتمان فيما يتعلق بالمشتركين آجلي الدفع من خالل تحديد سقوف اإلئتمان التي تتم مراقبتها بانتظام وإنشاء فترة التسديد   
لهؤالء األفراد من المشتركين آجلي الدفع، باإلضافة إلى عملية المراجعة االعتيادية للمستوجبات. 

ليس لدى الشركة أي مخاطر إئتمانية هامة لطرف واحد أو أي مجموعة من األطراف المقابلة التي لها خصائص مماثلة. تعرف الشركة األطراف المقابلة على أن   
لها خصائص مماثلة إذا كانت هيئات ذات صلة. إن مخاطر اإلئتمان على األموال السائلة محدودة ألن األطراف المقابلة تتمثل في بنوك ذات تصنيفات إئتمانية 

عالية. 

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية الدفترية في البيانات المالية تمثل أقصى تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان.  

إدارة مخاطر السيولة  22.7
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن ال تكون األموال متاحة لتسديد المطلوبات عند إستحقاقها.  

تقع المسؤولية النهائية فيما يخص إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، الذي أنشأ إطار إدارة مخاطر السيولة المالئمة إلدارة تمويل الشركة القصير   
والمتوسط والطويل األجل ومتطلبات إدارة السيولة. للتخفيف من المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع نهج سيولة، والحفاظ على 
توازن سليم من النقد ومرادفات النقد. تدير الشركة تواريخ اإلستحقاق لموجوداتها ومطلوباتها بطريقة لتكون قادرة على الحفاظ على السيولة الكافية. خالل 
السنة، حصلت الشركة خالل السنة على تسهيالت لقروض بأجل من ثالثة بنوك محلية مع حد من 12.5 مليون دينار بحريني، و 10.5 مليون دينار بحريني و 

7.5 مليون دينار بحريني على التوالي.

جداول مخاطر السيولة ومعدالت الفائدة  22.7.1  
تفّصل الجداول التالية اإلستحقاق التعاقدي المتبقي للمطلوبات المالية غير المشتقة للشركة. تم إعداد الجدوال على أساس التدفقات النقدية غير    
المخصومة للمطلوبات المالية إستنادا إلى أقرب تاريخ يمكن أن يتوجب فيه السداد من قبل الشركة. وتشمل الجداول كاًل من الفائدة والتدفقات النقدية 

الرئيسية.
      

سنة واحدة إلى 3 أشهر  المتوسط       
المجموع خمس سنوات  إلى سنة واحدة  1-3 أشهر  أقل من شهر  المرجح لمعدل     

آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  الفائدة الفعلي     
البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   %    

2013   
29,166  -  18,612  7,254  3,300  - ال تحمل فائدة    
21,624  17,703  3,773  148  -  3.41 تحمل فائدة متغيرة    

50,790  17,703  22,385  7,402  3,300     

2012   
23,684  -  6,093  14,487  3,104  - ال تحمل فائدة    
9,422  -  2,826  2,826  3,770  3.25 تحمل فائدة متغيرة    

33,106  -  8,919  17,313  6,874     

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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تفّصل الجداول التالية اإلستحقاق المتوقع للموجودات المالية غير المشتقة للشركة. تم إعداد الجداول أدناه على أساس اإلستحقاقات التعاقدية غير    
المخصومة للموجودات المالية بما في ذلك الفوائد المكتسبة على تلك الموجودات، إال إذا كانت الشركة تتوقع أن التدفقات النقدية سوف تحدث في 

فترة مختلفة.

3 أشهر المتوسط       
المجموع إلى سنة واحدة  1-3 أشهر  أقل من شهر  المرجح لمعدل     

آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  الفائدة الفعلي     
البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية   %    

2013   
19,855  15,252  1,407  3,226  - ال تحمل فائدة    

104  -  104  -  1 أدوات ذات فائدة ثابتة    
19,989  15,252  1,511  3,226     

2012   
16,184  6,078  6,149  3,957  - ال تحمل فائدة    

254  -  -  254  1 أدوات ذات فائدة ثابتة    
16,438  6,078  6,149  4,211     

القيمة العادلة لألدوات المالية:  .23
إن القيمة العادلة هي القيمة التي يمكن مبادلة موجود أو تسديد مطلوب بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تجارية بحتة. وينطوي تعريف القيمة العادلة   

على إفتراض أن المؤسسة مستمرة في أعمالها دون أي نية أو حاجة للتصفية أو تقليص حجم عملياتها أو إجراء أي عملية بشروط مجحفة.
يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن القيم العادلة لألدوات المالية للشركة تقارب قيمتها الدفترية كما في تاريخ التقرير.  

ال توجد موجودات ومطلوبات مالية المدرجة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير.  

األرقام المقارنة:  .24
تم إعادة تصنيف بعض المبالغ   

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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البيانات المالية وتقرير المدقق المستقل للسنة  ج.3 - 
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تقرير مر�قب �حل�سابات �مل�ستقل �إىل �ل�سادة �مل�ساهمني

زين البحرين �س.م.ب. )مقفلة(

املنامة

مملكة البحرين

تقرير حول �لبيانات �ملالية

قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة لزين البحرين �س.م.ب. )مقفلة( )“ال�رشكة”(، والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2012، 

وبيان الدخل ال�شامل، وبيان التغري يف حقوق امللكية، وبيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخ�س لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة، 

واإي�شاحات تف�شريية اأخرى.

 

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية

اإن الإدارة م�شوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية وعر�شها ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. وبالن�شبة للرقابة الداخلية 

التي حتدد الإدارة اأنها �رشورية للتمكن من اإعداد بيانات مالية خالية من اأخطاء جوهرية، �شواء كانت نا�شئة عن احتيال اأو عن خطاأ.

م�س�ؤولية مراقب احل�سابات

اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية ا�شتنادًا اإىل تدقيقنا. فقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق. وتتطلب تلك املعايري 

اأن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�شلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واإجراء التدقيق للح�شول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية خالية من 

الأخطاء اجلوهرية.

يت�شمن التدقيق القيام باإجراءات للح�شول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�شاحات يف البيانات املالية. ت�شتند الإجراءات املختارة اإىل تقدير 

مراقب احل�شابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية، �شواء كانت نا�شئة عن الحتيال اأو عن اخلطاأ. وعند القيام بتقييم 

تلك املخاطر، ياأخذ مراقب احل�شابات يف العتبار اإجراءات الرقابة الداخلية للمن�شاأة واملتعلقة بالإعداد والعر�س العادل للبيانات املالية، وذلك لغر�س 

ت�شميم اإجراءات التدقيق املنا�شبة ح�شب الظروف، ولي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى املن�شاأة. يت�شمن التدقيق كذلك تقييم 

مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�شبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العر�س الإجمايل للبيانات املالية.

نعتقد اأن بّينات التدقيق الثبوتية التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتوفر اأ�شا�شًا لراأينا حول التدقيق.

تدقيق ح�سابات • خربة �رض�ئية • ��ست�سار�ت �إد�رية • ��ست�سار�ت مالية
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تقرير مر�قب �حل�سابات �مل�ستقل )تتمة(

الراأي 

 31 يف  كما  )“ال�رشكة”(،  )مقفلة(  �س.م.ب.  البحرين  لزين  املايل  املركز  اجلوهرية،  اجلوانب  كل  يف  عادلة  ب�شورة  تظهر  املالية  البيانات  اإن  براأينا 

دي�شمرب 2012 واأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. 

تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية �أخرى

اإليه علمنا  اأي�شًا، وح�شبما و�شل  اإعدادها وفقًا لهذه الدفاتر، نرى  اأن ال�رشكة حتتفظ بدفاتر حما�شبية منتظمة واأن البيانات املالية قد مت  يف راأينا 

واعتقادنا، اأن املعلومات املالية الواردة بتقرير جمل�س الإدارة متفقة مع ما هو وارد يف البيانات املالية، واأنه ا�شتنادًا اإىل املعلومات والتف�شريات املقّدمة 

من قبل الإدارة والتي راأيناها �رشورية لأداء تدقيقنا، مل يرد اإىل علمنا وجود اأي خمالفات لأحكام قانون ال�رشكات التجارية البحرينية لعام 2001 

وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�رشكة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2012 على وجه قد يكون له تاأثري مادي على اأن�شطة ال�رشكة اأو 

مركزها املايل. 

ديلويت �آند تو�ش املنامة - مملكة البحرين 

6 يناير 2013
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2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  إيضاحات   

الموجودات
موجودات متداولة

5,238  1,766  5 نقد وأرصدة لدى البنوك 
10,744  11,459  6 ذمم مدينة 
10,810  8,471  7 مصاريف مدفوعة مسبقًا وذمم مدينة أخرى 
2,601  1,595  8 المخزون 

29,393  23,291 مجموع الموجودات المتداولة  

موجودات غير متداولة
49,848  53,310  9 منشآت، ممتلكات و معدات 
10,155  15,412  10 موجودات غير ملموسة  
60,003  68,722 مجموع الموجودات غير المتداولة  

89,396  92,013 مجموع الموجودات  

المطلوبات وحقوق الملكية 
المطلوبات

مطلوبات متداولة
839  9,271  5 حساب مكشوف لدى البنك 

25,466  23,684  11 ذمم دائنة ومستحقات 
3,950  4,749 إيرادات مؤجلة  

30,255  37,704 مجموع المطلوبات المتداولة  

مطلوبات غير متداولة
314  273  12 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

30,569  37,977 مجموع المطلوبات  

حقوق الملكية
32,000  32,000  13 رأس المال  

100  100  14 أسهم عالوة إصدار 
8,272  8,913  15 إحتياطي قانوني  

18,455  13,023 أرباح مستبقاة  
58,827  54,036 مجموع حقوق الملكية  

89,396  92,013 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية   

بيان المركز المالي 
في 31 ديسمبر 2012
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2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  إيضاحات   

77,021  73,533  16 اإليرادات 
(22,108)  (16,250) تكلفة اإليرادات  
54,913  57,283 مجمل الربح  

(20,286)  (22,100) مصاريف التوزيع والتسويق والتشغيل  
(4,601)  (6,492) مصاريف عمومية وإدارية   

(15,770)  (20,877) اإلستهالك واإلطفاء  
(2,013)  (1,336) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  

(72)  (72) مخصص المخزون  
12,171  6,406 الربح التشغيلي  

144  27 إيرادات الفوائد  
489  8 إيرادات أخرى - صافي  
243  176 أرباح إعادة تقييم العمالت  

0  (208)  17 تكاليف التمويل 
13,047  6,409  18 ربح السنة 

     
13,047  6,409 إجمالي الدخل الشامل للسنة  

408 فلس 200 فلس   19 العائد األساسي للسهم الواحد  

بيان الدخل الشامل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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المجموع أرباح مستبقاة  إحتياطي قانوني  أسهم عالوة إصدار  رأس المال   
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير   

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   

63,380  24,312  6,968  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2010 
(17,600)  (17,600)  -  -  - توزيع أنصبة األرباح المعلنة 
13,047  13,047  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-  (1,304)  1,304  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
58,827  18,455  8,272  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2011 

(11,200)  (11,200)  -  -  - توزيع أنصبة األرباح المعلنة 
6,409  6,409  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-  (641)  641  -  - التحويل إلى اإلحتياطي القانوني 
54,036  13,023  8,913  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2012 

بيان التغير في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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2011  2012  
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية   

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:  
13,047  6,409 ربح السنة 

تعديــالت لـ:  
15,770  20,877 اإلستهالك واإلطفاء 

(359)  0 الربح من إستبعاد منشآت، ممتلكات ومعدات 
2,085  1,408 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وبضاعة بطيئة الحركة 

0  208 تكاليف التمويل 
(144)  (27) إيرادات الفوائد  

81  78 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
30,480  28,953 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل  

  
(3,632)  (2,051) الزيادة في الذمم المدينة 

(794)  2,339 النقصان / )الزيادة( في المصاريف المدفوعة مسبقًا والذمم المدينة األخرى 
(48)  934 النقصان / )الزيادة( في المخزون 

(1,064)  (1,866) النقصان في الذمم الدائنة والمستحقات 
(194)  799 الزيادة / )النقصان( في اإليرادات المؤجلة  

24,748  29,108 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
(39)  (119) تسديد مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

24,709  28,989 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
  
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية:  

(13,824)  (13,230) شراء منشآت، ممتلكات ومعدات 
144  27 الفوائد المقبوضة  

(7,215)  (16,366) الزيادة في الموجودات غير الملموسة 
(20,895)  (29,569) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية 

  
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:  

0  (208) الفوائد المدفوعة  
(17,512)  (11,116) أنصبة أرباح مدفوعة  

(17,512)  (11,324) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
  

(13,698)  (11,904) صافي النقصان في النقد ومرادفات النقد 
18,097  4,399 النقد ومرادفات النقد في بداية السنة 
4,399  (7,505) النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح 5( 

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

معلومات عامة:  .1
إن زين البحرين ش.م.ب. – مقفلة )“الشركة”( هي شركة بحرينية مساهمة مقفلة تأسست في مملكة البحرين بتاريخ 19 أبريل 2003 ومسجلة لدى وزارة الصناعة   
والتجارة تحت سجل تجاري رقم 50603. إن زين البحرين ش.م.ب. هي شركة تابعة لشركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك. )“الشركة األم”(، وهي شركة مساهمة 

كويتية مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية.

تقدم الشركة خدمات اإلتصاالت تحت إطار تراخيص متعددة صادرة عن هيئة تنظيم اإلتصاالت )“الهيئة”( في مملكة البحرين. إن الفترة المبدئية للتراخيص   
هي 15 عامـًا. وتعمل الشركة أيضًا في بيع الهواتف وملحقاتها في مملكة البحرين. أطلقت الشركة خدماتها في 28 ديسمبر 2003.

إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRSs( الجديدة والمعدلة:  .2

معايير وتفسيرات بدأ سريانها خالل السنة الحالية  2.1
لم تكن أًيا من المعايير الجديدة أو المعّدلة والتفسيرات التالية والتي تم اعتمادها فى السنة الحالية قد أثرت بصورة مادية على اإلفصاحات والمبالغ المعلنة   

للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد تؤثر في محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية:

تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 1 - اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى – استبدال “التواريخ الثابتة”،   •  
اإلستثناءات معنية بتاريخ اإلنتقال للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 1 – اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى – إعفاءات إضافية لوقف   •  
المنشآت التي تعاني من التضخم الشديد.

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 7 - إن تحويالت الموجودات المالية تزيد متطلبات اإلفصاح عن المعامالت التي تنطوي   •  
على عمليات تحويالت الموجودات المالية. تهدف هذه التعديالت إلى توفير قدر أكبر من الشفافية حول التعرض للمخاطر من المعامالت عندما يتم 
تحويل الموجود المالي ولكن يحتفظ الناقل بدرجة من التعرض المستمر في الموجود. تتطلب التعديالت أيضًا إفصاحات عندما تكون عمليات تحويالت 

الموجودات المالية غير موزعة بالتساوي طوال هذه الفترة.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم -12 ضرائب الدخل- توفر إستثناء للمبادئ العامة لمعيار المحاسبة الدولى )IAS( رقم 12 وذلك بالنسبة   •  
للمتلكات اإلستثمارية التي تم قياسها بإستخدام نموذج القيمة العادلة في معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 40 للممتلكات اإلستثمارية من خالل إدخال 

إفتراض أن القيمة الدفترية للمتلكات اإلستثمارية سيتم إستردادها بالكامل من خالل البيع.

معايير وتفسيرات قيد اإلصدار ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد  2.2
لم يتم إعتماد اإلدارة في وقت مبكر المعايير الجديدة التالية والتعديالت والتفسيرات التي صدرت ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد.  

سارية المفعول للفترات     
السنوية التى تبدأ في أو بعد    

1 يناير 2015 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 9 - األدوات المالية – تمثل متطلبات المعيار الدولي إلعداد   •
 )IAS(رقم 9 تغييرًا هامًا على التصنيف والقياس وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي )IFRS( التقارير المالية
رقم 39 - األدوات المالية: التصنيف والقياس - فيما يتعلق بالموجودات المالية. إن أهم تأثيرات المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 9 بشأن تصنيف وقياس اإللتزامات المالية المتعلقة بمحاسبة التغيرات في 
التغيرات في  إلى  منسوبة  الخسارة(  أو  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  )معرفة  المالي  لإللتزام  العادلة  القيمة 

المخاطر اإلئتمانية للمصدر.

1 يناير 2013 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 10* - البيانات المالية الموحدة - والتي تستخدم السيطرة   •
كأساس وحيد إلعداد البيانات المالية الموحدة، بغض النظر عن طبيعة المستثمر فيها. يتطلب المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 10 التطبيق بمفعول رجعي خاضع ألحكام إنتقالية معينة وتوفير معالجة 
بديلة في ظل ظروف معينة. وفقًا لذلك تم تعديل معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 27 - البيانات المالية 
المنفصلة*- ومعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 28 - اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة*- 

نتيجة إلصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 10.

1 يناير 2013 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 11* - ترتيبات مشتركة - تحدد نوعين من الترتيبات المشتركة:   •
العمليات المشتركة والمشاريع المشتركة. يتميز هذين النوعين من الترتيبات المشتركة بحقوق وإلتزامات تلك 
األطراف في الترتيب المشترك. وفقًا لذلك فقد تم تعديل معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 28 - اإلستثمارات 
في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة - نتيجة إلصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 11.

1 يناير 2013 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 12 - اإلفصاحات عن المصالح في الجهات األخرى* - يجمع   •
بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح جهة في الشركات التابعة، والترتيبات المشتركة، والشركات الزميلة والجهات 

المنظمة في معيار واحد لإلفصاح الشامل.

1 يناير 2013 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 13 - قياس القيمة العادلة - صدر في مايو 2011، ينشئ إطار   •
واحد لقياس القيمة العادلة وينطبق على البنود المالية وغير المالية على حد سواء.
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1 يوليو 2012 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 1 - عرض بنود الدخل الشامل األخرى - تحتفظ التعديالت   •
بخيار لعرض الربح أو الخسارة، وبنود الدخل الشامل األخرى في بيان واحد أو في بيانين منفصلين. ومع ذلك، 
يتطلب من بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم تجميعها مع تلك التى سيتم تصنيفها في وقت الحق والتى 
الشامل  الدخل  الضرائب على بنود  الخسارة مع تحميل  أو  الربح  إلى  سوف لن يعاد تصنيفها في وقت الحق 

األخرى المطلوبة على نفس األساس. 

1 يناير 2013 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 19 – مزايا الموظفين - إلغاء “نهج الممر”، وبالتالي تتطلب   •
جهة للتعرف على التغييرات في إلتزامات خطة المنافع المحددة وخطة الموجودات عند حدوثها.

1 يناير 2013 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRIC( رقم 20 - تجريد تكاليف مرحلة اإلنتاج   •
لسطح المنجم.

1 يناير 2013 عن  اإلفصاحات  تعزيز   - اإلفصاحات  المالية:  األدوات   -  7 رقم   )IFRS( المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار   •
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية.

1 يناير 2014 تعديالت على المعيار المحاسبة الدولي)IAS( رقم 32 - األدوات المالية: العرض - المتعلقة بتوجية التطبيق عن   •
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية.

1 يناير 2015
الدولي  المعيار  تطبيق  تم  عندما  )أو 
إلعداد التقارير المالية رقم 9 ألول مرة(

المتعلقة  اإلفصاحات   - اإلفصاحات  المالية:  األدوات   -  7 رقم   )IFRS( المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار   •
بالتطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 9.

1 يناير 2014 تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 10 – البيانات المالية الموحدة، المعيار الدولي   •
إلعداد التقارير المالية )IFRS( رقم 12 – اإلفصاحات عن المصالح في الجهات األخرى – ومعيار المحاسبة الدولي 
)IAS( رقم 27 – البيانات المالية المنفصلة التي تتعلق باإلستثناء من مطلب توحيد الشركات التابعة لكيانات 

اإلستثمار المؤهلة.

* في مايو 2011، تم إصدار مجموعة من خمسة معايير للتوحيد، والترتيبات المشتركة، والشركات الزميلة واإلفصاحات، بما في ذلك المعيار الدولي إلعداد   
والمعيار   ،12 )IFRS( رقم  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  والمعيار   ،11 )IFRS( رقم  المالية  التقارير  الدولي إلعداد  والمعيار   ،10 )IFRS( رقم  المالية  التقارير 
المحاسبة الدولي )IAS( رقم 27 )المعدل في عام 2011( ومعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 28 )المعدل في عام 2011(. إن هذه المعايير الخمسة هي سارية 
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013، كما يسمح بتطبيقهم في وقت مبكر على أن يتم تطبيق كل هذه المعايير الخمسة في وقت مبكر في 

الوقت نفسه.

يعتقـد أعضاء مجلس اإلدارة أن تبني جميع المعايير والتفسيرات المذكورة أعاله سوف يتم في البيانات المالية المستقبلية وإن هذا التطبيق لن يكون له أثر   
جوهري على البيانات المالية للشركة في مرحلة التطبيق األولية. 

السياسات المحاسبية الهامة:  .3

3.1  بيان اإللتزام
تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني.  

أساس اإلعداد  3.2
تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.  

تم عرض البيانات المالية بالدينار البحريني، مقربة إلى أقرب ألف.   

إن السياسات المحاسبية الهامة مبينة أدناه.  

اإلقرار باإليرادات  3.2
يتم اإلقرار باإليرادات والتي تتكون من تدفقات دخل ذات طابع متكرر وغير متكرر عند توفير الخدمات ذات الصلة وتقاس بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو   

المستحق وتخفض بخصومات والمخصصات األخرى المماثلة.

اإليرادات المدفوعة الحقًا  3.3.1  
تمثل اإليردات المتكررة المدفوعة الحقًا قيمة فواتير المشتركين فيما يتعلق باإليجارات الشهرية، رسوم إستخدام البث )الصوت والبيانات( ورسوم التجوال.    

يتم اإلقرار بهذه اإليرادات عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة.

يتم إستحقاق اإليرادات الناشئة من تاريخ الفواتير السابقة لتاريخ التقرير.   
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3.3.2  اإليرادات المدفوعة مسبقًا  
تمكن القسائم المدفوعة مسبقًا المستخدمين من الشراء قدمًا، قيمة محددة من البث )الصوت والبيانات(. ويستند سعر بيع هذه القسائم المدفوعة مسبقًا    
على حزم البث في حين يتم اإلعتراف باإليراد على أساس إستخدام البث. يتم اإلعتراف بالبث غير المستخدم الذي لم يتم إقراره كما في تاريخ التقارير 
في بيان المركز المالي كإيرادات مؤجلة. وتشمل اإليرادات الغير متكررة رسوم لمرة واحدة من اإلشتراك ورسوم الخدمات األخرى. يتم اإلعتراف بالرسوم لمرة 

واحدة عندما يتم تفعيل أو تقديم الخدمات للعمالء، حسب اإلقتضاء.

إيرادات التجوال  3.3.3  
تنشأ إيرادات التجوال من إيرادات تقاسم الترتيبات مع مشغلي اإلتصاالت األخرى فيما يتعلق بحركة تبادل ويتم اإلقرار بها حين يتم إستحقاقها.   

إيرادات الربط البيني  3.3.4  

اإليرادات )الواردة(   
تمثل إيرادات الربط البيني المبالغ المستحقة من مشغلي الشبكات األخرى لحركة مرور مشتركيها المنتهية على شبكة الشركة ويتم تسجيلها خالل فترة    

هذا اإلستخدام.

المصاريف )الصادرة(   
تمثل مصاريف الربط البيني المبالغ المستحقة إلى مشغلي الشبكات األخرى لحركة المرور المنتهية على شبكة اإلتصال الخاصة بهم من قبل المشتركين    

في الشركة ويتم تسجيلها خالل فترة هذا اإلستخدام.

بطاقات اإلتصال المدفوعة مسبقًا  3.3.5  
تمكن البطاقات المدفوعة مسبقًا المستخدمين من الشراء قدمًا، قيمة محددة من البث لإلتصال بجهات دولية. يستند سعر بيع البطاقة المدفوعة مسبقًا    
على إجمالي البث في حين يتم اإلقرار باإليراد على أساس إستخدام البث. يتم االعتراف بالبث غير المستخدم الذي لم يتم إقراره كما في تاريخ التقرير 

في بيان المركز المالي كإيرادات مؤجلة.

إيرادات التجارة  3.3.6  
تشمل اإليرادات الناشئة عن التجارة أساسًا من بيع الهواتف والمعدات وبطاقة وحدة تعريف المشترك )SIM( ويتم اإلقرار بها عند تسليمها للعميل.    

إيرادات الفوائد  3.3.7  
تستحق إيرادات الفوائد على أساس الفترة الزمنية بالرجوع إلى أصل المبلغ القائم ومعدل الفائدة الفعلي المطبق, وهو المعدل الذي يتم من خالله خصم    

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع للموجود المالي إلى صافي القيمة الدفترية لذلك الموجود.

منشآت، ممتلكات ومعدات  3.4
تدرج المنشآت، الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة.   

أعمارها  المتبقية على مدى  ناقصًا قيمتها  اإلنشاء(  والعقارات قيد  الحر  التملك  أراضي  )بإستثناء  الموجودات  باإلستهالك وذلك لشطب تكلفة  االعتراف  يتم   
اإلنتاجية، وذلك بإستخدام طريقة القسط الثابت. يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة، والقيم المتبقية وطريقة اإلستهالك في نهاية كل فترة تقرير، مع تأثير 

أي تغييرات في التقدير المحاسب عنه على أساس مستقبلي.

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للمنشآت، الممتلكات والمعدات هي على على النحو التالي:  

20 سنة  مبنى التملك الحر    
3 – 15 سنة معدات الشبكات   

5 سنوات معدات مكتبية   
5 سنوات األثاث والتجهيزات   
5 سنوات المركبات   

إن أراضي التملك الحر والعقارات قيد اإلنشاء ال يتم إستهالكها.  

يتم شطب بند من بنود المنشآت، الممتلكات والمعدات عند استبعادها أو عندما ال يتوقع أن تنشأ أي منافع اقتصادية مستقبلية من اإلستخدام المستمر للموجود.   
يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو إستبعاد أي بند من بنود المنشآت، الممتلكات والمعدات بالفرق بين المتحصل من البيع والقيمة الدفترية للموجود 

ويتم اإلقرار في بيان الدخل الشامل.

الموجودات غير الملموسة  3.5
يتم إدراج الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائر تدني القيمة   
المتراكمة. يتم إحتساب اإلطفاء بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في 
نهاية كل فترة تقرير، مع تأثير أية تغييرات في التقديرات التي يتم إحتسابها على أساس مستقبلي. تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير 

المحددة، إن وجدت، التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصًا خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة. 
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إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة  3.6
في تاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد   
تعرضت إلى خسائر إنخفاض القيمة. إذا وجد مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للموجود من أجل تحديد مدى خسارة إنخفاض القيمة )إن 
وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير المبلغ القابل لإلسترداد لموجود فردي، عندها تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لإلسترداد لوحدة توليد النقد التي 
ينتمي إليها الموجود. في حال تم تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع موجودات الشركة أيضًا إلى وحدات توليد النقد المحددة، أو يتم توزيعها 

على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن تحديدها على أساس معقول وثابت للتوزيع.

إن إمكانية إسترداد موجودات الشركة الملموسة وغير الملموسة تخضع للربحية المستقبلية لعملياتها وتطور األعمال وفقًا لخططها. في تقييم إمكانية إسترداد   
موجوداتها، تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة والمنافع المستقبلية لعمليات الشركة بناًء على الظروف التكنولوجية، التنظيمية والسوقية.

في حالة تقدير القيمة المستردة للموجود )أو وحدة توليد النقد( بأقل من قيمته الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجود )أو وحدة توليد النقد( إلى مقدار   
القيمة المستردة له. يتم اإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة، ماعدا في حالة كون الموجود قد سجل بقيمة معدلة، في هذه الحالة يتم 

التعامل مع اإلنخفاض في القيمة كـنقص في إعادة التقييم.

اذا تم عكس خسارة إنخفاض القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفترية للموجود )أو وحدة توليد النقد( إلى القيمة المقدرة المعدلة بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية   
الزائدة تلك القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها في حال عدم اإلقرار بأي خسارة نتيجة إنخفاض قيمة الموجود )أو وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. 
يتم اإلعتراف بعكس خسارة إنخفاض القيمة في بيان الدخل الشامل مباشرة إال في حال لم يتم تسجيل الموجود بقيمة إعادة التقييم، وفي هذه الحالة يتم 

التعامل مع عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة كـزيادة في إعادة التقييم.

تكاليف اإلقتراض  3.7
إن تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرًة إلى شراء، أو بناء أو إنتاج الموجودات المؤهلة، وهي الموجودات التي تأخذ بالضرورة فترة زمنية طويلة لتصبح جاهزة   
لإلستخدام المقصود منها أو للبيع، تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات، حتى يحين الوقت الذي تكون فيه الموجودات جاهزة بشكل جوهري لإلستخدام المقصود 
البيع. يتم خصم دخل اإلستثمار المستحق من اإلستثمار المؤقت لقروض محددة ريثما يتم إنفاقها على الموجودات المؤهلة من تكاليف اإلقتراض  أو  منها 

المؤهلة للرسملة. يتم إقرار كافة تكاليف اإلقتراض األخرى في بيان الدخل الشامل في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

المخزون  3.8
يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. تمثل التكاليف المصاريف المتكبدة حتى   

يصل كل منتج إلى موقعه وحالته الحالية.

تمثل صافي القيمة القابله للتحقق سعر البيع المقدر للبضاعة ناقصًا كل المصاريف المقدرة إلكمال العمل والتكاليف الالزمة إلتمام عملية البيع.  

الموجودات المالية  3.9
يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: موجودات مالية “بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر”، وإستثمارات “محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق”،   
الموجودات المالية “المتاحة للبيع” والذمم المدينة. يعتمد التصنيف على طبيعة والغرض من الموجودات المالية ويتم تحديد ذلك عند اإلقرار األولي. في الوقت 

الحاضر، تشمل الموجودات المالية للشركة فقط الذمم مدينة التي تتضمن الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى.

الذمم المدينة  3.9.1  
يتم تصنيف الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى التي لها تسديدات ثابتة أو قابلة للتحديد والتي هي غير مدرجة في سوق نشط كذمم مدينة. يتم    
قياس الذمم المدينة بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا أي إنخفاض في القيمة. يتم إقرار إيرادات الفوائد بإستخدام معدل الفائدة 

الفعلي، بإستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون اإلقرار بالفائدة غير جوهري.

طريقة معّدل الفائدة الفعلي  3.9.2  
إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي الطريقة التى يتم فيها إحتساب التكلفة المطفأة للموجود المالي وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترة المعينة. إن    
معدل نسبة الفائدة الفعلية هو تحديدا المعدل للذي فيه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية )بما في ذلك جميع الرسوم المدفوعة على النقاط 
الواردة أو المدفوعة التي تشكل جزء ال يتجزء من معدل الفائدة الفعلي، وتكاليف العمليات وغيرها من أقساط وخصومات( وذلك من خالل العمر المتوقع 

للموجود المالي أو، أينما كان مناسبًا، عبر فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف المبدئي.
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إنخفاض قيمة الموجودات المالية  3.9.3  
بتاريخ كل تقرير، يتم التقييم فيما إذا كان هناك مؤشرات على إنخفاض قيمة للموجودات المالية. يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية في حال وجود    
دليل موضوعي على أن التدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة للموجود المالي قد تأثرت نتيجة لحدث ما أو عدة أحداث وقعت بعد اإلقرار األولى بالموجود 

المالي. 

قد يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض القيمة ما يلي:   
صعوبات مالية كبيرة للمصدر أو الطرف المقابل، أو  •   

مخالفة العقد، مثل العجز أو التقصير في مدفوعات الفائدة أو المبلع األساسي، أو  •   
أنه من المحتمل أن يعلن المقترض إفالسه أو يعيد تنظيم أموره المالية، أو  •   

اختفاء سوق نشط لذلك الموجود المالي بسبب صعوبات مالية.  •   

ر عدم إنخفاض قيمتها  بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية مثل الذمم التجارية المدينة، يتم تقييم مدى إنخفاض قيمة الموجودات التي ُقدِّ   
بشكل إنفرادي الحقًا على أساس مجمع. إن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة قد يشمل خبرة الشركة السابقة في تحصيل 
الدفعات، وزيادة عدد الدفعات المتأخرة في المحفظة عن متوسط فترة الدين تبلغ 60 يوم، باإلضافة إلى التغيرات الملحوظة في الظروف اإلقتصادية 

الوطنية أو المحلية المصاحبة لتأخر سداد الذمم المدينة المستحقة.

أما بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن مبلغ خسارة إنخفاض القيمة المعترف بها هو الفرق بين القيمة الدفترية للموجود والقيمة    
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، المحسومة بناءًا على معدل الفائدة الفعلي األصلي للموجود المالي.

يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجود المالي مباشرة في خسارة إنخفاض القيمة لكافة الموجودات المالية بإستثناء الذمم المدينة التي يتم من خاللها    
تخفيض القيمه الدفترية عبر حساب المخصص. حينما ال يمكن تحصيل قيمة الذمم المدينة، يتم شطبها مقابل حساب المخصص. تقيد المبالغ المستردة 

الحقًا من المبالغ المشطوبة سابقًا مقابل حساب المخصص. تدرج التغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في األرباح أو الخسائر. 

في حال انخفض مبلغ الخسارة الناتج عن إنخفاض القيمة، بالنسبة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، في فترة الحقة، وارتبط هذا اإلنخفاض    
بشكل موضوعي بحدث وقع بعد أن تم اإلقرار بإنخفاض القيمة، عندها يتم عكس خسارة إنخفاض القيمة التي تم اإلقرار بها سابقًا في الربح أو الخسارة 

إلى حد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجود بتاريخ العكس التكلفة المطفأة في حال عدم اإلقرار بإنخفاض القيمة.

عدم اإلقرار بالموجودات المالية  3.9.4  
يتم عدم اإلقرار بالموجود المالي من قبل الشركة فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية المعترف بها من الموجود؛ أو عندما تقوم    
الشركة بتحويل الموجود المالي وكافة المخاطر والمزايا الملكية إلى طرف آخر. في حال لم تقم الشركة بتحويل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية 
وال تزال تسيطر على الموجود المحول، فإنها تعترف بحصتها المحتفظ بها في الموجود وأي مطلوب مصاحب لمبالغ قد يتوجب عليها سدادها. إذا 
مضمون  بإقتراض  تعترف  وكذلك  المالي  بالموجود  باإلعتراف  تواصل  فإنها  المنقول،  المالي  الموجود  ملكية  ومزايا  مخاطر  بكافة  الشركة  احتفظت 

للعائدات المستلمة.

عند استبعاد موجودات مالية في مجملها، يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للموجود ومجموع المبالغ المستلمة والمستحقة في الربح أو الخسارة.   

3.10 المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية “ بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر” أو “مطلوبات مالية أخرى”. في الوقت الحاضر، تتكون المطلوبات   

المالية للشركة من المطلوبات المالية األخرى فقط وتتألف من ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى.

المطلوبات المالية األخرى  3.10.1  
تقاس المطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك القروض والذمم الدائنة والذمم الدائنة األخرى( مبدئيًا بالقيمة العادلة بعد خصم تكلفة العملية ويتم    
قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية مع مصاريف الفوائد المعترف بها على أساس العائد الفعلي، بإستثناء الذمم الدائنة 

القصيرة األجل التي يكون مصروف الفائدة عليها غير مادي.

طريقة معدل الفائدة الفعلي  3.10.2  
إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوب المالي وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنية. إن معدل    
الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة من خالل العمر المتوقع للمطلوب المالي، أو )عند االقتضاء( 

فترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلقرار األولى.
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المخصصات  3.11
يتم إقرار المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، وتكون تكاليف تسديد اإللتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل   

موثوق.

التأجير  3.12

الشركة كمستأجر   
يتم رسملة اإليجار التمويلي، التي تنقل للشركة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية المأجور، في بداية اإليجار بالقيمة العادلة للموجود المؤجر   
أو، إذا كان أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار. يتم توزيع دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل وخفض إلتزام التأجير وذلك لتحقيق معدل فائدة 

ثابت على الرصيد المتبقي من عقد اإليجار. 

التشغيلي  الموجود كتأجير تشغيلي. يتم تسجيل دفعات اإليجار  الرئيسية لملكية  والمنافع  المخاطر  المؤجر بجميع  التي يحتفظ فيها  تصنف عقود اإليجار   
كمصروف في بيان الدخل الشامل بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدة فترة اإليجار.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  3.13
تقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها األجانب وفقًا لقانون العمل البحريني. تستحق المكافأت على أساس آخر راتب للموظف وطول   

مدة خدمته وتكون خاضعة إلتمام الحد األدنى للخدمة. تستحق التكلفة المتوقعة للمكافأت على مدة التعاقد.

وبالنسبة للموظفين البحرينيين، تقوم الشركة بتسديد اإلشتراك ات للهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية استنادًا إلى القوانين واألنظمة المعمول بها.  

برنامج توفير الموظف  3.14
يتم إحتساب مساهمة الشركة لبرنامج توفير الموظفين كنسبة مئوية من رواتب الموظفين على النحو الذي تحدده اإلدارة في حساب صندوق مستقل. إن إلتزامات   

الشركة محدودة بهذه المساهمات والتي تسجل كمصاريف عند تكبدها.

العمالت األجنبية  3.15
إن العملة الرئيسية للشركة هي الدينار البحريني. يتم اإلقرار بالعمليات بالعمالت األجنبية في العمالت الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ العملية. يتم   
تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. ترحل جميع الفروقات إلى بيان الدخل الشامل. إن البنود 

غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية ال يعاد تحويلها.

عمليات الدفع على أساس األسهم  3.16
تدير الشركة األم كل من تسوية حقوق الملكية والتسوية النقدية لخطة المكافآت على أساس األسهم. يتم قياس تكلفة عمليات الدفع على أساس األسهم بالقيمة   

العادلة في تاريخ منحها مع مراعاة األحكام والشروط التي منحت عليها هذه األدوات.

تمنح الشركة الحق في أدوات الملكية لشركتها األم إلى بعض الموظفين المستحقين وتسجل العملية كتسوية نقدية. يتم تكبد القيمة العادلة على مدى فترة   
اإلستحقاق مع تعديل مماثل في المطلوب.

اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة:  .4
خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، والمبينة في إيضاح رقم 3، يجب أن تتخذ اإلدارة أحكام وتقديرات وإفتراضات بشأن القيم الدفترية للموجودات   
والمطلوبات والتي ال تتضح بسهولة من خالل مصادر أخرى. تستند تلك التقديرات واإلفتراضات المصاحبة لها إلى عامل الخبرة التاريخية وعوامل أخرى ذات 

عالقة. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات الرئيسية بشكل مستمر. يتم إقرار التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير وذلك في   
حال أثر هذا التعديل على تلك الفترة فقط، أو في فترة المراجعة وفترات مستقبلية في حال أثر هذا التعديل على كل من الفترة الحالية والمستقبلية.

أحكام هامة لتطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة  
في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، و المبّينة في إيضاح رقم 3، ونظرًا لطبيعة العمليات، لم يكن على اإلدارة القيام بأصدار أية أحكام قد تكون لها   

أثر مادي على المبالغ الدفترية في البيانات المالية.

المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات  
لها مخاطر  والتي  التقرير،  تاريخ  الغير مؤكدة في  المستقبلية  للتقديرات  األخرى  األساسية  المصادر  بالمستقبل  والمتعلقة  التالية  الرئيسية  اإلفتراضات  تمثل   

جوهرية مما قد يتسبب في تعديل مادي على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.
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المنشآت، الممتلكات والمعدات – شبكة اإلتصال:   
نظرًا لطبيعة أعمال الشركة، فإن موجودات الشركة من شبكات اإلتصال، كما هو مفّصل في إيضاح رقم 9، هي عرضة للتقادم التكنولوجي السريع. تستهلك   
اإلدارة تلك الموجودات على مدى 3 إلى 15 سنة. يستند تقدير األعمار اإلنتاجية لشبكات اإلتصال على أحكام وتقديرات اإلدارة. من أجل تقدير عمر شبكات 
اإلتصال، تأخذ اإلدارة في عين االعتبار طبيعة الموجودات، واإلستخدام والتقدم التكنولوجي. وبالتالي، يمكن ألي تقدم تكنولوجي في المستقبل أن يستدعي 
الحاجة إلى تطوير كبير أو استبدال المعدات. وبالتالي، تقوم اإلدارة بإجراء اختبارات سنوية إلنخفاض قيمة شبكات اإلتصال، كما هو موضح في إيضاح رقم 3، 
لتحديد أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر إنخفاض القيمة. وفقا لسياسة خسارة إنخفاض القيمة، إن وجدت، سوف يتم اإلقرار بها فورًا 

في بيان الدخل الشامل.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على المستحق من المشتركين آجلي الدفع:   
كما هو موضح في إيضاح رقم 6، فمن سياسة الشركة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ في اإلعتبار عوامل مثل الفترة الزمنية التي   
كان فيها المبلغ مستحق، ونوعية المشتركين والفترة التي ظل فيها رصيد المشترك غير نشط. بناًء على أساس التحليل العمري المستوجب من المشتركين، 
تستخدم اإلدارة بعض النسب المئوية المطبقة على الفترات المختلفة للتحليل العمري. وقد وضعت هذه النسب من قبل اإلدارة على أساس خبرتهم واتجاهات 

اإلسترداد الماضية. إن القدرة على تقدير المخصصات المطلوبة تصبح أكثر دقة مع مرور الوقت طالما بنيت على بيانات موثوقة كافية. 

إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة والغير ملموسة واألعمار اإلنتاجية:   
تختبر اإلدارة سنويًا ما إذا كانت الموجودات الملموسة والغير ملموسة عانت إنخفاض في القيمة وفقًا للسياسات المحاسبية المبينة في إيضاح رقم 3. يتم تحديد   

المبلغ القابل لإلسترداد للموجود على أساس طريقة القيمة في اإلستخدام.

تحدد إدارة الشركة األعمار اإلنتاجية للمنشآت، الممتلكات والمعدات والموجودات الغير ملموسة ومخصص اإلستهالك واإلطفاء ذات الصلة. سيختلف مخصص   
اإلستهالك واإلطفاء للسنة بشكل جوهري إذا ما كان العمر الفعلي يختلف عن العمر المقدر للموجود.

ال تشير المراجعة التي قامت بها اإلدارة في السنة الحالية إلى إنخفاض في القيمة أو أي ضرورة إلجراء تغييرات في األعمار اإلفتراضية للمنشآت، الممتلكات   
والمعدات والموجودات الغير ملموسة.

النقد ومرادفات النقد:  .5
2011  2012   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

3,013  252 الودائع قصيرة األجل   
2,225  1,514 نقد وأرصدة لدى البنوك   

5,238  1,766 نقد وأرصدة لدى البنوك   
(839)  (9,271) ناقص: حساب مكشوف لدى البنك   

4,399  (7,505)   

يشمل النقد واألرصدة لدى البنوك مبلغ 203,755 دينار بحريني )2011: 250,861 دينار بحريني(، مقّومة بالدوالر األمريكي ومبلغ 323,156 دينار بحريني   
)2011: 586,020 دينار بحريني( مقوّمة باليورو. بلغ متوسط معدل الفائدة سنويًا على الودائع قصيرة األجل %1 )2011: %2.75( سنويًا.

 2.25% + )BIBOR( إن الغرض من الحساب المكشوف لدى البنك هو تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة. وهو يحمل معدل فائدة متغيرة من 3 أشهر  
)2011: 3 أشهر (BIBOR) + %2.25( سنويًا.

ذمم مدينة:  .6
2011  2012   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

10,430  14,296 المتوجب من المشتركين آجلي الدفع   
(2,778)  (4,114) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها   
7,652  10,182   
3,092  1,277 المتوجب من مشغلي اإلتصاالت    

10,744  11,459   

إن متوسط فترة اإلئتمان للمشتركين في الخدمات المقدمة هو 60 يومًا. ال يتم تحميل أي فائدة على أرصدة المشتركين المتأخرة. لقد قامت الشركة باتخاذ   
مخصص بالكامل لجميع المتوجبات من المشتركين التي تجاوزت 360 يومًا بإستثناء تلك المتوجبات التي يجري متابعتها من قبل وكاالت التحصيل وبعض 
ذمم العمالء الخاصة التي تعتبر قابلة لإلسترداد، ألن التجربة التاريخية تفيد أن هذه المستوجبات التي تجاوزت 360 يومًا هي عمومًا ليست قابلة لإلسترداد. يتم 
اتخاذ مخصص للمستحقات التجارية بين 60 يومًا و 360 يومًا على أساس المبالغ المقدرة الغير قابلة لإلسترداد وذلك بالنسبة للخدمة المقدمة، بالرجوع إلى 

الخبرة السابقة.
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تشمل حسابات الذمم المدينة المدينون بقيمة دفترية تبلغ 6,695,809 دينار بحريني )2011: 4,776,208 دينار بحريني( الذي انقضى تاريخ إستحقاقهم في   
تاريخ التقرير وكما أنه لم تقم الشركة بإحتساب مخصص لهم حيث لم تتغير الجدارة اإلئتمانية لهم بشكل ملموس والتزال إمكانية إسترداد المبالغ قائمة. عالوة 
على ذلك، يشمل المبلغ المذكور أعاله 1,196,402 دينار بحريني )2011: 842,708 دينار بحريني( متعلق بجهات حكومية، ومسؤولين حكوميين وشخصيات 
مهمة أخرى و 953,775 دينار بحريني )2011: 372,981 دينار بحريني( تتعلق بالقضايا القانونية النهائية خالل التنفيذ. تعتقد اإلدارة أن هذه المبالغ قابلة 

لإلسترداد بنسبة 100%.
انقضى  والتي  بحريني(،  دينار   1,909,736  :2011( بحريني  دينار   774,579 دفترية  بقيمة  مدينة  ذمم  اإلتصاالت  مشغلي  من  المستوجب  الرصيد  يشمل   
تاريخ إستحقاقها بتاريخ التقرير ولم تقم الشركة بإحتساب مخصص لها حيث لم تتغير النوعيه اإلئتمانية لها بشكل ملموس وال تزال إمكانية إسترداد المبالغ 
المستوجبة قائمة. التحمل الشركة أي ضمانات على هذه األرصدة. كما في 31 ديسمبر 2012، لدى الشركة أيضًا رصيد دائن بقيمه 1,826,253 دينار بحريني 

)2011: 2,959,218 دينار بحريني( لنفس المشغلين مسجلة في حسابات لذمم الدائنة ومستحقات )إيضاح رقم 11( لذلك لم يتم إحتساب مخصص لها.

كما في 31 ديسمبر 2012، يمثل عشرة )2011: عشرة( مشغلين حوالي %59 )2011: %65( من المبالغ المستوجبة من مشغلي اإلتصاالت.  

إن التحليل العمري للمستوجبات من المشتركين آجلي الدفع ومشغلي اإلتصاالت التي انقضى تاريخ إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها هي على النحو التالي:  

2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

887  1,060 حتى 3 أشهر   
1,205  1,529 3-6 أشهر   
1,267  1,138 7-12 شهرًا   
1,417  2,969 أكثر من 360 يومًا   

4,776  6,696   

إن حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي على النحو التالي:  
2011  2012   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

2,062  2,778 الرصيد في بداية السنة   
2,013  1,336 خسارة ناتجة عن إنخفاض القيمة المعترف بها   

(1,297)  - مبالغ مشطوبة خالل السنة   
2,778  4,114 الرصيد في نهاية السنة   

يقدر مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ في اإلعتبار عوامل مثل الفترة الزمنية التي تظل فيها المبالغ غير مسددة، نوع المشتركين والفترة   
التي ظلت فيها أرصدة المشتركين غير نشطة.

إن التحليل العمري للذمم المدينة التي انخفضت قيمتها هي على النحو التالي:  
2011  2012   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

33  56 حتى 3 أشهر   
167  283 3-6 أشهر   
937  716 7-12 شهرًا   

1,641  3,059 أكثر من 360 يومًا   
2,778  4,114   

تعتبر اإلدارة أن القيمة الدفترية للذمم المدينة تقارب قيمتها العادلة.  

ال يوجد لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر اإلئتمان من جهة المستوجب من المشتركين آجلي الدفع، مع التعرض لتوزيعها على عدد كبير من العمالء.  
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مصاريف مدفوعة مسبقًا وذمم مدينة أخرى:  .7
2011  2012   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

721  452 إيرادات مستحقة )إيضاح 7.1(   
3,649  1,808 مستوجب الربط البيني من المّشغلين اآلخرين   
1,825  1,626 مصاريف مدفوعة مسبقًا )إيضاح 7.2(   

14  19 مستوجب من أطراف ذات عالقة )إيضاح 20(   
3,217  3,182 مدفوعات مقدمة إلى الموردين   
1,451  1,384 ذمم مدينة أخرى   

10,877  8,471   
(67)  - مخصص ذمم مدينة أخرى   

10,810   8,471   

تشمل اإليرادات المستحقة الرسوم غير المدرجة في الفواتير عن خدمات مقدمة في نهاية السنة حيث لم تكن الفواتير مستحقة في ذلك التاريخ. 	• 	
تشمل المصاريف المدفوعة مسبقًا جزء اإلطفاء من المدفوعات المسبقة المتعلقة باإليجارات، والتأمين، والصيانة ونفقات أخرى متنوعة. 	• 	

المخزون:  .8
يشمل هذا البند الهواتف المحمولة واإلكسسوارات، وبطاقات وحدة تعريف المشتركين )“SIM”(، وقسائم إعادة الشحن وبطاقات اإلتصال.  

2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

2,640  1,800 أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الهاتف المحمول واإلكسسورات   
164  70 بطاقات SIM، وقسائم إعادة الشحن وبطاقات اإلتصال   

2,804  1,870   
(203)  (275) مخصص لبنود بطيئة الحركة   

2,601  1,595   

الممتلكات والمنشآت والمعـدات:  .9
العقارات األثاث   المعدات  معدات  األرض ومبنى    

المجموع قيد اإلنشاء  المركبات  والتجهيزات  المكتبية  الشبكات  التملك الحر    
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير     

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية    
الكلفـة:  

90,420  11,401  30  3,288  17,910  55,702  2,089 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2010   
18,262  13,834  -  1  362  3,982  83 إضافـات   

-  (19,830)  -  41  1,745  18,044  - تحويالت   
(9,048)  (644)  (8,404)  - إستبعـادات   

99,634  4,761  30  3,330  20,017  69,324  2,172 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011   
13,230  8,246  -  13  396  4,526  49 إضافـات   

-  (6,242)  -  119  1,869  4,254  - تحويالت   
112,864  6,765  30  3,462  22,282  78,104  2,221 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012   

اإلستهـالك المتراكـم:   
44,111  -  26  2,483  12,818  28,370  414 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2010   
10,614  -  3  234  1,909  8,392  76 مصاريـف اإلستهـالك   
(4,939)  -  -  -  -  (4,939)  - إستبعـادات   

49,786  -  29  2,717  14,727  31,823  490 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011   
9,768  -  1  240  1,991  7,456  80 مصاريـف اإلستهـالك   

59,554  -  30  2,957  16,718  39,279  570 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012   
القيمة الدفترية:   

53,310  6,765  -  505  5,564  38,825  1,651 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012   
49,848  4,761  1  613  5,290  37,501  1,682 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011   
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موجودات غير ملموسة:  .10
2011  2012   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    
التكلفة:  

18,494  25,709 الرصيد في بداية السنة    
7,215  16,366 اضافات   

25,709  42,075 الرصيد في نهاية السنة   
اإلطفاء المتراكم:   

10,398  15,554 الرصيد في بداية السنة   
5,156  11,109 مصاريف اإلطفاء    

15,554  26,663 الرصيد في نهاية السنة    
10,155  15,412   

تشمل الموجودات الغير ملموسة رسوم الرخص التالية:  
رسوم رخصة الخدمات الوطنية الالسلكية الثابتة التي تم الحصول عليها في 8 يناير 2007. سيتم إطفاء هذه الرسوم خالل مدة الترخيص والتي تبلغ 15  	• 	

سنة.
سوم رخصة الموسيقى والترفيه الرقمي من روتانا. يتم إطفاء هذه الرسوم على مدى فترة 3 سنوات من يوم إطالق الخدمات المتفق عليها مع شركة روتانا  	• 	

والذي يبدأ من 1 مايو 2009.
تتكون تكلفة شراء المشتركين من تكلفة البضائع المدعومة التي تباع للعمالء من قبل الشركة. يتم إطفاء هذه البضائع المدعومة على مدى فترة الدعم  	• 	
المتعاقد عليها والتي تتراوح من 1 إلى 3 سنوات. بلغت صافي القيمة الدفترية لتكلفة شراء المشتركين في نهاية السنة 12,029,896 دينار بحريني 

)2011: 6,358,947 دينار بحريني(

ذمم دائنة ومستحقات:  .11
2011  2012   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

6,105  7,760 مستوجب للموردين    
11,591  7,685 مصاريف مستحقة الدفع   
3,124  2,069 مستوجب لمشغلي اإلتصاالت    
1,054  1,629 منافع الموظفين المستحقة    

47  39 ودائع المشتركين    
280  364 أنصبه أرباح مستوجبة الدفع   

3,265  4,138 مستوجب إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 20(   
25,466  23,684   

يتم تسديد جميع  أن  بها لضمان  المعمول  المالية  المخاطر  الشركة سياسات إلدارة  لدى  ولكن  للموردين  المتأخرة  المدفوعات  فائدة على  أي  إحتساب  يتم  ال   
المستوجبات خالل اإلطار الزمني لإلئتمان.

يتعلق غالبية الرصيد المتوجب للموردين بشراء معدات وهو مقّوم باليورو إلى حد كبير.  

تشمل المصاريف المستحقة مبلغ 1,245,212 دينار بحريني )2011: 2,329,882 دينار بحريني( مستوجب إلى مشغل آخر فيما يتعلق برسوم الربط البيني،   
والمستلزمات والخدمات المستلمة قبل نهاية السنة والتي لم ترد لها أي فواتير كما في ذلك التاريخ.

يتعلق المبلغ المستوجب لمشغلي اإلتصاالت برسوم الربط البيني والتجوال الذي لم يتم سداده في نهاية السنة.  

تمثل ودائع المشتركين المبالغ القابلة لإلسترداد المستلمة من المشتركين.  

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:  .12
إن حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين هي على النحو التالي:  

2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

272  314 الرصيد في بداية السنة    
81  78 مخصص اإلطفاء اإلضافي    

(39)  (119) التخفيضات الناتجة عن المدفوعات    
314  273 الرصيد في نهاية السنة    
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رأس المال:  .13
المصدر والمدفوع بالكامل  المصرح به    

2011  2012  2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

32,000  32,000  32,000  32,000 1 دينار بحريني للسهم الواحد   

أسهم عالوة إصدار:  .14
تتعلق أسهم عالوة إصدار بالمبالغ المحصلة التي تفوق عن القيمة اإلسمية للسهم من رأس المال المصدر. يعتبر هذا المبلغ جزء من اإلحتياطيات وهو غير قابل   

للتوزيع، ولكن يمكن إستخدامه على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية البحريني.

إحتياطي قانوني:  .15
وفقا لقانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للشركة، يتم تحويل %10 من ربح السنة إلى اإلحتياطي القانوني حتى يصل إلى %50 من رأس المال   

المصدر. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية البحريني.

اإليرادات:  .16
اجمالي  بلغ  التجوال.  نفقات  عبر خصم   ،SIM المبتدئين  بطاقة  مبيعات  وحزمة  اإلكسسوارات  الهواتف،  اإلشتراك،  البيانات،  البث،  عائدات  البند  يمثل هذا   
إيرادات بيع الهواتف، اإلكسسوارات والسلع األخرى 2,436,458 دينار بحريني )2011: 11,354,841 دينار بحريني(. ان سبب اإلنخفاض هو التغير في السياسة 

المحاسبية )إيضاح رقم 24(.

تكاليف التمويل:  .17
2011  2012   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

-  208 فائدة الحساب المكشوف لدى البنك   

ربح السنة:  .18
تم التوصل إلى ربح السنة بعد خصم المصاريف التالية:  

2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

تكاليف ومكافأت الموظفين:  
81  78 مكافأة نهاية الخدمة   

6,498  7,835 تكاليف الموظفين   
6,579  7,913   
1,650  2,062 تأجير موقع   
2,085  1,408 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والمخزون   
2,149  2,859 تكلفة ترويج األعمال التجارية    
5,156  11,109 تكلفة اإلطفاء )ايضاح 10(   
1,443  1,852 رسوم الترخيص )18.1(   

539  400 رسوم اإلتاوة )18.2(   
2,421  2,284 الرسوم اإلدارية )18.3(   

تشمل رسوم الترخيص رسوم الترخيص للهاتف المحمول ورسوم ترخيص تردد واي ماكس المستوجبة لهيئة تنظيم اإلتصاالت في البحرين. وفقًا لإلتفاقية   18.1
المؤرخة في 22 أبريل 2003 بين الشركة وهيئة تنظيم اإلتصاالت، يجب على الشركة أن تسدد نسبة %0.8 من إجمالي اإليرادات السنوية كل عام لهيئة تنظيم 

اإلتصاالت فيما يتعلق برسوم الترخيص والرسوم الثابتة للحصول على رخصة تردد الموجات الدقيقة.

لدى الشركة إتفاقية مؤرخة في 1 سبتمبر 2007 مع شركة ڤودافون المنتجات والخدمات العالمية المحدودة فيما يتعلق بإستخدام “ڤودافون” العالمة التجارية   18.2
وتقديم مساعدات أخرى للشركة مقابل رسوم حق إتاوة بقيمة مليون يورو سنويًا.

وفقا لإلتفاقية المؤرخة في 28 ديسمبر عام 2003 بين الشركة والشركة األم، توفر الشركة األم خدمات إدارية مختلفة للشركة مقابل رسوم إدارية بنسبة %3 من   18.3
اإليرادات اإلجمالية السنوية على النحو المحدد في اإلتفاقية.
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العائد األساسي للسهم الواحد:  .19
إن العائدات والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد هي على النحو التالي:  

2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

13,047  6,409 ربح الفترة   
باآلالف باآلالف  عدد األسهم   

32,000  32,000 عدد األسهم في بداية ونهاية الفترة   
408 فلس العائد األساسي للسهم الواحد  200 فلس   

المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  .20
والشروط  التسعير  الموافقة على سياسات  24. يتم  الدولي رقم  المحاسبة  العالقة كما هو محدد في معيار  العمليات مع األطراف ذات  المعامالت  تمثل هذه   

المتعلقة بهذه العمليات من قبل إدارة الشركة. 

إن العمليات مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الشامل هي على النحو التالي:  
2011  2012   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

753  1,037 إيجار المكتب وتكاليف الصيانة   
62  64 إيجار الموقع ومنافذ البيع   

2,421  2,284 الرسوم اإلدارية )إيضاح 18.3(   
343  523 رسوم برنامج خيار شراء األسهم للموظفين )إيضاح 20.1(   
539  400 رسوم اإلتاوة )إيضاح 18.2(   

سجلت اإلدارة مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة بلغت 652,000 دينار بحريني )2011: 252,000 دينار بحريني( وهو يتضمن مبلغ 452,000 دينار   
بحريني مستوجب إلى إعضاء مجلس اإلدارة لسنة 2012 باإلضافة إلى مبلغ 200,000 دينار بحريني خاص بسنة 2011. يخضع المبلغ الخاص بسنة 2012 

لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين.

تتعلق مصاريف برنامج خيار شراء األسهم للموظفين بخطة خيار شراء أسهم تديرها وتتداولها الشركة األم. تقتصر مسؤولية الشركة على حصة مساهمتها كما   20.1
تم تحميلها من قبل الشركة األم. تم اإلفصاح عن تفاصيل الخطة في البيانات المالية الموحدة لمجموعة زين.

2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

أرصدة األطراف ذات العالقة  
(3,005)  (4,084) مجموعة زين القابضة - البحرين ش.ش.و.   

(151)  - زين – األردن   
1  6 زين – المملكة العربية السعودية   

13  13 الشركة السودانية للهاتف المحدودة   
(34)  (34) زين – العراق   
(75)  (20) شركة اإلتصاالت المتنقلة – الكويت   

(3,251)  (4,119)   

يتم عرض المبالغ المستوجبة من / إلى األطراف ذات العالقة على النحو التالي:  
2011  2012   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

14  19 المستوجب من أطراف ذات عالقة )إيضاح 7(   
3,265  4,138 المستوجب إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 11(   
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تعويضات أعضاء اإلدارة العليا:  
إن تعويضات أعضاء اإلدارة العليا خالل السنة هي على النحو التالي:  

2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

1,155  1,514 مكافآت قصيرة األجل   
84  110 مكافآت أخرى طويلة األجل   

1,239  1,624   

إن التعويضات أعاله هي على شكل رواتب، مخصصات ومكافآت.

المطلوبات الطارئة واإللتزامات:  .21

21.1 المطلوبات الطارئة:
في نهاية السنة كان لدى الشركة البنود المعلقة التالية:  

2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

66  36 خطابات الضمان   

إلتزامات رأسمالية:  21.2
إن النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها بتاريخ التقرير والتي لم ينص عليها، هي على النحو التالي:  

2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

14,278  16,061 النفقات الرأسمالية   

إلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية  21.3
تم عرض اإللتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية، والتي تتكون إلى حد كبير من ممتلكات حيث تم تركيب معدات اإلتصاالت عليها، على النحو التالي:  

2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

1,856  2,251 خالل سنة واحدة   
6,889  8,549 بعد سنة واحدة، ولكن ليس أكثر من خمسة سنوات   

8,745  10,800   

األدوات المالية:  .22
تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.  

تتضمن الموجودات المالية للشركة نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة.  

تتضمن المطلوبات المالية للشركة ذمم دائنة، ومستحقات.  

السياسات المحاسبية الهامة  22.1
إن تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة واألساليب المعتمدة )بما في ذلك معايير اإلقرار، أساس القياس واألساس الذي يتم من خالله اإلقرار بالدخل والمصاريف(،   

فيما يتعلق بكل فئة من الموجود المالي, المطلوب المالي وأدوات حقوق الملكية، مبينة في إيضاح رقم 3 من البيانات المالية.
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فئات األدوات المالية  22.2
إن ملخص الموجودات والمطلوبات المالية هو على النحو التالي:  

2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

موجودات مالية  
5,238  1,766 نقد وأرصدة لدى البنوك بالتكلفة المطفأة   

15,791  14,670 ذمم مدينة بالتكلفة المطفأة   
21,029  16,436   

مطلوبات مالية   
26,305  32,955 بالتكلفة المطفأة   

إدارة المخاطر الرأسمالية  22.3
تدير الشركة رأسمالها لضمان أن الشركة سوف تكون قادرة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة مع تعظيم العائد للمساهمين من خالل اإلستغالل األمثل ألرصدة الدين   

وحقوق الملكية.

يتكون هيكل رأسمال الشركة من حقوق الملكية التي تضم رأس المال، وأسهم عالوة إصدار واإلحتياطيات. ليس لدى الشركة قروض طويلة األجل كما في تاريخ   
التقرير، ولكنها تلجأ إلى اإلقتراض من البنك على شكل حساب مكشوف لدى البنك.

إن نسبة المديونية في نهاية السنة هي على النحو التالي:  
2011  2012   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

839  9,271 ديون )أ(   
(5,238)  (1,766) النقد ومرادفات النقد   
(4,399)  7,505 صافي الديون   
58,827  54,036 حقوق الملكية )كافة رأس مال واإلحتياطات(   
ال يطبق  13.9% نسبة صافي الديون إلى حقوق الملكية   

)أ ( إن الدين هو عبارة عن حساب مكشوف لدى البنك كما هو مبين في إيضاح رقم 5.  

أهداف إدارة المخاطر المالية  22.4
تقوم اإلدارة المالية للشركة بإدارة المخاطر المالية المتعلقة بعمليات الشركة من خالل تقارير المخاطر الداخلية التي ُتعنى بتحليل مقدار التعرض للمخاطر   
من حيث درجة وحجم المخاطر. تشمل هذه المخاطر مخاطر السوق )والتي تتكون من مخاطر أسعار األسهم، مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدالت الفائدة(، 

ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. 

إن المخاطر المصاحبة لألدوات المالية وأساليب الشركة إلدارة هذه المخاطر مبينة على النحو التالي:  

مخاطر السوق  22.5
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغير أسعار السوق مثل معدالت الفائدة وأسعار صرف   
العمالت األجنبية. تتعرض أنشطة الشركة زين بحرين ش.م.ب. بشكل رئيسي لمخاطر مالية في التغيرات في معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية 

التي تم وصفها أدناه:

إدارة مخاطر معدالت الفائدة  22.5.1  
إن مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغير معدالت الفائدة في السوق.   

تحمل ودائع الشركة القصيرة األجل معدالت فائدة ثابتة وتستحق في غضون ثالثة أشهر. يحمل الحساب المكشوف لدى البنك معدل فائدة متغير    
وهو قصير األجل بطبيعته )إيضاح رقم 5(.

ال تتعرض الشركة بشكل جوهري لمخاطر معدالت الفائدة نظرًا ألنه ليس لديها مطلوبات طويلة األجل تحمل فائدة في تاريخ التقرير. تقوم الشركة    
بمراجعة وتحليل السوق والتوقعات لتحركات معدالت الفائدة حيث يمثل األساس الذي تقرر الشركة من خالله إستخدام المعدالت العائمة أو الثابتة 

لمطلوباتها التي تحمل فائدة، إن وجدت. 

ترد تفاصيل تعرض الشركة لمعدالت فائدة على الموجودات والمطلوبات المالية في قسم إدارة مخاطر السيولة من هذا اإليضاح.   
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إدارة مخاطر العملة  22.5.2  
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة تغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.   

بالدوالر األمريكي، فإن األرصدة  البحريني مرتبط  الدينار  واليورو. بما أن  الدوالر األمريكي  البحريني،  بالدينار  الشركة مقّومة  إن موجودات ومطلوبات    
بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عملة جوهرية. ومع ذلك، فإن األرصدة المقّومة باليورو تتعرض لتحركات سعر الصرف. تم إيداع وديعة ألجل باليورو 

من قبل الشركة للتخفيف من مخاطر تقلبات سعر اليورو على مطلوباتها المالية المقّومة باليورو.

إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية النقدية المقّومة بالعمالت االجنبية للشركة كما في تاريخ التقرير على النحو التالي:   

الموجودات المطلوبات    

2011  2012  2011  2012   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

586  323  476  80 يورو   

تحليل حساسية العمالت األجنبية   
إن الشركة معّرضة بشكل رئيسي إلى اليورو.   

تفصل الجداول التالية حساسية الشركة إلى التغير بنسبة %10 في الدينار البحريني مقابل اليورو. إن %10 هو معدل الحساسية المستخدم عند تقديم    
تقرير مخاطر العمالت األجنبية داخليًا لموظفي اإلدارة الرئيسيين ويمثل تقييم اإلدارة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
%10 من أسعار العمالت  الفترة لتغيير  النقدية المقّومة ويتم تعديل ترجمتها في نهاية  يتضمن تحليل الحساسية فقط بنود العمالت األجنبية 
األجنبية. إن العدد السلبي أدناه يشير إلى إنخفاض في األرباح حيث يقوى الدينار البحريني %10 مقابل اليورو. إن إضعاف %10 في الدينار البحريني 

مقابل اليورو، يكون له تأثير معاكس ومساو على الربح، كما أن األرصدة أدناه تكون إيجابية. 

تأثير اليورو   
2011  2012   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

(11)  (24) ربح أو خسارة )أ(    

في رأي اإلدارة، فإن تحليل الحساسية هو غير ممثل لمخاطر الصرف األجنبي المتأصلة حيث أن التعرض في نهاية السنة ال يعكس التعرض خالل    
السنة.

)أ ( يخص هذا بشكل رئيسي تعرض الرصيد المتبقي من موجودات ومطلوبات الشركة المّقومة باليورو في نهاية السنة.   

في رأي اإلدارة، فإن تحليل الحساسية هو غير ممثل لمخاطر الصرف األجنبي المتأصلة حيث أن التعرض في نهاية السنة ال يعكس التعرض خالل    
السنة.

إدارة مخاطر اإلئتمان  22.6
إن مخاطر اإلئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف بالوفاء بإلتزاماته التعاقدية مما يؤدي لتكبد الشركة لخسارة مالية.  

وتسعى الشركة للحد من مخاطر اإلئتمان فيما يتعلق بالمشتركين آجلي الدفع من خالل تحديد سقوف اإلئتمان التي تتم مراقبتها بانتظام وإنشاء فترة التسديد   
لهؤالء األفراد من المشتركين آجلي الدفع، باإلضافة إلى عملية المراجعة االعتيادية للمستوجبات. 

ليس لدى الشركة أي مخاطر إئتمانية هامة لطرف واحد أو أي مجموعة من األطراف المقابلة التي لها خصائص مماثلة. تعرف الشركة األطراف المقابلة على أن   
لها خصائص مماثلة إذا كانت هيئات ذات صلة. إن مخاطر اإلئتمان على األموال السائلة محدودة ألن األطراف المقابلة تتمثل في بنوك ذات تصنيفات إئتمانية 

عالية. 

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية الدفترية في البيانات المالية تمثل أقصى تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان.  

إدارة مخاطر السيولة  22.7
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن ال تكون األموال متاحة لتسديد المطلوبات عند إستحقاقها.  

تقع المسؤولية النهائية فيما يخص إدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة، الذي أنشأ إطار إدارة مخاطر السيولة المالئمة إلدارة تمويل الشركة القصير،   
والمتوسط والطويل األجل ومتطلبات إدارة السيولة. للتخفيف من المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع نهج سيولة، والحفاظ على 
توازن سليم من النقد ومرادفات النقد. تدير الشركة تواريخ اإلستحقاق لموجوداتها ومطلوباتها بطريقة لتكون قادرة على الحفاظ على السيولة الكافية. خالل 
السنة، حصلت الشركة على تسهيالت إئتمانية من أحد البنوك المحلية مع حد من 5 مليون دينار بحريني لحساب مكشوف لدى البنك و 3 ماليين دينار بحريني 

لخصم فواتير.
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جداول مخاطر السيولة ومعدالت الفائدة  22.7.1  
تفّصل الجداول التالية اإلستحقاق التعاقدي المتبقي للمطلوبات المالية غير المشتقة للشركة. تم إعداد الجداول على أساس التدفقات النقدية غير    
المخصومة للمطلوبات المالية إستنادا إلى أقرب تاريخ يمكن أن يتوجب فيه السداد من قبل الشركة. وتشمل الجداول كاًل من الفائدة والتدفقات النقدية 

الرئيسية.
3 أشهر المتوسط       

المجموع إلى سنة واحدة  1-3 أشهر  أقل من شهر  المرجح لمعدل     
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  الفائدة الفعلي     

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية   %    
2012   

23,684  6,093  14,487  3,104  - ال تحمل فائدة    
9,422  2,826  2,826  3,769  3.25% تحمل فائدة متغيرة    

33,106  8,919  17,313  6,873     
2011   

25,466  7,250  14,466  3,750  - ال تحمل فائدة    
839  -  -  839  3.25% تحمل فائدة متغيرة    

26,305  7,250  14,466  4,589     

تفّصل الجداول التالية اإلستحقاق المتوقع للموجودات المالية غير المشتقة للشركة. تم إعداد الجداول أدناه على أساس اإلستحقاقات التعاقدية غير    
المخصومة للموجودات المالية بما في ذلك الفوائد المكتسبة على تلك الموجودات، إال إذا كانت الشركة تتوقع أن التدفقات النقدية سوف تحدث في 

فترة مختلفة.
3 أشهر المتوسط       

المجموع إلى سنة واحدة  1-3 أشهر  أقل من شهر  المرجح لمعدل     
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  الفائدة الفعلي     

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية   %    
2012   

16,184  6,078  6,149  3,957  - ال تحمل فائدة    
254  -  -  254  1% أدوات ذات فائدة ثابتة    

16,438  6,078  6,149  4,211     
2011   

18,016  5,409  7,798  4,809  - ال تحمل فائدة    
3,020  -  -  3,020  2.75% أدوات ذات فائدة ثابتة    

21,036  5,409  7,798  7,829     

القيمة العادلة لألدوات المالية:  .23
إن القيمة العادلة هي القيمة التي يمكن مبادلة موجود أو تسديد مطلوب بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تجارية بحتة. وينطوي تعريف القيمة العادلة   

على إفتراض أن المؤسسة مستمرة في أعمالها دون أي نية أو حاجة للتصفية أو تقليص حجم عملياتها أو إجراء أي عملية بشروط مجحفة.

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن القيم العادلة لألدوات المالية للشركة تقارب قيمتها الدفترية كما في تاريخ التقرير.  

ال توجد موجودات ومطلوبات مالية المدرجة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير.  

تغيير في السياسة المحاسبية:  .24
قامت الشركة بدًء من 1 يناير 2012 بتغيير ممارستها المحاسبية في اإلعتراف باإليرادات التجارية وذلك لتتماشى مع التغير في السياسة المحاسبية للمجموعة.   
كانت الممارسة السابقة تسجل اإليرادات التجارية تتضمنه هامش ربح من بيع الهواتف، اإلكسسوارات واألجهزة األخرى باإلضافة إلى تكلفة بيع هذه السلع والتي 
تباع تحت برنامج تكلفة شراء المشتركين. في الممارسة الجديدة، يتم اإلعتراف باإليردات التجارية إلى حد المبلغ المحصل فعليًا من المشتركين عند توقيع 

العقد، ألن هذه الممارسة توفر معلومات اكثر دقة وارتباطًا عن تأثير هذه العمليات تماشيًا مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 18: اإلعتراف باإليرادات.

لم يتم تطبيق هذا التغير بمفعول رجعي تماشيًا مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 8: السياسات المحاسبية، التغير في السياسات المحاسبية واألخطاء، حيث أنه   
من غير العملي تحديد أثر هذا التغير بشكل محدد لكل فترة أو األثر المتراكم لهذا التغير.

إن اإليرادات من بيع الهواتف، اإلكسسوارات واألجهزة األخرى مبينة في إيضاح رقم 16.  

األرقام المقارنة:  .25
تم إعادة تصنيف بعض المبالغ لتتوافق مع عرض السنة الحالية.  
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تقرير مر�قب �حل�سابات �مل�ستقل

زين البحرين �س.م.ب. )مقفلة(

املنامة

مملكة البحرين

تقرير حول �لبيانات �ملالية

قمنا بتدقيق البيانات املالية املرفقة لزين البحرين �س.م.ب. )مقفلة( )“ال�رشكة”(، والتي تتكون من بيان املركز املايل كما يف 31 دي�شمرب 2011، 

وبيان الدخل ال�شامل، وبيان التغري يف حقوق امللكية، وبيان التدفقات النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ، وملخ�س لل�شيا�شات املحا�شبية الهامة، 

واإي�شاحات تف�شريية اأخرى.

 

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات املالية

اإن الإدارة م�شوؤولة عن اإعداد هذه البيانات املالية وعر�شها ب�شورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. وبالن�شبة للرقابة الداخلية 

التي حتدد الإدارة اأنها �رشورية للتمكن من اإعداد بيانات مالية خالية من اأخطاء جوهرية، �شواء كانت نا�شئة عن احتيال اأو عن خطاأ.

م�س�ؤولية مراقب احل�سابات

اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية ا�شتنادًا اإىل تدقيقنا. فقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق. وتتطلب تلك املعايري 

اأن نتقيد مبتطلبات قواعد ال�شلوك املهني واأن نقوم بتخطيط واإجراء التدقيق للح�شول على تاأكيد معقول فيما اإذا كانت البيانات املالية خالية من 

الأخطاء اجلوهرية.

يت�شمن التدقيق القيام باإجراءات للح�شول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ والإف�شاحات يف البيانات املالية. ت�شتند الإجراءات املختارة اإىل تقدير 

مراقب احل�شابات، مبا يف ذلك تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية، �شواء كانت نا�شئة عن الحتيال اأو عن اخلطاأ. وعند القيام بتقييم 

تلك املخاطر، ياأخذ مراقب احل�شابات يف العتبار اإجراءات الرقابة الداخلية للمن�شاأة واملتعلقة بالإعداد والعر�س العادل للبيانات املالية، وذلك لغر�س 

ت�شميم اإجراءات التدقيق املنا�شبة ح�شب الظروف، ولي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى املن�شاأة. يت�شمن التدقيق كذلك تقييم 

مالئمة ال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحا�شبية املعدة من قبل الإدارة، وكذلك تقييم العر�س الإجمايل للبيانات املالية.

نعتقد اأن بّينات التدقيق الثبوتية التي ح�شلنا عليها كافية ومنا�شبة لتوفر اأ�شا�شًا لراأينا حول التدقيق.

تدقيق ح�سابات • خربة �رض�ئب • ��ست�سار�ت �إد�رية • ��ست�سار�ت مالية
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الراأي 

 31 يف  كما  )“ال�رشكة”(،  )مقفلة(  �س.م.ب.  البحرين  لزين  املايل  املركز  اجلوهرية،  اجلوانب  كل  يف  عادلة  ب�شورة  تظهر  املالية  البيانات  اإن  براأينا 

دي�شمرب 2011 واأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�شنة املنتهية بذلك التاريخ وذلك وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية. 

تقرير حول متطلبات قانونية وتنظيمية �أخرى

اإليه علمنا  اأي�شًا، وح�شبما و�شل  اإعدادها وفقًا لهذه الدفاتر، نرى  اأن ال�رشكة حتتفظ بدفاتر حما�شبية منتظمة واأن البيانات املالية قد مت  يف راأينا 

واعتقادنا، اأن املعلومات املالية الواردة بتقرير جمل�س الإدارة متفقة مع ما هو وارد يف البيانات املالية، واأنه ا�شتنادًا اإىل املعلومات والتف�شريات املقّدمة 

من قبل الإدارة والتي راأيناها �رشورية لأداء تدقيقنا، مل يرد اإىل علمنا وجود اأي خمالفات لأحكام قانون ال�رشكات التجارية البحرينية لعام 2001 

وعقد التاأ�شي�س والنظام الأ�شا�شي لل�رشكة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2011 على وجه قد يكون له تاأثري مادي على اأن�شطة ال�رشكة اأو 

مركزها املايل. 

ديلويت �آند تو�ش املنامة - مملكة البحرين 

10 يناير 2012
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2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  إيضاحات   

الموجودات
موجودات متداولة

18,097  5,238  5 نقد وأرصدة لدى البنوك 
9,125  10,744  6 ذمم مدينة  

13,788  17,169  7 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 
2,625  2,601  8 المخزون 

43,635  35,752 مجموع الموجودات المتداولة  

موجودات غير متداولة
46,309  49,848  9 منشآت، ممتلكات ومعدات 

4,294  3,796  10 موجودات غير ملموسة  
50,603  53,644 مجموع الموجودات غير المتداولة  
94,238  89,396 مجموع الموجودات  

حقوق الملكية والموجودات 
المطلوبات

مطلوبات متداولة
-  839  5 حساب مكشوف لدى البنك 

26,442  25,466  11 ذمم دائنة ومستحقات  
4,144  3,950 إيرادات مؤجلة  

30,586  30,255 مجموع المطلوبات المتداولة  

مطلوب غير متداول
272  314  12 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

30,858  30,569 مجموع المطلوبات  

حقوق الملكية 
32,000  32,000  13 رأس المال 

100  100  14 أسهم عالوة إصدار 
6,968  8,272  15 إحتياطي قانوني  

24,312  18,455 أرباح مستبقاة   
63,380  58,827 مجموع حقوق الملكية  

94,238  89,396 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية  

بيان المركز المالي 
في 31 ديسمبر 2011
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2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  إيضاحات   

88,882  77,021  16 اإليرادات 
(20,437)  (22,108) تكلفة اإليرادات  
68,445  54,913 مجمل الربح  

(29,424)  (24,944) مصاريف التوزيع والتسويق والتشغيل  
(7,255)  (4,601) مصاريف إدارية وعمومية  

(10,060)  (11,112) اإلستهالك واإلطفاء  
(295)  (2,013) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
(24)  (72) مخصص المخزون  

21,387  12,171 أرباح التشغيل  

287  144 إيرادات الفوائد  
31  489 اإليرادات األخرى - صافي  

226  243 أرباح إعادة تقييم العمالت  
(59)  -  17 تكاليف التمويل 

21,872  13,047  18 ربح السنة 

21,872  13,047 إجمالي الدخل الشامل للسنة  

684 فلس 408 فلس   19 العائد األساسي للسهم 

بيان الدخل الشامل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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المجموع أرباح مستبقاة  إحتياطي قانوني  أسهم عالوة إصدار  رأس المال   
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير   

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية   

63,908  27,027  4,781  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2009 
(22,400)  (22,400)  -  -  - توزيعات أرباح المعلنة 
21,872  21,872  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-  (2,187)  2,187  -  - المحّول اإلحتياطي القانوني 
63,380  24,312  6,968  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2010 

(17,600)  (17,600)  -  -  - توزيعات أرباح المعلنة 
13,047  13,047  -  -  - إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-  (1,304)  1,304  -  - المحّول اإلحتياطي القانوني 
58,827  18,455  8,272  100  32,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2011 

بيان التغير في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011



 زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( نشرة اإلكتتاب 221

2010  2011  
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية   

النقد المتدفق من األنشطة التشغيلية:
21,872  13,047 ربح السنة 

تعديــالت لـ:
10,060  11,112 اإلستهالك واإلطفاء 

-  (359) الربح من بيع منشآت، ممتلكات ومعدات 
319  2,085 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وبضاعة بطيئة الحركة 
59  - تكاليف التمويل 

(287)  (144) إيرادات الفوائد  
150  81 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  

32,173  25,822 أرباح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل  

(2,204)  (3,632) الزيادة في الذمم المدينة 
7,457  (3,351) )الزيادة( / النقصان في المصاريف المدفوعة مقدمًا والذمم المدينة األخرى 
(242)  (48) الزيادة في المخزون 
1,788  (1,064) )النقصان( / الزيادة في الذمم الدائنة والمستحقات 
(233)  (194) النقصان في اإليرادات المؤجلة  

38,739  17,533 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
(103)  (39) دفع مكافأة نهاية الخدمة  

38,636  17,494 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

النقد المتدفق من األنشطة اإلستثمارية:
(15,182)  (13,824) شراء منشآت، ممتلكات ومعدات 

273  144 الفوائد المقبوضة  
(14,909)  (13,680) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية 

النقد المتدفق في األنشطة التمويلية:
(2,585)  - سداد قروض ألجل  

(438)  - سداد رأس المال من التأجير التمويلي  
(59)  - الفوائد المدفوعة  

(22,288)  (17,512) توزيعات أرباح مدفوعة  
(25,370)  (17,512) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

(1,643)  (13,698) صافي النقصان في النقد ومرادفات النقد 
19,740  18,097 النقد ومرادفات النقد في بداية السنة 

18,097  4,399 النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة  

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

معلومات عامة:  .1
زين البحرين ش.م.ب. – مقفلة )“الشركة”( هي شركة بحرينية مساهمة مقفلة تأسست في مملكة البحرين بتاريخ 19 أبريل 2003 ومسجلة لدى وزارة الصناعة   
والتجارة تحت سجل تجاري رقم 50603. الشركة هي شركة تابعة لشركة اإلتصاالت المتنقلة – ش.م.ك. )“الشركة األم”(، وهي شركة مساهمة كويتية مدرجة في 

سوق الكويت لألوراق المالية.

تقدم الشركة خدمات اإلتصاالت تحت إطار تراخيص متعددة صادرة عن هيئة تنظيم اإلتصاالت )“الهيئة”( في مملكة البحرين. الفترة المبدئية للتراخيص هي   
15 عاما. وتعمل الشركة أيضًا في بيع الهواتف وملحقاتها في مملكة البحرين. أطلقت الشركة خدماتها في 28 ديسمبر 2003.

إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRSs( الجديدة والمعدلة:  .2

معايير مؤثرة على عمليات اإلفصاح والعرض خالل السنة الحالية  2.1
لم تكن أًيا من المعايير المعّدلة التي طبقت في العام الحالي والتي هي فّعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2011 قد أثرت بصورة مادية على   
اإلفصاحات والعرض في البيانات المالية. تفاصيل تلك المعايير والتفسيرات المعتمدة في هذه البيانات المالية، والتي لم يكن لها تأثير على المبالغ المذكورة 

هي المنصوص عليها في أيضًاح 2.2.

معايير وتفسيرات مطبقة بدون تأثير على البيانات المالية  2.2
تم أيضًا تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعّدلة التالية في هذه البيانات المالية. إن تطبيقها لم يؤثر بشكل جوهري على المبالغ المفصح عنها في هذه   

البيانات المالية لكنه قد يؤثر على المحاسبة عن المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

الفترات التي تبدأ في أو بعد تفسير جديد:   
المعايير  تفسيرات  لجنة  تفسير 
الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 19

1 يوليو 2010إطفاء المطلوبات المالية مقابل أدوات حقوق الملكية

 
الفترات التي تبدأ في أو بعد التعديالت على معايير وتفسيرات:   

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 1

المالية – تعديالت  التقارير  الدولية إلعداد  التقارير  األولي لمعايير  التطبيق 
متعلقة بإعفاءات محدودة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 

لمرحلة التطبيق األولية.

1 يوليو 2010

1 يناير 2011اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة - تعريف معدل لألطراف ذات العالقة.معيار المحاسبة الدولي 24

1 فبراير 2010األدوات المالية – العرض – تصنيف حق اكتتاب بأسهم.معيار المحاسبة الدولي 32

المعايير  تفسيرات  لجنة  تفسير 
الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 13

برامج والء العمالء – تعديالت تتعلق بتوضيح كيفية قياس القيمة العادلة 
لمكتسبي اإلئتمان.

1 يناير 2011

إلعداد  الدولية  المعايير  تفسير  لجنة 
التقارير المالية رقم 14

المحدودة  المنافع  ذو  الموجود  حدود   –  19 رقم  الدولي  المحاسبة  معيار 
والمتطلبات الدنيا للتمويل وتفاعلها اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية 

.2010

1 يناير 2011
سبتمبر 2010

1 يوليو 2010البيانات المالية المجمعة والمنفصلة )كما عدلت في سنة 2008(.معيار المحاسبة الدولي رقم 27

تعديالت نتجت عن التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد للتقارير معايير متنوعة
المالية التى تمت في مايو 2010.

متنوعة
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إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

معايير وتفسيرات صدرت ولم تطبق بعد  2.3
بتاريخ التصريح بإصدار هذه البيانات المالية، كانت المعايير والتفسيرات التالية قد صدرت ولكن لم يبدأ سريانها بعد:  

الفترات التي تبدأ في أو بعد تفسير جديد:   
المعايير  تفسيرات  لجنة  تفسير 
الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 20

1 يناير 2013تجريد تكاليف مرحلة اإلنتاج لسطح المنجم.

معايير جديدة:  

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 9

1 يناير 2015األدوات المالية

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 10

1 يناير 2013البيانات المالية المجمعة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 11

1 يناير 2013االتفاقيات المشتركة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 12

1 يناير 2013اإلفصاح عن حصص في شركات أخرى

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 13

1 يناير 2013قياس القيمة العادلة

الفترات التي تبدأ في أو بعد التعديالت على معايير وتفسيرات:   
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم 1
استبدال   – المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  التقارير  لمعايير  األولي  التطبيق 
الدولية إلعداد  للمعايير  اإلنتقال  بتاريخ  الثابتة لبعض اإلستثناءات  التواريخ 

التقارير المالية.

1 يوليو 2011

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 1

الجهات  لبعض  إضافية  اعفاءات   – المالية  التقارير  لمعايير  األولي  تطبيق 
التي لم تعد تعاني من التضخم الشديد.

1 يوليو 2011

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 7

عمليات  حول  اإلفصاحات  لتعزيز  تعديالت   – اإلفصاحات  المالية:  األدوات 
نقل الموجودات المالية.

1 يوليو 2011

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 7

تسوية  حول  اإلفصاحات  لتعزيز  تعديالت   – اإلفصاحات  المالية:  األدوات 
الموجودات والمطلوبات المالية.

1 يناير 2013

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 7

التطبيق  حول  إفصاحات  تتطلب  تعديالت   – اإلفصاحات  المالية:  األدوات 
األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.

1 يناير 2015

عرض البيانات المالية )2011( – تعديالت لتعزيز عرض بعض بنود الدخل معيار المحاسبة الدولي رقم 1
الشامل االخرى.

1 يناير 2012

1 يناير 2012ضريبة الدخل – تعديالت في نطاق محدود )استرداد الموجودات المعنية(.معيار المحاسبة الدولي رقم 12

منافع الموظفين – تعديالت ناتجة من مزايا ما بعد التوظيف ومزايا إنهاء معيار المحاسبة الدولي رقم 19
الخدمة.

1 يناير 2013

1 يناير 2013البيانات المالية المنفصلة )2011(.معيار المحاسبة الدولي رقم 27

1 يناير 2013اإلستثمار في شركات شقيقة وشركات ائتالف )2011(.معيار المحاسبة الدولي رقم 28

والمطلوبات معيار المحاسبة الدولي رقم 32 الموجودات  تسوية  تطبيق  لدليل  تعديالت   – المالية  األدوات 
المالية.

1 يناير 2014

تعديالت ناتجة من تحديثات سنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية معايير متنوعة
في مايو 2010.

متنوعة

يتوقع المدراء أنه سيتم تطبيق جميع المعايير والتفسيرات المذكوره أعاله، حسب اإلقتضاء، على البيانات المالية للشركة في الفترات المستقبلية وأن تطبيق   
هذه المعايير والتفسيرات لن يكون له أثر مالي جوهري على البيانات المالية للشركة في فتره التطبيق األولية.



زين البحرين ش.م.ب. )مقفلة( نشرة اإلكتتاب  224

إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة(
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السياسات المحاسبية الهامة:  .3

بيان االلتزام  3.1
تم إعداد هذه البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني.  

أساس اإلعداد  3.2
تم إعداد هذه البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية. تم عرض البيانات المالية بالدينار البحريني، مقربة إلى أقرب ألف.   

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة مبينة أدناه:   

اإلقرار باإليرادات  3.3
يتم اإلعتراف باإليرادات والتي تتكون من تدفقات دخل ذات طابع متكرر وغير متكرر عندما يتم توفير الخدمات ذات الصلة ويتم قياسها بالقيمة العادلة للمقابل   

المستلم أو المستوجب ويتم تخفيض الخصومات والعالوات األخرى المماثلة.

اإليرادات المدفوعة الحقًا  3.3.1  
تمثل اإليرادات المتكررة المدفوعة الحقًا قيمة الفواتير للمشتركين فيما يتعلق باإليجارات الشهرية، رسوم إستخدام البث )الصوت والبيانات( ورسوم    

التجوال. يتم اإلعتراف بهذه عندما يتم تقديم الخدمات ذات الصلة.

يتم إستحقاق اإليرادات الناشئة من تاريخ الفواتير السابقة لتاريخ التقرير.   

اإليرادات المدفوعة مسبقًا  3.3.2  
القسائم مسبقة الدفع تمكن المستخدمين من الشراء قدمًا، قيمة محددة من البث )الصوت والبيانات(. ويستند سعر بيع هذه القسائم المدفوعة مسبقا    

على حزم البث في حين يتم اإلعتراف باإليراد على أساس إستخدام البث.

يتم اإلعتراف بالبث غير المستخدم الذي لم يتم تحصيله كما في تاريخ التقارير المالية في بيان المركز المالي كإيرادات مؤجلة. وتشمل اإليرادات الغير    
متكررة رسوم لمرة واحدة من اإلشتراك ورسوم الخدمات األخرى. يتم اإلعتراف بالرسوم لمرة واحدة عندما يتم تفعيل أو تقديم الخدمات للعمالء، حسب 

االقتضاء.

إيرادات التجوال  3.3.3  
تنشأ إيرادات التجوال من إيرادات تقاسم الترتيبات مع شركات اإلتصاالت األخرى فيما يتعلق بحركة التبادل ويتم اإلعتراف بها حين يتم إستحقاقها.   

إيرادات شبكة الوصل  3.3.4  

اإليرادات )الواردة(   
تمثل إيرادات شبكة الوصل المبالغ المستحقة من مشغلي الشبكات األخرى لحركة مرور مشتركيها المنتهية على شبكة الشركة ويتم تسجيلها خالل    

فترة اإلستخدام.

المصروفات )الصادرة(   
قبل  من  بهم  الخاصة  اإلتصال  شبكة  على  المنتهية  المرور  لحركة  األخرى  الشبكات  مشغلي  إلى  المستحقة  المبالغ  الوصل  شبكة  مصروفات  تمثل    

المشتركين في الشركة ويتم تسجيلها خالل فترة اإلستخدام.

بطاقات اإلتصال المدفوعة مسبقًا  3.3.5  
البطاقات المدفوعة مسبقا تمكن المستخدمين من الشراء قدمًا، قيمة محددة من البث لالتصال بجهات دولية. يستند سعر بيع البطاقة المدفوعة مسبقا    
على اجمالي البث في حين يتم اإلعتراف باإليراد على أساس إستخدام البث. يتم اإلعتراف بالبث غير المستخدم والذي لم يتم إستحقاقه في تاريخ 

التقارير المالية كإيرادات مؤجلة ببيان المركز المالي.

إيرادات التجارة  3.3.6  
اإليرادات الناشئة عن التجارة تتكون أساسا من بيع الهواتف والمعدات وبطاقة وحدة تعريف المشترك )SIM( ويتم اإلعتراف بها عند تسليمها للعميل.    

إيرادات الفوائد  3.3.7  
تستحق إيرادات الفوائد على أساس الفترة الزمنية بالرجوع إلى المبلغ األصلي غير المسدد ومعدل الفائدة الفعلي المطبق وهو المعدل الذي يخصم    

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع للموجودات المالية إلى صافي القيمة الدفترية لذلك الموجود.
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منشآت، ممتلكات ومعدات  3.4
تدرج المنشآت، الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة.   

أعمارها  المتبقية على مدى  ناقصًا قيمتها  اإلنشاء(  والعقارات قيد  الحر  التملك  أراضي  )بإستثناء  الموجودات  باإلستهالك وذلك لشطب تكلفة  اإلعتراف  يتم   
اإلنتاجية، وذلك بإستخدام طريقة القسط الثابت. يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلستهالك في نهاية كل فترة تقرير، مع تأثير 

أي تغييرات في التقدير المحاسب عنه على أساس مستقبلي.

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للمنشآت، الممتلكات والمعدات هي على على النحو التالي:  

20 سنة  مبنى التملك الحر    
3 – 15 سنة معدات الشبكات   

5 سنوات معدات مكتبية   
5 سنوات األثاث والتركيبات   
5 سنوات المركبات   

إن أراضي التملك الحر والعقارات قيد اإلنشاء ال يتم إستهالكها.  

يتم شطب بند من بنود المنشآت، الممتلكات والمعدات عند إستبعادها أو عندما ال يتوقع أن تنشأ أي منافع اقتصادية مستقبلية من اإلستخدام المستمر للموجود.   
يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو إستبعاد بند من بنود المنشآت، الممتلكات والمعدات بالفرق بين المتحصل من البيع والقيمة الدفترية للموجود 

ويتم اإلعتراف في الربح أو الخسارة.

الموجودات غير الملموسة  3.5
يتم إدراج الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائر تدني القيمة   
المتراكمة. يتم اإلعتراف باإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطريقة اإلطفاء في نهاية 
كل فترة تقرير، مع تأثير أية تغييرات في التقديرات التي يتم المحاسبة عنها على أساس مستقبلي. تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير 

المحددة، إن وجدت، التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصًا خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة. 

إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة  3.6
في تاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بمراجعة القيم الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد   
تعرضت إلى خسائر إنخفاض القيمة. إذا وجد مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات من أجل تحديد مدى خسارة إنخفاض القيمة )إن 
وجدت(. حيث أنه ليس من تقدير المبلغ القابل لالسترداد لموجود فردي، عندها تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي 
إليها الموجود. حيث يمكن تحديد أساس معقول وثابت للتوزيع، يتم توزيع موجودات الشركة أيضًا إلى وحدات منتجة للنقد محددة، أو يتم توزيعها على أصغر 

مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن تحديدها على أساس معقول وثابت للتوزيع.

إن إمكانية إسترداد موجودات الشركة الملموسة وغير الملموسة تخضع للربحية المستقبلية لعملياتها وتطور األعمال وفقا لخططها. في تقييم إمكانية استرداد   
موجوداتها، تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة والمنافع المستقبلية لعمليات الشركة بناء على الظروف التكنولوجية والتنظيمية والسوق.

في حالة تقدير القيمة المستردة للموجود )أو وحدة توليد النقد( بأقل من القيمة الدفترية له، يتم تخفيض القيمة المسجلة للموجود )أو وحدة توليد النقد( إلى   
مقدار القيمة المستردة له. يتم اإلعتراف بخسارة إنخفاض القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة، ماعدا في حالة كون الموجود قد سجل بقيمة معدلة، في هذه 

الحالة يتم التعامل مع اإلنخفاض في القيمة كـنقص في إعادة التقييم.

في حالة تم عكس خسارة إنخفاض القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة الدفترية )أو وحدة توليد النقد( إلى مقدار التقدير المعّدل لقيمته المستردة بحيث أال تتجاوز   
القيمة الدفترية الزائدة تلك القيمة الدفترية التي كان سيتم تحديدها في حال عدم اإلعتراف بأي خسارة نتيجة إنخفاض قيمة الموجود )أو وحدة توليد النقد( 
في السنوات السابقة. يتم اإلعتراف بعكس خسارة إنخفاض القيمة في الربح أو الخسارة مباشرة فيماعدا اذا تم تسجيل الموجود بقيمة اعادة التقييم، في هذه 

الحالة يتم التعامل مع عكس خسائر اإلنخفاض في القيمة كـزيادة في إعادة التقييم.

تكاليف اإلقتراض  3.7
جاهزة  لتصبح  طويلة  زمنية  فترة  بالضرورة  تأخذ  التي  الموجودات  وهي  المؤهلة،  الموجودات  إنتاج  أو  بناء  أو  شراء،  إلى  مباشرًة  المنسوبة  اإلقتراض  تكاليف   
لإلستخدام المقصود منها أو للبيع، تضاف إلى تكلفة تلك الموجودات، حتى يحين الوقت الذي تكون فيه الموجودات جاهزة بشكل جوهري لإلستخدام المقصود 
المؤهلة  اإلقتراض  المؤهلة من تكاليف  الموجودات  إنفاقها على  ريثما يتم  لقروض محددة  المؤقت  اإلستثمار  المستوجب من  اإلستثمار  البيع. دخل  أو  منها 

للرسملة. يتم إقرار كافة تكاليف اإلقتراض األخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها.
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المخزون  3.8
يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحصيلها من البيع أيهما أقل. يتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجح. التكاليف تمثل المصاريف   
المتكبدة حتى يصل كل منتج إلى موقعه وحالته الحالية. تمثل صافي القيمة سعر البيع المقدر للبضاعة ناقصًا كل التكاليف المقدرة إلكمال العمل والتكاليف 

الالزمة إلتمام عملية البيع.

الموجودات المالية  3.9
يتم تصنيف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: موجودات مالية “بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر”، وإستثمارات “محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق”،   
الموجودات المالية “المتاحة للبيع” والذمم المدينة. يعتمد التصنيف على طبيعة والغرض من الموجودات المالية ويتم تحديد ذلك عند اإلعتراف األولي. في 

الوقت الحاضر، الموجودات المالية للشركة تتضمن فقط ذمم مدينة تشمل الذمم المدينة والذمم المدينة األخرى.

الذمم المدينة  3.9.1  
يتم تصنيف الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى التي لها تسديدات ثابتة أو قابلة للتحديد والتي هي غير مدرجة في سوق نشط كذمم    
مدينة. تم قياس الذمم المدينة بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا أي إنخفاض في القيمة. تتحقق إيرادات الفوائد بإستخدام 

معدل الفائدة الفعلي، بإستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون اإلعتراف بالفائدة غير جوهري.

طريقة معّدل الفائدة الفعلي  3.9.2  
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي الطريقة التى يتم فيها إحتساب التكلفة المطفأة للموجود المالي وتوزيع دخل الفوائد على الفترات التى تخصها.    
نسبة الفائدة الفعلية هو تحديدًا النسبة الذي يتم فيه خصم النقد المقدر إستالمة في المستقبل )بما في ذلك جميع الرسوم المدفوعة على النقاط 
الواردة أو المدفوعة التي تشكل جزء ال يتجزء من معدل الفائدة الفعلي، وتكاليف المعامالت وغيرها من أقساط وخصومات( من خالل العمر المتوقع 

للموجود المالي أو، أينما كان مناسبًا، عبر فترة أقصر إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف المبدئي.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية  3.9.3  
بتاريخ كل بيان للمركز المالي، يتم التقدير فيما إذا كان هناك مؤشرات على إنخفاض قيمة الموجودات المالية. تنخفض قيمة الموجودات المالية في    
حال وجود دليل موضوعي على أن التدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة للموجود المالي قد تأثرت نتيجة لحدث ما أو عدة أحداث وقعت بعد اإلعتراف 

األولى بالموجود المالي. 

قد يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض القيمة ما يلي:   
صعوبات مالية كبيرة للمصدر أو الطرف المقابل، أو  •   

أنه من المحتمل أن يعلن المقترض إفالسه أو يعيد تنظيم أموره المالية، أو  •   
إختفاء سوق نشط لذلك الموجود المالي بسبب صعوبات مالية.  •   

ر عدم إنخفاض قيمتها  بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية مثل الذمم التجارية المدينة، يتم تقييم مدى إنخفاض قيمة الموجودات التي ُقدِّ   
بشكل إنفرادي الحقًا على أساس مجمع. إن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة قد يشمل خبرة الشركة السابقة في تحصيل 
الظروف  الملحوظة في  التغيرات  إلى  باإلضافة  يوم،   60 تبلغ  التي  الدين  فترة  المحفظة عن متوسط  المتأخرة في  الدفعات  وزيادة عدد  الدفعات، 

اإلقتصادية الوطنية أو المحلية المصاحبة لتأخر سداد الذمم المدينة المستحقة.

أما بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن مبلغ خسارة إنخفاض القيمة المعترف بها هو الفرق بين القيمة الدفترية للموجود    
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، المحسومة بناءًا على معدل الفائدة الفعلي األصلي.

تنخفض القيمة الدفترية للموجود المالي مباشرة نتيجة لخسارة إنخفاض القيمة لكافة الموجودات المالية بإستثناء الذمم المدينة التي تنخفض القيمة    
الدفترية لها من خالل إستخدام حساب المخصص. حينما ال يمكن تحصيل قيمة الذمم التجارية المدينة، يتم شطبها مقابل حساب المخصص. تقيد 
أو  األرباح  المخصص في  الدفترية لحساب  القيمة  التغيرات في  المخصص. تدرج  المشطوبة سابقًا مقابل حساب  المبالغ  المستردة الحقًا من  المبالغ 

الخسائر. 

في حال انخفض مبلغ الخسارة الناتج عن إنخفاض القيمة، بالنسبة للموجوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، في فترة الحقة، وارتبط هذا اإلنخفاض    
بشكل موضوعي بحدث وقع بعد أن تم اإلقرار بإنخفاض القيمة، عندها يتم عكس خسارة إنخفاض القيمة التي تم اإلقرار بها سابقًا في الربح أو الخسارة 

إلى حد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجود بتاريخ العكس التكلفة المطفأة في حال عدم اإلقرار بإنخفاض القيمة.
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عدم اإلعتراف بالموجودات المالية  3.9.4  
يتم عدم اإلعتراف بالموجود المالي من قبل الشركة فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية المعترف بها من الموجود؛ أو عندما    
تقوم الشركة بتحويل الموجود المالي وكافة مخاطر ومزايا الملكية إلى طرف آخر. إذا لم تقم الشركة بتحويل أو اإلحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية 
وال تزال تسيطر على الموجودات المحولة، فإنها تعترف بحصتها المحتفظ بها في الموجود وأي مطلوب مصاحب لمبالغ قد يتوجب عليها سدادها. 
إذا احتفظت الشركة بكافة مخاطر ومزايا ملكية الموجود المالي المنقول، فإنها تستمر باإلعتراف بالموجود المالي وكذلك تعترف بإقتراض مضمون 

للعائدات المستلمة.

عند إستبعاد موجودات مالية في مجملها، يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للموجود ومجموع المبالغ المستلمة والمستحقة في الربح أو الخسارة.   

المطلوبات المالية  3.10
يتم تصنيف المطلوبات المالية إما كمطلوبات مالية “بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر” أو “مطلوبات مالية أخرى”. في الوقت الحاضر، تتكون المطلوبات   

المالية للشركة من المطلوبات المالية األخرى فقط وتتألف من ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى.

المطلوبات المالية األخرى  3.10.1  
يتم قياس المطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك القروض والذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى( الحقا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة    

الفائدة الفعلية مع مصاريف الفوائد المعترف بها على أساس العائد الفعلي.

طريقة معدل الفائدة الفعلي  3.10.1  
طريقة معدل الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنية. إن معدل    
الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية، أو )عند االقتضاء( فترة 

أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف المبدئي.

3.11 المخصصات
يتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )قانوني أو متوقع( ناتج عن حدث سابق، وتكون تكاليف تسوية اإللتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل   

موثوق.

3.12 التأجير

الشركة كمستأجر   
يتم رسملة عقود اإليجار التمويلي، التي تنقل للشركة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية السلعة المؤجرة، في بداية عقد اإليجار بالقيمة   
العادلة للموجود المؤجر أو، إذا كان أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار. يتم توزيع دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل وخفض التزام التأجير 

بحيث يتحقق معدل ثابت من الفائدة على الرصيد المتبقي من عقد اإليجار. 

التشغيلي  الموجود كتأجير تشغيلي. يتم تسجيل دفعات اإليجار  الرئيسية لملكية  والمنافع  المخاطر  المؤجر بجميع  التي يحتفظ فيها  تصنف عقود اإليجار   
كمصروف في الربح أو الخسارة على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإليجار.

3.13 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها األجانب وفقًا لقانون العمل البحريني. إستحقاق المزايا يحتسب على أساس آخر راتب للموظف   

ومدة خدمته وتكون خاضعة إلتمام الحد األدنى للخدمة. تستحق التكلفة المتوقعة للمزايا تستحق على مدة التعاقد.

وبالنسبة للموظفين البحرينيين، تقوم الشركة بالمساهمة في الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية استنادًا إلى القوانين واألنظمة المعمول بها.  

3.14 برنامج توفير الموظف
يتم إحتساب مساهمة الشركة لبرنامج توفير الموظفين كنسبة مئوية من رواتب الموظفين على النحو الذي تحدده اإلدارة في حساب صندوق مستقل. إن إلتزامات   

الشركة محدودة بهذه المساهمات والتي تحسب كمصروفات عند تكبدها.

3.15 العمالت األجنبية
العملة الرئيسية للشركة هي الدينار البحريني. يتم اإلعتراف بالمعامالت بالعمالت األجنبية في العمالت الوظيفية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.   
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. ترحل جميع الفروق إلى الربح أو الخسارة. إن البنود غير 

النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية ال يعاد تحويلها.
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معامالت الدفع على أساس األسهم  3.16
تدير الشركة األم كل من تسوية حقوق المساهمين والتسوية النقدية لخطة المكافآت على أساس األسهم. يتم قياس تكلفة معامالت الدفع على أساس األسهم   

بالقيمة العادلة في تاريخ منحها مع مراعاة األحكام والشروط التي منحت عليها هذه األدوات.

تمنح الشركة الحق في أدوات الملكية لشركتها األم إلى بعض الموظفين المستحقين وتسجل العملية كتسوية نقدية. يتم صرف القيمة العادلة على مدى فترة   
اإلستحقاق مع تعديل مماثل في المسؤولية.

اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة:  .4
خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمبينة في إيضاح 3، يجب أن تتخذ اإلدارة أحكام وتقديرات وإفتراضات بشأن القيم المسجلة للموجودات   
والمطلوبات والتي ال تتضح بسهولة من خالل مصادر أخرى. تلك التقديرات واإلفتراضات المصاحبة لها تستند إلى عامل الخبرة السابقة وعوامل أخرى ذات عالقة، 

وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات الرئيسية بشكل مستمر. تدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير وذلك في حال   
أثر هذا التعديل على تلك الفترة فقط، بينما تدرج في فترة المراجعة وفترات مستقبلية في حال أثر هذا التعديل على كل من الفترة الحالية والمستقبلية.

أحكام هامة لتطبيق السياسات المحاسبية للمنشأة  
في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، المبّينة في إيضاح رقم 3، ونظرًا لطبيعة العمليات، لم يكن على اإلدارة القيام بأية أحكام قد تكون لها أثر مادي   

على المبالغ المسجلة في هذه البيانات المالية.

المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات  
اإلفتراضات الرئيسية التالية تمثل المصادر األساسية للتقديرات المستقبلية الغير مؤكدة في تاريخ التقرير، والتي تتصف بالخطر الكبير مما قد يتسبب في   

تعديل كبير في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة.

منشآت، ممتلكات ومعدات – شبكات اإلتصال:   
نظرًا لطبيعة أعمال الشركة، فإن موجودات الشركة من شبكات اإلتصال، كما هو مفّصل في إيضاح رقم 9، هي عرضة للتقادم التكنولوجي السريع. تستهلك   
اإلدارة تلك الموجودات على مدى 3 إلى 15 سنة. إن تقدير األعمار اإلنتاجية لشبكات اإلتصال يستند على أحكام وتقديرات اإلدارة. من أجل تقدير عمر شبكات 
اإلتصال، تضع اإلدارة في عين االعتبار طبيعة الموجودات واإلستخدام والتقدم التكنولوجي. وبالتالي، يمكن ألي التقدم تكنولوجي في المستقبل أن يستدعي 
الحاجة إلى تطوير كبير أو استبدال المعدات. وبالتالي، تقوم اإلدارة بإجراء اختبارات سنوية إلنخفاض قيمة شبكات اإلتصال، كما هو موضح في إيضاح رقم 3، 
لتحديد أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر إنخفاض القيمة. وفقا لسياسة خسارة إنخفاض القيمة، إن وجدت، سوف يعترف بها فورا في 

الربح أو الخسارة.

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على المستوجب من المشتركين آجلي الدفع:   
كما هو موضح في إيضاح رقم 6، فمن سياسة الشركة تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ في اإلعتبار عوامل مثل الفترة الزمنية التي   
كان فيها المبلغ مستحق، ونوع المشتركين والفترة التي ظل فيها رصيد المشترك غير نشط. على أساس التحليل العمري للمستحق من المشتركين، تستخدم 
اإلدارة بعض النسب المئوية تطبق على الفترات المختلفة للتحليل العمري. وقد وضعت هذه النسب من قبل اإلدارة على أساس خبرتهم واتجاهات اإلسترداد 

الماضية. إن القدرة على تقدير المخصصات المطلوبة تصبح أكثر دقة مع مرور الوقت طالما بنيت على بيانات موثوقة كافية. 

إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة واألعمار اإلنتاجية:   
تختبر اإلدارة سنويًا ما إذا كانت الموجودات الملموسة عانت إنخفاض في القيمة وفقًا للسياسات المحاسبية المبينة في إيضاح رقم 3. يتم تحديد المبلغ القابل   
لإلسترداد للموجود على أساس طريقة القيمة في اإلستخدام. تحدد إدارة الشركة األعمار اإلفتراضية للمنشآت، الممتلكات والمعدات ومخصص اإلستهالك ذات 

الصلة. سيختلف مخصص اإلستهالك للسنة بشكل جوهري إذا ماكان العمر الفعلي يختلف عن العمر المقدر للموجود.

ال تشير المراجعة التي قامت بها اإلدارة في السنة الحالية إلى إنخفاض في القيمة أو أي ضرورة إلجراء تغييرات في األعمار اإلفتراضية للمنشآت، الممتلكات   
والمعدات.
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النقد ومرادفات النقد:  .5
2010  2011   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

14,053  3,013 الودائع قصيرة األجل   
4,044  2,225 نقد وأرصدة لدى البنوك   

18,097  5,238 نقد وأرصدة لدى البنوك   
-  (839) ناقص: حساب مكشوف لدى البنك   

18,097  4,399   

يتضمن النقد واألرصدة لدى البنوك مبلغ 250,861 دينار بحريني )2010: 1,181,452 دينار بحريني(، مقّومة بالدوالر األمريكي ومبلغ 586,020 دينار بحريني   
)2010: 2,049,581 دينار بحريني( مقوّمة باليورو. بلغ متوسط معدل الفائدة سنويًا على الودائع قصيرة األجل 2.75% )2010: 2%(.

 2.25% + (BIBOR) إن الغرض من الحساب المكشوف لدى البنك هو تمويل متطلبات رأس المال العامل للشركة. وهو يحمل معدل فائدة متغيرة من 3 أشهر  
سنويا.

ذمم مدينة:  .6
2010  2011   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

9,328  10,430 المستوجب من المشتركين آجلي الدفع   
(2,062)  (2,778) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها   
7,266  7,652   
1,859  3,092 المستوجب من مشغلي اإلتصاالت   

9,125  10,744   

متوسط فترة اإلئتمان للمشتركين في الخدمات المقدمة هو 60 يومًا. ال يتم إحتساب الفائدة على أرصدة المشتركين المتأخرة. قامت الشركة بعمل مخصص   
بالكامل لجميع المستحقات من المشتركين التي تجاوزت 360 يومًا بإستثناء تلك المستحقات التي يجري متابعتها من قبل وكاالت التحصيل وبعض ذمم 
العمالء الخاصة التي تعتبر قابلة لالسترداد، ألن التجربة التاريخية تفيد أن هذه المستحقات التي تجاوزت 360 يومًا هي عمومًا ليست قابلة لالسترداد. يتم عمل 
مخصص للمستحقات التجارية بين 60 يومًا و 360 يومًا على أساس المبالغ الغير قابلة لإلسترداد المقدرة وذلك بالنسبة للخدمة المقدمة، بالرجوع إلى الخبرة 

السابقة.

174,770 دينار بحريني(، والتي انقضى تاريخ   :2010( 448.455 دينار بحريني  الرصيد المستوجب من مّشغلي اإلتصاالت مدينون بقيمة دفترية  يتضمن   
إستحقاقها بتاريخ التقرير ولم تقم الشركة بإحتساب مخصص لها حيث لم تتغير الجدارة اإلئتمانية لها بشكل ملموس وال تزال إمكانية استرداد المبالغ قائمة.
 :2010( بحريني  دينار   581,086 بمبلغ  يقدر  دائن  رصيد  أيضًا  الشركة  لدى   ،2011 ديسمبر   31 في  كما  األرصدة.  على هذه  أي ضمانات  الشركة  التحمل 

259,912 دينار بحريني( لنفس المّشغلين كما في إيضاح رقم 11 - ذمم دائنة ومستحقات.

كما في 31 ديسمبر 2011، عشرة )2010: عشرة( مّشغلين يمثلون حوالي %65 )2010: %52( من إجمالي المبالغ المستحقة من مّشغلي اإلتصاالت.  

الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي على النحو التالي:  

2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

2,753  2,062 الرصيد في بداية السنة   
295  2,013 خسارة ناتجة عن إنخفاض القيمة المعترف بها   

(986)  (1,297) مشطوب خالل السنة   
2,062  2,778 الرصيد في نهاية السنة   

يقدر مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بعد األخذ في اإلعتبار عوامل مثل الفترة الزمنية التي تبقت فيها المبالغ غير مسددة، نوع المشتركين والفترة   
التي ظلت فيها أرصدة المشتركين غير نشطة.
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التحليل العمري للمديونيات التي انخفضت قيمتها:  
2010  2011   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

38  33 حتى 3 أشهر   
271  167 3 – 6 أشهر   
757  937 7 – 12 شهرًا   
996  1,641 أكثر من 360 يومًا   

2,062  2,778   

التحليل العمري للمديونيات التي انقضى تاريخ إستحقاقها ولم تنخفض قيمتها:  
2010  2011   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

1,119  887 حتى 3 أشهر   
2,241  1,205 3 – 6 أشهر   

890  1,267 7 – 12 شهرًا   
992  1,417 أكثر من 360 يومًا   

5,242  4,776   

تعتبر اإلدارة أن القيمة الدفترية للذمم المدينة تقارب قيمتها العادلة.  

ال يوجد لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان من جهة المستوجب من المشتركين آجلي الدفع، مع التعرض لتوزيعها على عدد كبير من العمالء.  

مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى:  .7
2010  2011   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

886  721 إيرادات مستحقة )إيضاح 7.1(   
5,357  3,649 مستحق شبكة الوصل من المّشغلين اآلخرين   
1,930  1,825 مصاريف مدفوعة مقدمًا )إيضاح 7.2(   

86  14 مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 20(   
3,802  6,359 تكلفة شراء المشتركين )إيضاح 7.3(   

-  3,217 مدفوعات مقدمة إلى الموردين   
1,792  1,451 ذمم مدينة أخرى   

13,853  17,236   
(65)  (67) مخصص ذمم مدينة أخرى   

13,788  17,169   

تتألف اإليرادات المستحقة من الرسوم غير المدرجة في فواتير عن خدمات مقدمة في نهاية السنة حيث لم تكن الفواتير مستحقة في ذلك التاريخ.  7.1

تشمل المصاريف المدفوعة مقدمًا جزء اإلطفاء من المدفوعات المسبقة الخاص بااليجارات، والتأمين، والصيانة ونفقات أخرى متنوعة.  7.2

تكلفة شراء المشتركون تتألف من إطفاء بنود مخزون ممنوحة لعمالء الشركة. يتم إطفاء هذه البنود خالل فترة المنح المتعاقد عليها والتي تتراوح من 1 إلى 3   7.3
سنوات.
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المخزون:  .8
يضم هذا البند الهواتف المحمولة والهواتف واإلكسسوارات، وبطاقات وحدة تعريف المشتركين )“SIM”(، وقسائم إعادة الشحن، وبطاقات اإلتصال.  

2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

2,671  2,640 أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وأجهزة الهاتف المحمول واإلكسسوارات   
85  164 بطاقات SIM، وقسائم إعادة الشحن وبطاقات اإلتصال   

2,756  2,804   
(131)  (203) مخصص لبنود بطيئة الحركة   

2,625  2,601   

الممتلكات والمنشآت والمعـدات:  .9
العقارات األثاث   المعدات  معدات  العقارات  األرض ومبنى    

المجموع قيد اإلنشاء  المركبات  والتجهيزات  المكتبية  الشبكات  قيد التأجير  التملك الحر    
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير     

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية  البحرينية    
الكلفـة:  

75,948  5,473  30  3,284  14,643  50,639  1,169  710 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2009   
15,182  12,475  -  4  480  2,013  -  210 إضافـات   

-  (6,547)  -  -  2,787  3,760  (1,169)  1,169 تحويالت   
(710)  -  -  -  -  (710)  - إستبعـادات   

90,420  11,401  30  3,288  17,910  55,702  -  2,089 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2010   
18,262  13,834  -  1  362  3,982  -  83 إضافـات   

-  (19,830)  -  41  1,745  18,044  -  - تحويالت   
(9,048)  (644)  -  -  -  (8,404)  -  - إستبعـادات   

99,634  4,761  30  3,330  20,017  69,324  -  2,172 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011   

اإلستهـالك المتراكـم:     
34,809  -  21  2,245  11,115  21,082  138  208 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2009   
9,562  -  5  238  1,703  7,548  23  45 مصاريـف اإلستهـالك   
(260)  -  -  -  -  (260)  -  - إستبعـادات   

-  -  -  -  -  -  (161)  161 تحويالت   
44,111  -  26  2,483  12,818  28,370  -  414 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2010   

10,614  -  3  234  1,909  8,392  76 مصاريـف اإلستهـالك   
(4,939)  -  -  -  -  (4,939)  - إستبعـادات   

49,786  -  29  2,717  14,727  31,823  -  490 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011   

القيمة الدفترية:      
49,848  4,761  1  613  5,290  37,501  -  1,682 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011   
46,309  11,401  4  805  5,092  27,332  -  1,675 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2010   

موجودات غير ملموسة:  .10
2010  2011   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    
التكلفة:  

5,954  5,954 الرصيد في بداية السنة ونهاية السنة   

اإلطفاء المتراكم:   
1,162  1,660 الرصيد في بداية السنة   

498  498 مصاريف اإلطفاء   
1,660  2,158 الرصيد في نهاية السنة   
4,294  3,796   
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  تتكون الموجودات الغير ملموسة من رسوم الرخصة التالية:

رسوم رخصة الخدمات الوطنية الالسلكية الثابتة المتحصل عليها في 8 يناير 2007. يتم اطفاء هذه الرسوم على مدى مدة الترخيص والتي تبلغ 15 عاما.  10.1

رسوم رخصة الموسيقى والترفيه الرقمي من روتانا. يتم إطفاء هذه الرسوم على مدى فترة ثالث سنوات من يوم إطالق الخدمات المتفق عليها مع شركة روتانا   10.2
والذي هو من 1 مايو 2009.

ذمم دائنة ومستحقات:  .11
2010  2011   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

5,556  6,105 المستوجب للموردين    
13,989  11,591 مصاريف مستحقة الدفع   
1,692  3,124 مستوجب لمشغلي اإلتصاالت    
3,368  1,054 منافع الموظفين المستحقة    

74  47 ودائع المشتركين    
192  280 توزيعات أرباح مستحقة   

1,571  3,265 مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 20(   
26,442  25,466   

ال يتم إحتساب أي فائدة على المدفوعات المتأخرة للموردين ولكن الشركة لديها سياسات إدارة المخاطر المالية المعمول بها لضمان أنه يتم تسديد جميع   
اإللتزامات خالل اإلطار الزمني لإلئتمان.

غالبية الرصيد المستوجب للموردين يتعلق بشراء معدات وهو مقّومة باليورو إلى حد كبير.  

الوصل،  برسوم  يتعلق  فيما  آخر  مّشغل  إلى  مستحقة  بحريني(  دينار   4,409,237  :2010( بحريني  دينار   2,329,882 مبلغ  المستحقة  المصروفات  تشمل   
والمستلزمات، والخدمات المستلمة قبل نهاية السنة والتي لم ترد لها فواتير كما في ذلك التاريخ.

المبلغ المستوجب لمّشغلي اإلتصاالت يتعلق برسوم الربط البيني والتجوال الذي لم يتم سداده كما في نهاية السنة.  

ودائع المشتركين تمثل المبالغ القابلة لالسترداد المستلمة من المشتركين.  

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:  .12
إن الحركة في مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين هي كما يلي:  

2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

317  272 الرصيد في بداية السنة    
150  81 مبلغ االطفاء االضافي    
(92)  - مخصص يمثل الموظفين الذين تم نقلهم ألطراف ذات صلة   

(103)  (39) التخفيضات الناتجة عن المدفوعات    
272  314 الرصيد في نهاية السنة    

رأس المال:  .13
المصدر والمدفوع بالكامل  المصرح به    

2010  2011  2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

32,000  32,000  32,000  32,000 1 دينار بحريني للسهم الواحد   
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أسهم عالوة اإلصدار:  .14
تتعلق أسهم عالوة اإلصدار بالمبالغ المحصلة الزائدة عن القيمة االسمية للسهم من رأس المال المصدر. ويعتبر هذا المبلغ كجزء من اإلحتياطيات وغير قابل   

للتوزيع، ولكن يمكن إستخدامه على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية البحريني.

إحتياطي قانوني:  .15
وفقا لقانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للشركة، يتم تحويل %10 من ربح السنة إلى اإلحتياطي القانوني حتى يصل إلى %50 من رأس المال   

المصدر. إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إال في الحاالت المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية البحريني. 

اإليرادات:  .16
يمثل هذا البند عائدات البث، والبيانات، واإلشتراك، والهواتف واإلكسسوارات وحزمة مبيعات بطاقة المبتدئين SIM، عبر خصم نفقات التجوال.  

تكاليف التمويل:  .17
2010  2011   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

35  - الفائدة على قروض ألجل   
24  - الفائدة على إلتزام التأجير التمويلي   
59  -   

ربح السنة:  .18
تم التوصل إلى ربح السنة بعد خصم المصاريف التالية:  

2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

تكاليف و مزايا الموظفين:    
150  81 مكافأة نهاية الخدمة   

8,338  6,498 تكاليف الموظفين   
8,488  6,579   
1,419  1,650 تأجير موقع   

319  2,085 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والمخزون   
9,625  6,788 تكلفة ترويج األعمال التجارية    

498  498 إستهالك رسوم الترخيص )إيضاح 10(   
1,850  1,443 رسوم الترخيص )18.1(   

488  539 رسوم اإلتاوة )18.2(   
2,809  2,421 الرسوم اإلدارية )18.3(   

18.1 تتكون رسوم الترخيص رسوم الترخيص للهاتف المحمول ورسوم ترخيص تردد واي ماكس المستوجبة لهيئة تنظيم اإلتصاالت في البحرين. وفقًا لإلتفاقية 
المؤرخة في 22 أبريل 2003 بين الشركة وهيئة تنظيم اإلتصاالت، يجب على الشركة أن تدفع %0.8 من إجمالي اإليرادات السنوية كل عام لهيئة تنظيم 

اإلتصاالت فيما يتعلق برسوم الترخيص و الرسوم الثابتة للحصول على رخصة تردد الموجات الدقيقة.

18.2 يوجد لدى الشركة اتفاقية مؤرخة في 1 سبتمبر 2007 مع ڤودافون المنتجات والخدمات العالمية المحدودة فيما يتعلق بإستخدام “ڤودافون” العالمة التجارية 
وتقديم مساعدات أخرى للشركة مقابل رسوم اإلتاوة بقيمة 1 مليون يورو سنويا.

18.3 وفقا لالتفاق المؤرخ في 28 ديسمبر عام 2003 بين الشركة والشركة األم، توفر الشركة األم خدمات إدارية مختلفة للشركة مقابل رسوم إدارية بنسبة %3 من 
اإليرادات اإلجمالية السنوية على النحو المحدد.
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العائد األساسي للسهم الواحد:  .19
إن العائدات والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المستخدمة في إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد هي على النحو التالي:  

2010  2011   
آالفالدنانيرالبحرينية آالفالدنانيرالبحرينية    

21,872  13,047 ربح الفترة   
باآلالف باآلالف  عدد األسهم   

32,000  32,000 عدد األسهم في بداية ونهاية السنة   
684 فلس 408 فلس  العائد األساسي للسهم   

المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  .20
تمثل هذه المعامالت العمليات األطراف ذات العالقة كما هو محدد في معيار المحسابة الدولي رقم 24. يتم الموافقة على سياسات التسعير والشروط المتعلقة   

بهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الشامل هي كما يلي:  

2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

380  753 إيجار المكتب وتكاليف الصيانة   
61  62 إيجار الموقع ومنافذ البيع   

2,809  2,421 الرسوم اإلدارية )إيضاح 18.3(   
18  - تكاليف موظفي المجموعة   

630  343 رسوم برنامج خيار شراء األسهم للموظفين )إيضاح 20.1(   
488  539 رسوم اإلتاوة )إيضاح 18.2(   

خالل السنة، سجلت اإلدارة مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 200,000 دينار بحريني وهي تخضع لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين )2010: 640,000   
دينار بحريني(.

20.1 رسوم برنامج خيار شراء األسهم للموظفين تتعلق بخطة خيار شراء أسهم تديرها وتتداولها الشركة األم. تقتصر مسؤولية الشركة على حصة مساهمتها كما تم 
تحميله من الشركة األم. تم اإلفصاح عن تفاصيل الخطة في البيانات المالية الموحدة لمجموعة زين.

2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

أرصدة األطراف ذات العالقة  
(779)  (3,005) مجموعة زين القابضة البحرين ش.ش.و.   

1  - زين – تاتش   
(149)  (151) زين – األردن   
(643)  1 زين – المملكة العربية السعودية   

13  13 الشركة السودانية للهاتف المحدودة   
1  (34) زين – العراق   

71  (75) شركة اإلتصاالت المتنقلة – الكويت   
(1,485)  (3,251)   
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يتم عرض المبالغ المستحقة من / إلى األطراف ذات العالقة كما يلي:  
2010  2011   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

86  14 المستوجب من أطراف ذات عالقة )إيضاح 7(   
1,571  3,265 المستوجب إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 11(   

تعويضات أعضاء اإلدارة العليا:  

كانت تعويضات أعضاء اإلدارة العليا خالل السنة هي كما يلي:  
2010  2011   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

1,116  1,155 مزايا قصيرة األجل   
64  84 مزايا أخرى طويلة األجل   

1,180  1,239   

إن التعويضات أعاله هي على شكل رواتب، مخصصات ومكافآت.  

اإللتزامات والمطلوبات الطارئة:  .21

المطلوبات الطارئة:  21.1
كان لدى الشركة البنود المعلقة التالية في نهاية السنة:  

2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

64  66 خطابات الضمان   

إلتزامات رأسمالية:  21.2
النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها بتاريخ التقرير والتي لم ينص عليها، هي على النحو التالي:  

2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

11,861  14,278 النفقات الرأسمالية   

إلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية:  21.3
تم عرض اإللتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية، والتي تتكون إلى حد كبير من ممتلكات حيث تم تركيب معدات اإلتصاالت عليها، على النحو التالي:  

2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

1,591  1,856 خالل سنة واحدة   
5,649  6,889 بعد سنة واحد، ولكن ليس أكثر من خمس سنوات   

7,240  8,745   
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األدوات المالية:  .22
تشتمل األدوات المالية على الموجودات المالية والمطلوبات المالية.  

تتضمن الموجودات المالية للشركة نقد وأرصدة لدى البنوك وذمم مدينة.  

تتضمن المطلوبات المالية للشركة ذمم دائنة ومستحقات.  

السياسات المحاسبية الهامة  22.1
السياسات المحاسبية الهامة واألساليب المعتمدة )بما في ذلك معايير اإلعتراف، أساس القياس، واألساس الذي يتم من خالله اإلعتراف بالدخل والمصروفات( فيما   

يتعلق بكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية، مبينة في إيضاح 3 من البيانات المالية.

فئات األدوات المالية  22.2
إن ملخص الموجودات والمطلوبات المالية هو كما يلي:  

2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

موجودات مالية  
18,097  5,238 نقد وأرصدة لدى البنوك   
16,295  15,791 ذمم مدينة   

34,392  21,029   
مطلوبات مالية    

26,442  26,305 بالتكلفة المطفأة   

إدارة المخاطر الرأسمالية  22.3
تدير الشركة رأسمالها لضمان أن الشركة سوف تكون قادرة على اإلستمرار كمنشأة مستمرة مع تعظيم العائد للمساهمين من خالل اإلستغالل األمثل للدين وحقوق   

الملكية.

يتكون هيكل رأس مال الشركة من حقوق الملكية التي تضم رأس المال، وأسهم عالوة اإلصدار واإلحتياطيات. ليس لدى الشركة قروض طويلة األجل كما في   
تاريخ التقرير.

أهداف إدارة المخاطر المالية  22.4
تقوم اإلدارة المالية للشركة بإدارة المخاطر المالية المتعلقة بعمليات الشركة من خالل تقارير المخاطر الداخلية التي ُتعنى بتحليل مقدار التعرض للمخاطر   
من حيث درجة وحجم المخاطر. تشمل هذه المخاطر مخاطر السوق )والتي تتكون من مخاطر أسعار األسهم، مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدالت الفائدة(، 

ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. 

إن المخاطر المصاحبة لألدوات المالية وأساليب الشركة إلدارة هذه المخاطر مبّينة كما يلي:  

مخاطر السوق  22.5
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغير أسعار السوق مثل معدالت الفائدة وأسعار صرف   
العمالت األجنبية. أنشطة الشركة تعرضها بشكل رئيسي لمخاطر مالية في التغيرات في معدالت الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية التي تم وصفها أدناه:

إدارة مخاطر معدالت الفائدة  22.5.1  
مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر أن القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية سوف تتقلب بسبب التغيرات في معدالت الفائدة    

في السوق.

تحمل ودائع الشركة القصيرة األجل معدالت فائدة ثابتة وتستحق في غضون ثالثة أشهر. يحمل حساب مكشوف لدى البنك معدل فائدة متغير وهو    
قصيرة األجل بطبيعته )إيضاح رقم 5(.

ال تتعرض الشركة لمخاطر معدالت الفائدة نظرا ألنه ليس لديها مطلوبات طويلة األجل تحمل فائدة في تاريخ التقرير. تقوم الشركة بمراجعة وتحليل    
السوق والتوقعات لتحركات معدالت الفائدة حيث األساس الذي تقرره الشركة إلستخدام المعدالت العائمة أو الثابتة لمطلوباتها التي تحمل فائدة، إن 

وجدت. 

ترد تفاصيل تعرض الشركة لمعدالت فائدة على الموجودات والمطلوبات المالية في قسم إدارة مخاطر السيولة من هذا اإليضاح.   
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إدارة مخاطر العملة  22.5.2  
مخاطر العملة هي مخاطر التذبذب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية من األدوات المالية نتيجة التقلبات في أسعار صرف العمالت    

األجنبية.

البحريني مرتبط بالدوالر األمريكي، فإن األرصدة  الدينار  البحريني والدوالر األمريكي واليورو. بما أن  إن موجودات ومطلوبات الشركة مقّومة بالدينار    
بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عملة جوهرية. ومع ذلك، فإن األرصدة المقّومة باليورو تتعرض لتحركات سعر الصرف. تم إيداع وديعة ألجل باليورو 

من قبل الشركة للتخفيف من مخاطر تقلبات سعر اليورو على مطلوباتها المالية المقّومة باليورو.

القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية النقدية المقّومة بالعمالت االجنبية للشركة كما في تاريخ التقرير هي كما يلي:   

الموجودات المطلوبات    

2010  2011  2010  2011   
آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية  آالف الدنانير البحرينية    

1,876  586  1,657  476 يورو   

تحليل حساسية العمالت األجنبية   
الشركة معّرضة بشكل رئيسي إلى اليورو.   

يفصل الجدول الجدول التالي حساسية الشركة إلى التغير بنسبة %10 في الدينار البحريني مقابل اليورو. إن %10 هو معدل الحساسية المستخدم عند    
تقديم تقرير مخاطر العمالت األجنبية داخليا لموظفي اإلدارة الرئيسيين ويمثل تقييم اإلدارة للتغيرات الممكنة المعقولة في أسعار صرف العمالت 
األجنبية. يتضمن تحليل الحساسية فقط بنود العمالت األجنبية النقدية المقّومة ويتم تعديل ترجمتها في نهاية الفترة لتغيير %10 من أسعار 
العمالت األجنبية. إن العدد السلبي أدناه يشير إلى إنخفاض في األرباح حيث يقوي الدينار البحريني %10 مقابل اليورو. إن ضعف %10 في الدينار 

البحريني مقابل اليورو، يكون له تأثير معاكس ومساو على الربح، كما أن األرصدة أدناه تكون إيجابية. 

تأثير اليورو   
2010  2011   

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية    

(22)  (11) ربح أو خسارة )أ(    

)أ ( يخص هذا بشكل رئيسي تعرض الرصيد المتبقي من موجودات ومطلوبات الشركة المّقومة باليورو في نهاية السنة المالية.   

في رأي اإلدارة، فإن تحليل الحساسية هو غير ممثل لمخاطر الصرف األجنبي المتأصلة حيث أن التعرض في نهاية السنة ال يعكس التعرض خالل    
السنة.

إدارة مخاطر االئتمان  22.6
مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد أطراف األدوات المالية بالوفاء بإلتزاماته مما يؤدي لتكبد الشركة لخسارة مالية.  

تسعى الشركة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بالمشتركين آجلي الدفع من خالل تحديد سقوف االئتمان التي تتم مراقبتها بانتظام وإنشاء فترة تسديد   
لهؤالء األفراد من المشتركين آجلي الدفع، باإلضافة إلى عملية المراجعة االعتيادية للمستحقات. 

ليس لدى الشركة أي مخاطر إئتمانية هامة لطرف واحد أو أي مجموعة من األطراف المقابلة التي لها خصائص مماثلة. تعرف الشركة األطراف المقابلة على أن   
لها خصائص مماثلة إذا كانت هيئات ذات صلة. إن مخاطر اإلئتمان على األموال السائلة محدودة ألن األطراف المقابلة تتمثل في بنوك ذات تصنيفات إئتمانية 

عالية. 

إن القيمة الدفترية للموجودات المالية المسجلة في البيانات المالية تمثل أقصى تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان.  
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إدارة مخاطر السيولة  22.7
إن مخاطر السيولة هي مخاطر أن ال تكون األموال متاحة لتسديد المطلوبات عند إستحقاقها.  

المسؤولية النهائية فيما يخص إدارة مخاطر السيولة تقع على عاتق مجلس اإلدارة، الذي أنشأ إطار إدارة مخاطر السيولة المالئمة إلدارة تمويل الشركة القصير،   
والمتوسط والطويل األجل ومتطلبات إدارة السيولة. للتخفيف من المخاطر، قامت اإلدارة بتنويع مصادر التمويل وإدارة الموجودات مع نهج سيولة، والحفاظ على 
توازن سليم من النقد وما يعادله. تدير الشركة تواريخ اإلستحقاق لموجوداتها ومطلوبات الشركة بطريقة لتكون قادرة على الحفاظ على السيولة الكافية. خالل 
السنة، حصلت الشركة على تسهيالت إئتمانية من أحد البنوك المحلية مع حد من 5 مليون دينار بحريني لحساب مكشوف لدى البنك و 3 ماليين دينار بحريني 

لكمبياالت مخصومة.

جداول مخاطر السيولة ومعدالت الفائدة  22.7.1  
تفّصل الجداول التالية اإلستحقاق التعاقدي المتبقي للمطلوبات المالية غير المشتقة للشركة. تم إعداد الجداول على أساس التدفقات النقدية غير    
المخصومة للمطلوبات المالية إستنادا إلى أقرب تاريخ يمكن أن يتوجب فيه السداد من قبل الشركة. وتشمل الجداول كال من الفائدة والتدفقات النقدية 

الرئيسية.
3 أشهر المتوسط       

المجموع إلى سنة واحدة  1-3 أشهر  أقل من شهر  المرجح لمعدل     
آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  الفائدة الفعلي     

البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية   %    
2011   

25,466  7,250  14,466  3,750  - التحمل فائدة    
839  -  -  839  3.25% تحمل فائدة متغيرة    

26,305  7,250  14,466  4,589     
2010   

26,442  6,854  10,996  8,592  - تحمل فائدة متغيرة    
  

تفّصل الجداول التالية اإلستحقاق المتوقع للموجودات المالية غير المشتقة للشركة. تم إعداد الجدول أدناه على أساس اإلستحقاقات التعاقدية غير    
المخصومة للموجودات المالية بما في ذلك الفوائد المكتسبة على تلك الموجودات، إال إذا كانت الشركة تتوقع أن تنشأ التدفقات النقدية في فترة 

أخرى.

3 أشهر المتوسط       
المجموع إلى سنة واحدة  1-3 أشهر  أقل من شهر  المرجح لمعدل     

آالف الدنانير آالف الدنانير  آالف الدنانير  آالف الدنانير  الفائدة الفعلي     
البحرينية البحرينية  البحرينية  البحرينية   %    

2011   
18,016  5,409  7,798  4,809  - التحمل فائدة    

3,020  -  -  3,020  2.75% أدوات ذات معدل الفائدة الثابتة     
21,036  5,409  7,798  7,829     

2010   
20,339  4,190  10,347  5,802  - التحمل فائدة    
14,076  -  -  14,076  2.00% أدوات ذات معدل الفائدة الثابتة     

34,415  4,190  10,347  19,878     

القيمة العادلة لألدوات المالية:  .23
إن القيمة العادلة هي القيمة التي يمكن مبادلة موجود أو لتسوية مطلوب بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تجارية بحتة. و ينطوي تعريف القيمة العادلة   

على افتراض أن المؤسسة مستمرة في أعمالها دون أي نية أو حاجة للتصفية أو تقليص حجم عملياتها أو إجراء أي عملية بشروط مجحفة.

يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن القيم العادلة لألدوات المالية للشركة تقارب قيمتها الدفترية كما في تاريخ التقرير.  

ال توجد موجودات ومطلوبات مالية المدرجة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير.  


