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تأسست زين البحرين من خالل فكرة لبناء شركة مدعومة بإمكانيات تقنية
متطورة وبقيم االستدامةُ ،ووجدت أساسًا لوضع معايير جديدة لتمكين العمالء،
وتوفير وتطوير الدخل ،وتوفير منتجات جديدة ومبتكرة.
امكانيات ال حدود لها...
تعمل زين البحرين على التحول إلى طريقة يتفاعل من خاللها العمالء مع ما
تبتكره من منتجات وخدمات ،ما يضعهم في قلب تجربة غنية تتسم بالبساطة
والسهولة والمالئمة التامة.
شهد عام  2017خطوة مهمة في هذه الرحلة الرقمية ،حيث سجلت زين عددًا
أكبر من المتعاملين مقارنة بالسنوات السابقة .ويتيح قبول عمالء زين لتلك
المنصات الرقمية تأييدًا قويًا للفكر اإلستراتيجي الذي يوجه مثل هذه المبادرات.
كل اإلحتماالت ممكنة لتسريع الثورة التقنية التي تجلب المستقبل لنا اليوم...
وبشكل يتيح لنا تمكين عمالئنا وجعلهم عنصرًا حيويًا في سلسلة القيمة
المضافة بأكملها ،وفي الوقت نفسه ،إدخال ابتكار مدروس يؤثر على حياة الناس
بشكل إيجابي؛ وتقديم الحلول التي تساعد على تطوير المؤسسات والشركات؛
وخلق فرص جديدة لتعزيز وإثراء عالقات العمالء.

زين .عالم من اإلمكانيات.
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رؤيـتنـا
مهـمـتـنـا
وقـيـمـنـا
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رؤيتنا
أن نصبح شركة االتصاالت الرائدة في مملكة البحرين من خالل توفير الدعم والرعاية
لكافة األطراف ذات العالقة وتحسين نمط حياتهم.

مهمتنا
تزويد السوق البحرينية بخدمات اتصاالت عالية الجودة وتركز على التميز في خدمة
العمالء ومقدمة من أشخاص على دراية كاملة بعالمة زين وما تمثله .تطوير شركة
تركز على الناس وتهتم باآلخرين.

قيمنا
تتبنى زين مجموعة من القيم التي تحدد الهيكل المؤسساتي المرغوب الوصول
إليه وصورة العالمة التجارية ،وهي كالتالي:
التألق  -الريادة بالرؤية الثاقبة والخيال الواسع ،مع إضافة المتعة والجمال
والرفاهية إلى حياتك
القلب  -مساعدتك لتعيش حياتك بعزم وشجاعة ،وإلهام روحك ولمس عواطفك
االنتماء  -تقديم الرعاية لجميع أفراد المجتمع ،وتجاوز الحدود الثقافية والجغرافية
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أهم المعالم الرئيسية
2008

2006

2004

اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت
 HSDPAﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ٪ 20
ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻮق

اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮا
اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ

2003

إﻃﻼق أول ﺷﺒﻜﺔ
ﻟﻠﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ 3G
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

2005

2009

اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت
وﺗﺤﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺻﺎﻓﻴﺔ

2007

أول ﺷﺒﻜﺔ واي ﻣﻜﺲ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﻧﻤﻮ ﻣﺰدوج اﻟﺮﻗﻢ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻴﻊ
ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﺘﺮاق ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪ 130

2013

2017

إﻃﻼق ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺠﻴﻞ
اﻟﺮاﺑﻊ 4G LTE

ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

2015

2011

ﺗﺴﺎرع اﻟﻨﻤﻮ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ
ﺑﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت

2010

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ أرﺑﺎح
ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ

2012

ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ
واﻹﻳﺮادات
اﻟﺘﺤﻮل اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﺮﺗﻜﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

2014

إدراج أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ رﺳﻤﻴﴼ
ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻰ
ﺷﺒﻜﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻤﺎﻣﴼ

2016

رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻟﻌﺪد
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ

9

أهــــم
المؤشرات المالية
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أهم مالمح عام ٢٠١٧
73

اإليرادات

مليون د.ب

5

مليون د.ب

األرباح المقترحة
لكل سهم

فلوس

%30

22

هامش األرباح
قبل خصم
الفوائد والضرائب
واالستهالكات

106,2

األرباح قبل
خصم الفوائد
والضرائب
واالستهالكات

اجمالي الموجودات

مليون د.ب

%23

4,3
مليون د.ب

67,8
مليون د.ب

نمو ايرادات
البيانات السنوية

صافي الدخل

%80

اجمالي حقوق
الملكية

من العمالء
يتفاعلون مع زين
البحرين عبر القنوات
الرقمية وقنوات
الرعاية الذاتية
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كلمــة رئيـس
مجلس اإلدارة

باألصالة عن نفسي وعن إخواني أعضاء مجلس إدارة شركة زين البحرين،
يسرني أن أضع بين يديكم البيانات المالية المدققة لشركة زين البحرين
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2017والتي شهدت ً
نموا ً
كبيرا
في إيرادات البيانات بفضل جهودنا الدؤوبة لتوسيع نطاق خدماتنا
الرقمية المتطورة.

استراتيجيتنا

ُيمثل اإلبداع أهم عملة رائجة في عصرنا الرقمي ،وقد واصلت زين
البحرين على مدار العام  2017مسيرتها اإلبداعية من خالل توسيع نطاق
قنواتها ومنتجاتها الرقمية .وبال شك أن الطلب على البيانات سيستمر في
االرتفاع على مدار السنوات القادمة في ظل طرح المزيد من التطبيقات
ً
الجديدة كل يوم ،فضل عن زيادة تقنيات التواصل التي تربط بين
ً
وتماشيا
مختلف أرجاء المعمورة ليصبح عالمنا أصغر من أي وقت مضى.
مع هذا االتجاه المتنامي ،عقدت زين البحرين شراكات مع مجموعة من
كبرى المؤسسات المزودة للمحتوى الرقمي والخدمات ذات القيمة المضافة
من أجل ضمان استمتاع عمالئنا بأفضل الخدمات الرقمية في العالم
وأحدثها على اإلطالق ،إذ يدرك عمالؤنا ً
جيدا أننا ال نوفر لهم خدمات
رقمية فحسب ،بل نمط حياة رقمي متكامل.
كذلك واصلت زين البحرين رقمنة عملياتها الداخلية من أجل تعزيز
الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة خدمة العمالء المميزة بالفعل .وبفضل
ّ
التميز في جميع جوانب أعمالنا ،فإننا نمضي
تركيزنا الدائم على تحقيق
ً
قدما نحو المزيد من النمو واالزدهار في ظل األجواء التنافسية الحادة التي
تسود قطاع االتصاالت في وقتنا الحالي.

خالل العام  ،2017ازداد التفاعل عبر قنواتنا الرقمية بنسبة
 84في المائة في شهر ديسمبر ،كما ارتفعت المدفوعات عبر
هذه القنوات الرقمية بنحو  90في المائة.

نظرة على العمليات التشغيلية والتجارية

خالل العام  ،2017ازداد التفاعل عبر قنواتنا الرقمية بنسبة  84في المائة
في شهر ديسمبر ،كما ارتفعت المدفوعات عبر هذه القنوات الرقمية
بنحو  90في المائة.
ً
ّ
المشرف الذي شهدته الشركة في العام  ،2017فإننا
وانطالقا من النجاح
سنواصل تحسين قدرات شبكتنا وإمكاناتنا الرقمية فائقة التطور من أجل
استيعاب المزيد من حركة البيانات وتطوير التجربة الكلية للمستخدم.

المؤشرات المالية

توزيعات األرباح المقترحة

بفضل النمو الملحوظ في إيرادات شركة زين البحرين ،باإلضافة إلى
تحسين العمليات التشغيلية ،فقد وصلت نسبة هامش الربح قبل خصم
الفوائد والضرائب واالستهالكات إلى نحو  30في المائة على الرغم من
الظروف االقتصادية الصعبة التي تسود األسواق .ومن ثم يتيح لنا هذا
ّ
المشرف مكافأة مساهمينا بتوزيعات أرباح نقدية للعام الرابع
اإلنجاز
على التوالي منذ إدراج الشركة في بورصة البحرين .وعليه فسوف يوصي
مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية بتوزيعات أرباح نقدية تبلغ 1,84
مليون دينار بحريني عن العام  ،2016وبقيمة  5فلوس للسهم.

قفزت اإليرادات السنوية للبيانات بنسبة  23في المائة ،وهو ما أثمر عن
نمو حجم اإليرادات السنوية لشركة زين البحرين بنسبة  13في المائة
ً
لتصل إلى  73مليون دينار بحريني مقارنة بمبلغ  64,6مليون دينار
بحريني في العام الماضي .وباإلضافة إلى هذا اإلنجاز المتميز في حجم
اإليرادات ،واصلت الشركة جهودها الحثيثة من أجل تحسين الكفاءة
التشغيلية وتعزيز الفاعلية ،وهو ما أدى إلى تحقيق صافي أرباح وصلت
إلى  4,3ماليين دينار بحريني بنسبة نمو بلغت  1,2في المائة عن العام
 .2016وتؤكد هذه النتائج المالية اإليجابية التي دأبت الشركة على
تحقيقها ً
عاما بعد آخر على مدى نجاح استراتيجية النمو القوية
الخاصة بها.

آفاق العام 2018

موظفونا

ً
كما تحرص شركة زين البحرين أيضا على تطبيق أعلى معايير حوكمة
ً
ً
وسعيا للحفاظ على ثقة
التزاما منها بمبادئ النزاهة والشفافية
الشركات
مساهميها.

تنفرد شركة زين البحرين بإحدى أنجح الثقافات المؤسسية في المملكة،
والتي تبث روح الحماس واإللهام في نفوس موظفيها .كذلك تعمل
سياسات ومبادرات االستدامة المؤسسية لدينا على ترسيخ أسس الريادة
واالبتكار بين موظفينا ،والذين لطالما اعتبرناهم أهم ركائز شركتنا على
اإلطالق .وتتمتع زين البحرين بمعدل بحرنة يصل إلى نحو  92في
المائة ،وهو ما يشكل أحد أعلى المعدالت في البالد ،كما تسعى دائماً
ً
إلى استقطاب أفضل المواهب في السوق واالحتفاظ بها ،فضل عن
مواصلة تطوير ثقافة القيادة والتوجيه.

في ظل نهضة تقنيات الذكاء االصطناعي والواقع االفتراضي والمعزز
ً
وإنترنت األشياء ،فإن مالمح المستقبل تتشكل ليصبح أكثر تواصل من
ذي قبل .وان شاءالله سنكون عازمين على االستفادة من الزخم اإليجابي
الذي حققناه في العام الماضي من خالل مواصلة ترسيخ مكانتنا الرائدة
وتوسيع نطاق خدماتنا الرقمية ،باإلضافة إلى تحسين تطبيقنا المتطور
للهواتف الذكية وبوابتنا اإللكترونية لخدمة العمالء ،ومن خالل توظيف
مزايا السرعة الفائقة وسعة البيانات الضخمة لشبكتنا ،كما تتعهد الشركة
باالستمرار في تقديم تجربة ثرية لعمالئها من خالل دمج احتياجاتهم
الرقمية مع نمط حياتهم اليومي.

أحمد بن علي آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة
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المديــر العــام

لطالما وضعت زين البحرين عمالءها على رأس أولوياتها ،إذ تحرص دائمًا
على أخذ احتياجاتهم وتوقعاتهم في الحسبان لتقدم لهم تجربة عمالء
ُ
ال تضاهى .وفي ظل نهضة العصر الرقمي التي نعيشها حاليًا ،تشهد
رحلة العمالء نقلة نوعية من المنصات التقليدية متعددة القنوات إلى
الواجهات البسيطة ،ومن ثم فقد استجابت زين البحرين لهذا االتجاه من
خالل تطوير أفضل تجربة رقمية لعمالئها .فعلى مدار عام  ،2017سعت
الشركة إلى تحسين منصاتها الرقمية ،بما في ذلك بوابتها اإللكترونية
وتطبيقها المتطور للهواتف الذكية لتوفر للعمالء مزايا البساطة والراحة
والسالسة والخدمة الذاتية ،وذلك لتمكينهم من التحكم في تجربة
المستخدم الخاصة بهم.
وفي إطار جهودها الحثيثة لتوسيع نطاق عروضها الرقمية ،تفخر مجموعة
زين بعقد شراكات استراتيجية مع أكبر مزودي الخدمات في العالم ،بما
في ذلك شركة  iFlixوموقع  .Booking.comوتعكس هذه الشراكات
التزامنا الراسخ بتقديم تجربة كلية غير مسبوقة لعمالئنا باستخدام أحدث
المنتجات والتقنيات والمحتوى المبتكر.
وفيما يتعلق بإنجازاتنا األخرى في العام الماضي ،تتحدث نتائجنا عن
نفسها ،إذ شهد العام  2017زيادة ملحوظة بلغت نسبتها  1,273في
المائة في أعداد مستخدمي تطبيق زين البحرين ،كما تم تنزيل التطبيق
 50ألف مرة منذ إطالقه في شهر يناير  .2017وعالوة على ذلك ،تم
استخدام التطبيق في إجراء معامالت مالية تجاوزت قيمتها مليون دينار
بحريني ،بما في ذلك سداد الفواتير وشحن الرصيد ودفع االشتراكات ،وهو
ً
ً
ما يمثل إنجازا مذهل في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة!
هذا وتشكل االستراتيجية الرقمية إحدى أهم الركائز الجوهرية لشركة
زين البحرين ،فعلى مدار العام الماضي ،لعبت الرقمنة دورًا محوريًا في
جوانب األعمال الداخلية والخارجية للشركة كافة .وكان لها أثر إيجابي

شهد العام  2017زيادة ملحوظة بلغت نسبتها  1,273في
المائة في أعداد مستخدمي تطبيق زين البحرين ،كما تم
تنزيل التطبيق  50ألف مرة منذ إطالقه في شهر يناير .2017

للغاية على صعيد أدائنا التشغيلي وتحسين جودة خدماتنا مع خفض التكلفة
في الوقت ذاته ،كما أضفت على زين البحرين سمة فريدة ّ
تميزها عن غيرها من
المؤسسات في ظل سوق مكتظة بالمنافسة.
وعلى صعيد بالغ األهمية ،تكرس زين البحرين اهتمامًا كبيرًا لصالح تنمية
قدرات موظفيها وصقل مهاراتهم ،وهو ما أكدت عليه خالل العام  2017عبر
العديد من البرامج والمبادرات ،إذ قدمت الشركة  130جلسة تدريبية تحت إشراف
مدربين لحوالي  210موظفين بإجمالي  13,311ساعة ،باإلضافة إلى  588ساعة
من التعلم اإللكتروني و 218شهادة إتمام تدريب وتوجيه لنحو  80في المائة من
موظفيها من جميع المستويات .وعالوة على ذلك ،وفرت الشركة دورات تدريبية
للمجتمع مع مشاريع مخصصة للمدارس ومسئولين من الحكومة البحرينية .وقد
ُت ّ
وجت جهود الشركة في هذا المجال بتكريم رفيع المستوى ،حيث حصلت على
جائزة التدريب وتأهيل العمالة الوطنية تقديرًا ّ
لتميزها وسجلها الحافل في مجال
تنمية الموارد البشرية وتطوير المواهب ،وذلك ضمن الحفل السنوي لجوائز وزارة
العمل والتنمية االجتماعية.
وفي إطار رؤية البحرين االقتصادية  ،2030تسعى الحكومة البحرينية إلى تعزيز
ّ
للتميز في مجال االتصاالت والخدمات
مكانة المملكة كمركز إقليمي ودولي بارز
الرقمية .وعلى الرغم من صغر مساحتها ،تتبوأ مملكة البحرين مكانة مرموقة
كإحدى الدول ذات خدمات االتصاالت األفضل واألكثر تطورًا في العالم ،إذ تصل
نسبة التغطية الخارجية إلى  99في المائة بالفعل ،كما نتوقع نمو هذه النسبة
بفضل تحديثات التقنيات والجودة .ومن جانبها تفخر زين البحرين بدعم هذه
الرؤية الوطنية الطموحة ،كما تتطلع إلى مواصلة اضطالعها بدور ّ
فعال
في تحقيقها.
وختامًا أؤكد مجددًا على التزامنا بتحسين جودة خدماتنا ،وطرح المزيد من
المنتجات والخدمات المبتكرة ،مع توظيف قدرات شبكتنا الفائقة التطور إلثراء
ً
نمط حياة عمالئنا ولنبني معًا “عالمًا جميال”.

على مدار العام الماضي،
لعبت الرقمنة دورًا محوريًا
في جوانب األعمال الداخلية
والخارجية للشركة

محمد زين العابدين
المدير العام
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مجلس اإلدارة
الشيخ أحمد بن علي آل خليفة (رئيس مجلس اإلدارة)
عضو غير تنفيذي /غير مستقل

يشغل الشيخ أحمد بن علي آل خليفة منصب رئيس مجلس إدارة شركة دي إتش إل الدولية المحدودة في البحرين وشركة دي إتش إل المحدودة
للطيران وشركة مينا إيروسبيس المحدودة للطيران ،وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مينا إيروسبيس المحدودة للطيران منذ إنشائها في
العام  ،2004ويترأس الشيخ أحمد بن علي آل خليفة أيضًا مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي منذ العام  ،1989وقبل ذلك شغل منصب نائب رئيس
مجلس إدارة النادي من العام  1978حتى العام .1988

السيد /مهند الخرافي (نائب الرئيس)
عضو غير تنفيذي/غير مستقل

يشغل السيد مهند الخرافي منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة زين .وهو أيضًا نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد عبدالمحسن الخرافي
وأوالده ،وهي شركة تتمتع ببصمات قوية في مجال التمويل واالستثمار والعمليات التجارية في أكثر من  135شركة مسجلة تعمل عبر  28دولة .ويتمتع
السيد مهند بسجل حافل في قطاع األعمال والتمويل في دولة الكويت وفي المنطقة العربية قاطبة .ويحمل السيد الخرافي شهادة البكالوريوس
في إدارة األعمال واالقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الكويت ( .)1991باإلضافة إلى ذلك ،يشغل السيد الخرافي منصب نائب رئيس مجلس
إدارة شركة االستثمارات الوطنية ،إحدى أكبر شركات إدارة األصول االستثمارية في الكويت .كما أنه عضو في مجلس إدارة الشركة الكويتية لألغذية
(أمريكانا) ،وهي واحدة من أكبر شركات األغذية في المنطقة العربية ،وكان سابقًا عضوًا في مجلس إدارة شركة العلي للوقود .ويتمتع السيد الخرافي
بخبرات متعمقة في القطاع العقاري ،ويشغل منصب المدير العام لشركة الدرر األربعة للتجارة والعقارات.
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الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة
عضو غير تنفيذي /مستقل

يشغل الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة منصب المدير العام في شركة معمار للعمارة والهندسة منذ العام  ،1992وقبل ذلك عمل في قوة دفاع
البحرين وكان يشغل منصب مدير األشغال العسكرية من العام  1982حتى العام  ،1991ورئيس إدارة المهندسين من العام  1978حتى العام  ،1980ويحمل
الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة القاهرة في مصر ،ودرجة الماجستير في تخطيط المدن من
جامعة هوارد في الواليات المتحدة األمريكية ،وشهادة برنامج اإلدارة المتقدمة من جامعة هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية ،وهو عضو مسجل في لجنة
تنظيم مزاولة المهن الهندسية ( ،)COEPPوالمعهد األمريكي للمهندسين المعماريين ،والجمعية األمريكية للتخطيط.

السيد /بدر ناصر الخرافي
عضو تنفيذي  /غير مستقل

تم تعيين السيد بدر ناصر الخرافي نائبًا لرئيس مجلس إدارة مجموعة زين في فبراير  ،2014بعد انضمامه إلى مجلس اإلدارة في أبريل  2011وفي  12مارس
 ،2017وبعد اجتماع الجمعية العامة العادية ،قرر مجلس إدارة مجموعة زين المنتخب حديثًا الجمع بين دور نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة
وتعيين السيد بدر ناصر الخرافي للقيام بدور إضافي وتوليه منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة .ويشغل السيد الخرافي منصب رئيس مجلس اإلدارة
وعضو مجلس اإلدارة في العديد من الشركات التي تشكل جزءًا من مجموعة الخرافي ،وهي واحدة من أكبر المجموعات المملوكة للقطاع الخاص والمتنوعة
القطاعات في الكويت ،وتعمل في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا عبر أكثر من  135شركة ،وهي شركات مسجلة
تعمل في أكثر من  28بلدًا في مختلف القطاعات .كما يشغل السيد بدر الخرافي منصب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة الخليج للكابالت
والصناعات الكهربائية ومقرها الكويت ،ومنصب المدير العام لشركة الخير الوطنية لألسهم والعقارات .وعضو مجلس إدارة شركة المرطبات التجارية (كوكا
كوال) .كما أنه عضو مجلس إدارة بنك الخليج بالكويت ،الذي يعتبر واحدًا من أكبر المؤسسات المالية في البالد ،وعضو مجلس إدارة شركة فوالذ القابضة .في
أوائل عام  ،2014تم تعيين السيد الخرافي في المجلس االستشاري لمنطقة الشرق األوسط لبنك كوتس البريطاني ،وهو عضو دائرة الثروات في رويال بنك
أوف اسكتلندا .وهو أيضا مؤيد قوي وعضو نشط في مجلس إنجاز ،الكويت .كما أنه عضو في المجلس االستشاري الصناعي لقسم الهندسة الميكانيكية في

جامعة الكويت .وكان السيد الخرافي قد حصل على شهادة الماجستير من مدرسة لندن لألعمال ( ،)London Business Schoolوشهادة البكالوريوس في
الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت.

السيد /أحمد طاحوس الطاحوس
عضو غير تنفيذي  /غير مستقل

يشغل السيد أحمد الطاحوس منصب عضو مجلس إدارة مجموعة زين ،وهو يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال بتخصص في االقتصاد من جامعة
الكويت ( .)1981يتمتع السيد أحمد الطاحوس بخبرات تزيد عن  34عامًا اكتسبها من عمله في قطاع الخدمات المصرفية وقطاع االستثمار في األسواق العالمية
والكويتية ،حيث استهل عمله مبكرًا عندما التحق بالعمل في وزارة المالية في قسم األسهم األمريكية في العام  ،1983وانتقل بعدها إلى مورغان ستانلي إلدارة
األصول في نيويورك ،وهي مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات ،حيث شغل منصب مدير المحفظة االستثمارية الخاصة بالهيئة العامة
لالستثمار .ويشغل السيد أحمد الطاحوس منصب المدير التنفيذي في قطاع األوراق المالية القابلة للتداول في الهيئة العامة لالستثمار (الكويت) ،وهو أقدم
صندوق للثروة السيادية في العالم ،بعدما كان يشغل منصب مدير إدارة األسهم ،حيث التحق بالعمل في الهيئة العامة لالستثمار في العام .2006
كما يشغل السيد أحمد الطاحوس منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة المشروعات السياحية ،وهي من الشركات الرائدة في تطوير وتنمية السياحة في
الكويت ،ويشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي منذ العام  ،2011وهو بنك متخصص في دعم وتنويع القاعدة اإلنتاجية لدفع عملية
التنمية الصناعية في دولة الكويت.وشغل السيد أحمد الطاحوس عضوية مجلس اإلدارة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية واالستثمار ،وهي شركة متخصصة
في إدارة المشروعات العقارية والسياحية ،كما شغل منصب عضو مجلس اإلدارة في البنك االهلي األردني ،وبنك اإلسكان للتجارة والتمويل ( األردن).
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مجلس اإلدارة
السيد /طالل جاسم الخرافي
عضو غير تنفيذي  /غير مستقل

يتمتع السيد طالل الخرافي بخبرات كبيرة في قطاعي االستثمار والصناعة ،والتي اكتسبها من خالل عمله في العديد من المؤسسات والشركات على مدار
األعوام الـ  17الماضية ،وهو يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية المغاربية في الشركة الخليجية المغاربية القابضة ،ونائبًا لرئيس مجلس
اإلدارة في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن ،ونائبًا لرئيس مجلس إدارة النادي العلمي الكويتي ،كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة آسيا
كابيتال االستثمارية ،كما يشغل السيد طالل الخرافي منصب عضو مجلس إدارة في غرفة تجارة وصناعة الكويت منذ العام  .2008ويملك السيد طالل
ً
ً
الخرافي سجال حافال في العمل المصرفي ،حيث يشغل منصب عضو مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي على مدار السنوات الثمانية الماضية ،وكان عضو
مجلس إدارة الشركة الكويتية لصناعات األنابيب والخدمات النفطية .كذلك عمل كعضو مجلس إدارة لشركة التوظيف الخليجية ،والشركة المتحدة للتسوق
وتنظيم المعارض ( .)UNIEXPOوشغل السيد طالل الخرافي منصب عضو مجلس إدارة في الشركة الكويتية لصناعات األنابيب والخدمات النفطية ،كما
شغل عضو مجلس إدارة شركة التوظيف الخليجية ،والشركة المتحدة للتسوق وتنظيم المعارض.

السيد  /علي حسن الخاجة

عضو غير تنفيذي /مستقل

يتمتع السيد على حسن الخاجة بخبرة عريقة في مختلف القطاعات ،وكان يمثل القوة الدافعة وراء وضع أول معيار لشفافية خدمة العمالء في العالم،
وهو أحد معايير التأهيل الدولية لقطاع الخدمات ،والسيد الخاجة من رواد التكنولوجيا ويحمل عدة براءات اختراع في الواليات المتحدة األمريكية ،وعبر
االتحاداألوروبي في مجاالت التجارة اإللكترونية والتجارة المتنقلة ،وهو مخترع متحمس يطور براءة اختراع للمعامالت المتنقلة وخدمات مبتكرة على السحابة
اإللكترونية بهدف تحقيق المزيد من التطوير لصناعة رعاية العمالء في منطقة الشرق األوسط ،وكان السيد الخاجة قد بدأ حياته المهنية في صناعة
الضيافة قبل العمل في قطاع االتصاالت ،وهو حاصل على شهادة الدبلوما في مجال الضيافة.
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19

االستراتيجية

الرقـمية

تركز زين البحرين ،وبشكل دقيق ،على تحقيق مستويات أداء قوية
لتحقيق أهدافها المالية ،وفي االستثمارات االستراتيجية التي من
شأنها تعزيز الكفاءات األساسية للشركة وتوسيع نطاق جاذبيتها عبر
شرائح متنوعة من العمالء.
أثبت عام  2017أنه عام حافل باألحداث .وشكل ذروة التغيرات الجوهرية
التي طرأت على مدى السنوات الثالث الماضية ،ومهدت الطريق أمام
تحول زين البحرين إلى شركة ذات كفاءة تشغيلية وتكلفة تنافسية مع
التركيز على العمالء في المقام األول.
ومثلت تلك التغييرات جزءًا من استراتيجية مستمرة لرقمنة مستويات
التفاعل مع عمالء الشركة ،وتوفير حافز آخر إلثراء خبراتهم في التعامل
مع زين البحرين.
وقد تمكنت زين البحرين ،ومن خالل االستفادة من بعض تقنياتها
المتقدمة ،من تطبيق مبادراتها الصديقة للعمالء ،وتمكنت من إرساء
دعائم قوية لبناء االتجاه المستقبلي للشركة وإعادة هيكلة وأتمتة
بعض عملياتها وتنويع خيارات العمالء.
ونتيجة لذلك ،تعد استراتيجية زين البحرين الرقمية إحدى الركائز
الرئيسية التي تقود عمليات الشركة ،وهي مسئولة عن خلق أفضل
تجربة للعمالء .وفي قلب هذه االستراتيجية يكمن تصميم زين على
توفير اإلمكانيات الحقيقية لتلك التقنيات ،والمساعدة في إعداد
الشركة لمواجهة التحديات المستقبلية ،وضمان أن يكون هناك مسار
واضح للنمو وتحسين اإلنتاجية.
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وكجزء من هذه االستراتيجية ،تم ادماج البساطة والسهولة والراحة في
كل قناة رقمية جنبًا إلى جنب بعض التحسينات التي طرأت على تطبيق
الهواتف النقالة والبوابة اإللكترونية ،وإعادة تصميم رحلة العمالء وغيرها
من عروض المنتجات والخدمات .ويأتي هذا التحرك استجابة لالتجاهات
العالمية التي تشهد تحركًا أكبر نحو الواجهات المبسطة والتجارب
المبتكرة.

عروض الخدمات الرقمية
أطلقت زين البحرين خدمات رقمية جديدة عبر قطاعات مختلفة (محتوى
 ،OTT TVألعاب ،تجارة إلكترونية ،وغيرها) من خالل التعاون مع الشركاء
المعنيين لدعم نمط الحياة الرقمية.
ويمكن لعمالء زين البحرين االستمتاع بمجموعة واسعة من آالف البرامج
التلفزيونية واألفالم مع الترجمة العربية واإلنجليزية ،بما في ذلك العديد
من العروض الحصرية األولى والبرامج الحائزة على الجوائز المتاحة عبر
خدمة  .iflixوباإلضافة إلى أفضل برامج هوليوود وبوليوود والبرامج
اإلقليمية والمحلية ،وأكثر من  2000حلقة من محتوى األطفال ،تخطط iflix
ً
إلدخال محتوى عربي حصري قريبًا ،فضال عن تقديم مجموعة واسعة من
البرامج واألفالم العربية الشهيرة.

عملية ا لرقمنة
من المتوقع أن تالمس عملية الرقمنة كل جانب من جوانب عمليات زين
البحرين .ومن المتوقع أن تشمل أتمتة عملياتها الداخلية التجارية التي
من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث تأثير إيجابي على كل
من عملياتها وأدائها.
وفي إطار عملية الرقمنة ،يتم اتخاذ خطوات لتحليل وفهم أهداف
العملية الحالية ،وتدفقها ،واألطراف المعنية ،والمخرجات ،واحتواء
المخاطر ،وما إلى ذلك .وفي وقت الحق ،تم تحسين عملية الرقمنة فيما
يتعلق بمعايير الكفاءة والفعالية ،فيما تم تحليل فرص عملية الرقمنة
واألتمتة ،وعند بدء تطبيقها يتم رصدها ومتابعتها.

نظام تشغيل نوتانيكس انتربرايز كالود السحابي
نجحت زين البحرين في نشر حلول برمجيات جديدة قائمة على الحوسبة
السحابية ساعدت على تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى .ويسمح نظام
نوتانيكس إنتربرايز كالود ،جنبًا إلى جنب مع نظام نوتانيكس ايه اتش
للمشغل بتحليل البيانات بمنتهى السرعة ،ما يؤدي إلى تحسين عملية
اتخاذ القرارات وإتاحة الموارد لتتمكن الشركة من التركيز على نقاط قوتها
الرئيسية في ابتكار منتجات وخدمات جديدة لعمالئها.
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أعادت زين البحرين تأكيدها على التزامها بخلق المزيد من
القيمة المضافة لخدماتها على المدى الطويل من خالل مؤسسة
قوية ترتكز على خدمة العمالء .وقد حددت زين البحرين خطة
استراتيجية مفصلة حيث يكون العميل في صميم جميع عملياتها
ويوفر األساس لتقنياتها المتقدمة باإلضافة إلى محفظتها من
المنتجات والخدمات المبتكرة.
ودفع إيمان زين البحرين بأهمية دعم المبادرات التي تثري تجربة
العمالء إلى ابتكار تطبيقات جديدة باإلضافة إلى بناء بنية تقنية
معلومات قوية تساعد على تحسين األداء وتعزز من إنتاجية العمالء.
وقد تم اختبار أداء الشركة وتقديم نتائج تصب لصالح الشركة
ومورديها ،وللقاعدة المتنوعة من عمالئها كذلك.
في عام  ،2017واصلت الشركة مسارها الصحيح لتحقيق أهدافها
التي ترتكز على العمالء ،كما باشرت الشركة التوسع في تطبيق
استراتيجيتها الرقمية بحيث تشمل أقسامًا أوسع من عملياتها.
وكانت النتيجة نقلة نوعية في انجاز الشركة ألعمالها ،وأثرت بشكل
إيجابي على كل من اإليرادات والتكاليف.
تلتزم زين البحرين بتقديم تجربة استثنائية للعمالء عبر جميع
القنوات ،وضمان االستماع لصوت عمالئها في كل األوقات .ومن
بين البرامج األكثر نجاحًا في تحقيق هذا الهدف ،اليوم السنوي
للتفاعل مع العمالء الذي تم إطالقه في عام .2015

تطبيق زين البحرين للهواتف النقالة
هذا العام ،تلقى تطبيق زين البحرين للهواتف النقالة تحديثًا
رئيسيًا مهد الطريق أمام تعزيز تمكين العمالء بشكل أكبر .وقد
قدمت النسخة الجديدة للتطبيق تجربة جديدة للخدمة الذاتية
األولى من نوعها في المملكة بشكل أتاح للعمالء السيطرة الكاملة
على خطوط زين الخاصة بهم.

يوفر تطبيق زين البحرين للعمالء راحة ال مثيل لها من خالل
أدوات الرعاية الذاتية الشاملة التي تشمل انتقاء الحاجة لزيارة فروع
زين واالنتظار في الصفوف ،الدفع عبر اإلنترنت ،االستخدام اليومي
لمستخدمي اإلنترنت وعرض مجموعة منتجات وخدمات زين
بأكملها ،باإلضافة إلى عرض مجموعة واسعة من الخدمات األخرى.
ومن بين أهم اإلنجازات التي تحققت منذ إطالقه زيادة مستخدمي
تطبيقات الهاتف المحمول بنسبة  1,273في المائة بين يناير
وديسمبر من هذا العام .وقد تجاوزت عمليات التحميل  50,000معاملة
(دفع الفواتير ،إعادة شحن الرصيد واالشتراكات) بقيمة تجاوزت
مليون دينار بحريني واحد.
وتشكل هذه المبادرة جزءًا من استراتيجية “الرعاية الرقمية” التي
أطلقتها زين البحرين والتي صممت خصيصًا إلعطاء المزيد من
الفعالية للعمالء .ومع أدوات الخدمة الذاتية مثل تطبيق الهواتف
النقالة ،الرد الصوتي التفاعلي ( ،)IVRوالدردشة الحية ،فإن عمالئنا
يتمتعون حاليًا بمزيد من الحرية والراحة.
حاليًا ،تمثل الخدمة الذاتية أكثر من  80في المائة من جميع
تفاعالت العمالء مع زين البحرين.
جائزة tNPS
حازت زين البحرين على جائزة أفضل برنامج في فئته لتحسين أداء
الشركة عبر جميع القنوات على مدار العام .إن حصول زين البحرين
على جائزة  C.A.R.Eمن  ResponseTekيأتي تقديرًا ُ
لحسن
استماعها آلراء عمالئها وجودة تواصل موظفيها مباشرة مع العمالء
ومعرفتهم باحتياجاتهم ،ومستويات تفاعلهم واشراكهم في
التعامل مع ما اكتشفوه من متطلبات بهدف تقديم أفضل تجربة
لخدمة العمالء.
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المســئولية االجتماعية
للشــــركــات

االستدامة المؤسسية والمسئولية
االجتماعية
في عام  ،2017حافظت زين البحرين على مسار ثابت في تقديم القيمة
إلى مختلف األطراف المعنية في المجتمع ككل في مملكة البحرين.
واستنادًا إلى مكانتها كشركة وطنية مسئولة ،فإن العديد من مبادرات
وإجراءات زين هدفت إلى أن تكون حافزًا للتغيير اإليجابي ،وأن
تعكس النطاق األوسع لواجباتها تجاه موظفيها ومساهميها.
ولطالما أقرت زين البحرين بأنها كشركة اتصاالت توفر تقنيات الجيل
القادم ،فهي تعمل على صناعة المستقبل .وقد دفع هذا الشغف زين
البحرين إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تيسر
االتصاالت وتجسر المسافات وتعزز من المعامالت التجارية الميسرة.

لطالما عملت زين البحرين على توفير تقنيات الجيل
القادم ،ودفع هذا الشغف زين البحرين إلى تطوير
مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات
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وفي الوقت الذي تواصل فيه الشركة مسيرتها نحو المستقبل ،فإنها
تدرك أن احتياجات الحاضر تظل أولوية .واحدة من أفضل السبل للوفاء
بمثل تلك األهداف هي تقييم األثر االجتماعي للكفاءات األساسية
للشركة ،ومن ثم تطوير إطار للعمل االجتماعي يعزز من اإليجابيات
النبيلة لشركة زين البحرين.

القيادة المستقبلية
باعتبارها شركة تتمتع بحضور بارز وواسع في المنطقة ،تواصل زين
إلتزامها بتعزيز روح المبادرة لدى الشباب العربي ،وتوفير الفرصة
لتوسيع قاعدة معارفهم وغرس فكرة االبتكار كدافع للتقدم االقتصادي
واالجتماعي .وقد تركز هذا الدعم على دعم زين للنسخة العاشرة لمنتدى
 MITللمشاريع الناشئة في المنطقة العربية – حيث شارك  74متسابقًا
في الدور النصف النهائي ينتمون إلى  11دولة عربية ،وثالثة من البحرين،
وغطت المسابقة ثالث مسارات :الشركات الناشئة ،الريادة االجتماعية
واألفكار .وخضع المتسابقون نصف النهائيين لدورات تدريبية في البحرين
حيث تمكنوا من تقديم أعمالهم إلى هيئة محلفين تضم مستثمرين
رئيسيين في العالم العربي وقادة أعمال .وحصل الفائزون على جوائز
نقدية إجمالية قدرها  160,000دوالر أمريكي.
وقام ثالثة عشر طالبًا من طالب مدرسة بيان البحرين بتقديم برنامج
تعليمي صيفي على مدار أسبوعين مع زين البحرين .تعرض طالب
الصف العاشر والثاني عشر لبيئات عمل مراكز االتصال والتجزئة والتسويق
والتكنولوجيا وإدارة الموارد البشرية وغيرها .كما تم إلقاء نظرة عامة على
االتصاالت الهاتفية المتنقلة وزاروا مركز التحويل وشاركوا في العديد من
ورش العمل التعليمية ،بما في ذلك سلسلة من الحلقات الدراسية حول
مهارات إدارة الوقت واالتصاالت ومهارات التفاوض والتطوير.

باعتبارها شركة تتمتع بحضور بارز وواسع في
المنطقة ،تواصل زين البحرين إلتزامها بتعزيز روح
المبادرة لدى الشباب العربي

هوية جديدة لدوري كرة السلة
يمثل الترويج للرياضة بين أوساط الشباب أحد أكثر أولويات زين البحرين
الرئيسية في مبادراتها االجتماعية ،ويعد النجاح الباهر الذي حققه
ً
دوري كرة السلة زين البحرين منذ عقود طويلة دليال واضحًا على أهمية
مساهمة زين البحرين في تطوير هذه الرياضة الشعبية .في عام ،2017
قامت زين البحرين واالتحاد البحريني لكرة السلة بإثراء عشر سنوات من
الشراكة مع إطالق هوية جديدة لدوري كرة السلة مستوحاة من قيم زين.
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حافظت زين البحرين على مكانتها الرائدة في توفير أحدث التقنيات ،وبشكل يتيح لها صناعة وتشكيل عالم الغد وتمهيد الطريق أمام االبتكار وبناء
عالم أفضل لجميع األطراف المعنية.
وقد تميز عام  2017بالتركيز االستراتيجي على تعزيز القيمة لقاعدة العمالء وتحقيق تقدم مستمر نحو وضع معايير جديدة في التميز ،فيما تؤكد زين
البحرين ثباتها على التزامها بالتركيز على العمالء وتكريس جهودها لتنفيذ استراتيجياتها ،وأن تواكب وتستجيب للتغيرات المتسارعة التي تحدث
على المستويين الكلي والجزئي.
وقد نالت جهود الشركة تقديرًا من قبل بعض أبرز األصوات الرائدة في قطاع الشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية .وتمثل الجوائز التي
حصدتها الشركة في هذا المجال أفضل دليل على نجاح برنامج زين البحرين االستراتيجي والتركيز على العمالء.

جائزة  .C.A.R.Eمن ResponseTek

للتميز في برامج تجربة العمالء في قطاع االتصاالت
منحت ريسبونس تيك  -الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول إدارة
تجربة العمالء – جائزئتها لزين البحرين ،وذلك تقديرًا لتميزها في
تقديم أحد أفضل برامج تجربة العمالء عبر كل قنواتها.
وجرى اختيار زين البحرين تقديرًا الستماعها آلراء عمالئها ،وجودة
تواصل موظفيها مباشرة مع العمالء ومعرفتهم باحتياجاتهم،
ومستويات تفاعلهم واشراكهم في التعامل مع ما اكتشفوه من
متطلبات بهدف تقديم أفضل تجربة لخدمة العمالء.

زين “أفضل عالمة تجارية” في جوائز تليكوم وورلد
الشرق األوسط 2017
حصدت زين جائزة “أفضل عالمة تجارية” لالتصاالت للعام الرابع على
التوالي في حفل توزيع جوائز تيليكومز وورلد الشرق األوسط الذي أقيم
في دبي.
وقد تم منح الجائزة من قبل مجموعة من القضاة التي جمعتها
مؤسسة تيرابين ،منظمي المؤتمر السنوي العالمي لالتصاالت و جوائز
الشرق األوسط .وتقدم هذه الجوائز تقديرًا لألداء المتميز في المجاالت
الرئيسية لالتصاالت في منطقة الشرق األوسط ،وتسلط الضوء على
الالعبين الرئيسيين الذين ساهموا في جعل هذا القطاع واحدًا من أكثر
القطاعات ديناميكية على مستوى العالم.
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زين  -العالمة التجارية الثانية األكثر قوة في
المنطقة
أعدت براند فينانس  -إحدى الشركات الرائدة في مجال االستشارات
العالمية المتخصصة في تقييم العالمات التجارية ومقرها لندن -
قائمة من  50عالمة تجارية تعد األكثر قيمة في الشرق األوسط ،وفقًا
للصناعة والبلدان التي تنتنمي إليها.
وقد احتلت زين المرتبة الثانية من حيث القوة التجارية في المنطقة.
وكان تقييم العالمة التجارية لشركة زين لعام  2017يقدر بنحو 2٫34
مليار دوالر أمريكي ،أي بزيادة قدرها  9في المائة على تقييمها
لعام .2016
وجاء تقييم “براند فاينانس” بالنظر الى عاملين رئيسيين ،يتمثل األول
في اإليرادات (التاريخية والتنبؤية) ،ويتمثل العامل الثاني في قوة
وألفة كل عالمة تجارية .ووفقًا لهذا العامل األخير ،قامت براند فينانس
بفحص االستثمار في التسويق ،األفضلية ،االستدامة والهوامش .ومن
خالل إزالة تأثير اإليرادات ،كان من الممكن الحصول على صورة أكثر
وضوحًا لما تجلبه قوة العالمة التجارية في مجمل األعمال وتأثيرها
على نجاح جهودها الرامية الى التركيز على خدمة العمالء.

تكريم زين البحرين لمساهماتها عبر وسائل
التواصل االجتماعي
قدم نادي اإلعالم االجتماعي في البحرين جائزة خاصة لزين البحرين
تقديرًا لدورها الرائد في دعم نمو وسائل التواصل االجتماعي.
وفي تقييمها العام ،سجل نادي وسائل التواصل االجتماعي زين
البحرين باعتبارها تمتلك واحدة من أعلى مستويات المشاركة عبر
الفيسبوك واالنستغرام والتوتير وغيرها من شبكات التواصل.
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ً
وأكد هذا التكريم على تبني زين البحرين محتوى مبتكر فضال عن
استراتيجية وسائل اإلعالم الرقمية المدروسة للتعامل مع جميع األطراف
المعنية ،وإطالعهم على المنتجات والخدمات الجديدة جنبًا إلى جنب
مع آخر تطورات وأنشطة المسئولية االجتماعية للشركة.

زين البحرين تفوز بجائزة أفضل جهة عمل بدول
الخليج العربية
حازت زين البحرين على جائزة أفضل جهة عمل في مجلس التعاون
الخليجي للعام  2017تقديرًا لسجل الشركة الحافل بأفضل الممارسات
واإلنجازات في مجال تنمية الموارد البشرية.
وتعكس جائزة أفضل شركة كجهة عمل في دول مجلس التعاون
الخليجي الشركات والمؤسسات التي استفادت من االتصاالت الفعالة
في جذب المهارات واالحتفاظ بها وتطويرها .وشملت بعض المعايير
الرئيسية التي تم تقييمها مدى ترجمة رؤية الشركة إلى عمل من خالل
استراتيجيات الموارد البشرية؛ ومواءمة استراتيجية الموارد البشرية مع
أهداف العمل؛ وازدهار القدرات التي تتيح لها االستعداد للمستقبل.
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حوكمـة الشركـات

زين البحرين ش.م.ب“( .زين البحرين”) أو (“الشركة”) شركة مدرجة في بورصة البحرين
تلتزم بالممارسات العالمية الرائدة في مجال حوكمة الشركات بالتوافق مع القوانين
والمتطلبات الرقابية.
نظرة عامة
زين البحرين ش.م.ب“( .زين البحرين”) أو (“الشركة”) شركة مدرجة في بورصة البحرين تلتزم بالممارسات العالمية الرائدة في مجال حوكمة الشركات
بالتوافق مع القوانين والمتطلبات الرقابية .إن الغرض من تطبيق إطار حوكمة الشركات يتمثل في حماية حقوق جميع المساهمين واألطراف المعنية كافة،
وضمان االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها .ويتجسد التزام الشركة بتحقيق أعلى معايير حوكمة الشركات من خالل نهجها الذي يشمل تطبيق مبادئ
الحوكمة التي حددها مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
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ووفقًا إلرشادات حوكمة الشركات ،تلتزم زين البحرين بنموذج مصرف
البحرين المركزي باستثناء ما يلي:
تم تعيين الشيخ أحمد بن علي آل خليفة من قبل مجلس اإلدارة
رئيسًا لمجلس اإلدارة .وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ،يجب
ً
أن يكون الرئيس عضوًا مستقال وغير تنفيذي ،وأال يكون رئيسًا تنفيذيًا
للشركة .إن رئيس مجلس اإلدارة ليس الرئيس التنفيذي لشركة زين
البحرين ،إال أنه يمتلك  ٪ 16,10من أسهم الشركة حيث ال يعتبر عضوًا
ً
مستقال .قام مجلس اإلدارة بمراجعة هذه التوصية وال يعتقد أن هذا يؤثر
على ميزان القوى وقدرة المجلس على اتخاذ القرار المستقل.
n

وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي يجب أن تتألف لجنة
التدقيق من أغلبية من األعضاء المستقلين ،وأن يكون رئيس اللجنة
ً
عضوًا مستقال .ووفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي يجب أن
ً
تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مستقلين فقط ،أو بدال من
ذلك أن تتألف من أعضاء غير تنفيذيين فقط ويجب أن يكون رئيسها
ً
مستقال .وبما أن زين البحرين تعتمد على خبرات وإدارة شركة االتصاالت
المتنقلة (ام .تي .سي) ،فإن تلك اللجان يجب أن تضم أعضاء من ام تي
سي لتتمكن الشركة من تحقيق أهدافها .ولذلك فإن أغلبية أعضاء لجنة
الترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق التابعتين لمجلس اإلدارة ،باإلضافة
الى رئيسيهما ممثالن عن شركة ام تي سي للعام  .2017ومع ذلك ،قام
مجلس اإلدارة في  26يوليو  2017بإعادة هيكلة لجنة التدقيق حيث تم
استبدال عضو غير مستقل بعضو مستقل بشكل يتماشي مع متطلبات
مصرف البحرين المركزي بأن يكون غالبية األعضاء من المستقلين .فيما
ً
ظل رئيس اللجنة ممثال عن شركة االتصاالت المتنقلة (أم تي سي).

 .1هيكل الملكية
 1 .1هيكل الملكية حسب الجنسية
يوضح الجدول والرسم البياني توزيع ملكية أسهم زين البحرين حسب الجنسية:

 %من األسهم المملوكة

الجنسية

عدد األسهم

البحرين

162,555,478

% 44,17

دول مجلس التعاون الخليجي

203,169,638

% 55,21

آخرون

2,274,884

% 0,62

n

دول مجلس التعاون الخليجي203,169,638 :
آخرون2,274,884 :
البحرين162,555,478 :
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 ٢.1هيكل الملكية حسب الحجم

 ٣.1هيكل الملكية حسب الفئة

يوضح الجدول والرسم البياني توزيع ملكية أسهم زين البحرين (  ٪ 5فأكثر):

يوضح الجدول أدناه توزيع ملكية أسهم زين البحرين من قبل الجهات الحكومية وأعضاء
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:

المالك

عدد األسهم

 %من األسهم
المملوكة

الهيئات الحكومية

عدد األسهم

 %من األسهم
المملوكة

شركة االتصاالت المتنقلة ش .م .ك

201,600,000

%54.78

إدارة أموال القاصرين

2,400,000

% 0.65

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

59,260,000

%16.10

لجنة صندوق التقاعد

15,000,000

% 4.08

بنك الخليج الدولي ش .م .ب )م)

31,285,097

%8.50

آخرون (أقل من)5%

75,854,903

%20.62

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة%16.10 :
بنك الخليج الدولي ش .م .ب (م)%8.50 :
آخرون (أقل من%20.62 :)5%

شركة االتصاالت
المتنقلة ش .م .ك:
%54.78
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أعضاء مجلس اإلدارة

عدد األسهم

 %من األسهم
المملوكة

الشيخ أحمد بن عبدالله آل خليفة

59,260,000

% 16.10

الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة

1,200,000

%0.32

السيد علي حسن الخاجة

1,440,000

%0.39

السيد مهند محمد الخرافي

201,600,000

( %54.78ام تي
سي)

السيد بدر ناصر الخرافي
السيد أحمد طاحوس الطاحوس
السيد طالل جاسم الخرافي

اإلدارة التنفيذية

عدد األسهم

 %من األسهم
المملوكة

السيدة أميرة أمين المخرق

11,000

% 0.0029

 .٢وظيفة وهيكل المجلس ،األعضاء وأعضاء مجلس اإلدارة
 1.٢الوظيفة
تدار الشركة من قبل مجلس إدارتها الذي يتحمل المسئولية النهائية عن سير أعمال الشركة
بشكل عام .إن المسئولية الرئيسية للمجلس هي توفير الرقابة الفعالة على شئون الشركة مراعية
لمصالح مساهميها وتحقيق التوازن بين مصالح األطراف المعنية كافة.
ً
ويتحمل مجلس اإلدارة واجب العناية بالشركة والوالء لها ولمساهميها ،ويكون مسئوال أمامهم
عن حسن سير العمل .وباإلضافة الى ذلك ،فإن مجلس اإلدارة مسئول أيضًا عن اإلشراف على
دقة واكتمال والتزام الشركة بقواعد حوكمة الشركات.

يضم مجلس ادارة زين البحرين عضوين مستقلين .ويعتبر الشيخ راشد بن عبدالرحمن
آل خليفة والسيد علي حسن الخاجة عضوين مستقلين في مجلس إدارة زين البحرين حسب
التعريف المذكور في مدونة قواعد حوكمة الشركات لمصرف البحرين المركزي ،ورئيس
مجلس اإلدارة هو الشيخ أحمد بن علي آل خليفة.
ويضم الملحق  1معلومات مفصلة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،بما في ذلك عضويتهم في
مجالس ادارات أخرى ومؤهالتهم وخبراتهم.

 ٣.2عدد وأسماء األعضاء المستقلين
الرجاء االطالع على قسم .2.7

 ٢.٢هيكل الشركة

 ٤.2مدة المجلس

يضم مجلس اإلدارة سبعة أعضاء ،أربعة منهم أعضاء يمثلون شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.
بتاريخ الحادي عشر من يونيو  ،2017استبدلت شركة االتصاالت المتنقلة أعضاءها المعينين في
مجلس إدارة شركة زين البحرين .ويبين الجدول أدناه األعضاء المعينون حديثًا:
اسم العضو

وظيفة العضو

السيد مهند محمد الخرافي

نائب الرئيس

السيد بدر ناصر الخرافي

عضو

السيد أحمد طاحوس الطاحوس

عضو

السيد طالل جاسم الخرافي

عضو

وحل األعضاء المشار لهم أعاله محل األعضاء التالية أسماؤهم:
اسم العضو

وظيفة العضو

السيد أسعد أحمد البنوان

نائب الرئيس

السيد وليد عبدالله الروضان

عضو

السيد جمال شاكر الكاظمي

عضو

السيدة شيخة خالد البحر

عضو

تم إعادة انتخاب وإعادة تعيين مجلس اإلدارة من قبل المساهمين خالل اجتماع الجمعية
العامة السنوي الذي عقد بتاريخ  26فبراير  2015لمدة ثالث سنوات .سيشهد العام 2018
تعيينات وانتخابات أعضاء جدد وفقًا للنظام األساسي للشركة حيث أن المجلس الحالي
سيكمل السنة الثالثة له.

 ٥.2توجيه المديرين الجدد والتعليم
وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي وميثاق مجلس إدارة الشركة ،فإن رئيس مجلس
اإلدارة يضمن حصول أي مدير جديد على برنامج تعريف رسمي مصمم خصيصًا لضمان
مساهمته في المجلس من بداية فترة عمله.
وتشمل أنشطة زين البحرين اجتماعات مع اإلدارة العليا ،وزيارات لمرافق الشركة ،وعروض
حول الخطط اإلستراتيجية ،والمسائل المالية والمحاسبية وإدارة المخاطر ،وبرامج االلتزام،
ومدققي الحسابات الداخليين والخارجيين ،وموظفي الشئون القانونية .التفاصيل المتعلقة
بتعريف وتوجيه أعضاء مجلس اإلدارة الجدد مبينة في ميثاق مجلس إدارة الشركة.
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 ٦.2انتخاب/تعيين وإنهاء خدمة أعضاء مجلس اإلدارة

 ١.6.٢االنتخاب/التعيين

يتم انتخاب/تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل المساهمين من بين المرشحين الذين يقترحهم مجلس اإلدارة بناء على توصيات لجنة الترشيحات والمكافأت .يتم تعيين مجلس اإلدارة لمدة ثالث
سنوات قابلة للتجديدً .
وبناء على طلب من مجلس اإلدارة ،يجوز لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تمديد فترة عضوية العضو لمدة ال تزيد عن ستة أشهر في الوقت الذي يمكن فيه إعادة انتخاب ذلك
العضو مرة أخرى.

 ٢.6.٢خطابات تعيين العضو
وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي ،يقوم كل عضو بتوقيع خطاب تعيين العضو يحدد مهامه ومسئولياته وشروط وأحكام هذه اإلدارة.

 ٣.6.٢عملية إنهاء العضوية
يمكن إنهاء عضوية العضو في الحاالت المبينة أدناه كما هو محدد في قانون الشركات التجارية وفي ميثاق مجلس إدارة الشركة:
ً
• إذا لم يكن المدير حامال للمؤهالت القانونية المناسبة أو أن يكون قد حكم عليه بارتكاب فعل أو احتيال أو جريمة تؤثر على شرفه أو نزاهته
• إذا تم تعیین عضو أو انتخابه بطریقة مخالفة ألحکام القانون
• إذا قام عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بإساءة استخدام عضويته للقيام بأعمال تجارية تنافسية للشركة أو إلحاق أضرار بالشركة
• إذا قام المساهم الذي عين العضو بإلغاء ترشيحه .أو
• يجوز للجمعية العامة أيضًا عزل كل أو بعص أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا للمادة  178من قانون الشركات التجارية في مملكة البحرين.

 ٧.2مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة وحضورها
اجتمع أعضاء المجلس أربع مرات خالل عام  2017في التواريخ التالية:
 31يناير 2017
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 26يوليو 2017

 23أكتوبر 2017

سجل األعضاء ومدة عضويتهم وحضورهم مبين كما هو أدناء:

اسم العضو

المنصب في مجلس االدارة

المنصب في اللجان

حضور االجتماعات

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي/غير مستقل

أربعة من أربعة

السيد مهند محمد الخرافي

نائب الرئيس
(من يونيو )2017

غير تنفيذي/غير مستقل

اثنان من اثنان

الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة

عضو

غير تنفيذي /مستقل

أربعة من أربعة

السيد بدر ناصر الخرافي

عضو
(من يونيو )2017

تنفيذي/غير مستقل

اثنان من اثنان

السيد أحمد طاحوس الطاحوس

عضو
(من يونيو )2017

غير تنفيذي/غير مستقل

واحد من اثنان

السيد طالل جاسم الخرافي

عضو
(من يونيو )2017

غير تنفيذي/غير مستقل

اثنان من اثنان

السيد علي حسن الخاجة

عضو

غير تنفيذي/مستقل

أربعة من أربعة

السيد أسعد أحمد البنوان

نائب الرئيس
(حتى يونيو )2017

غير تنفيذي/غير مستقل

اثنان من اثنان

السيد وليد عبدالله الروضان

عضو
(حتى يونيو )2017

غير تنفيذي/غير مستقل

واحد من اثنان

السيد جمال شاكر الكاظمي

عضو
(حتى يونيو )2017

غير تنفيذي/غير مستقل

واحد من اثنان

السيدة شيخة خالد البحر

عضو
(حتى يونيو )2017

غير تنفيذي/غير مستقل

اثنان من اثنان

 ٨.2سياسة المكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة
تضمن سياسة المكافآت التي يتبعها مجلس اإلدارة أن يتم تعويض أعضاء مجلس اإلدارة بشكل معقول عن الوقت والموارد والجهد المبذول في أداء واجباتهم .تتضمن مكافآت مجلس اإلدارة،
التي يتم اعتمادها سنويًا من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي ،مكافأة سنوية ومخصصًا للنفقات الشخصية .بالنسبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر ،2017أوصى مجلس اإلدارة
بمبلغ وقدره  223,612دينار بحريني كمكافأة ألعضاء المجلس.
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 ٩.2قائمة اإلدارة التنفيذية ومعلومات شخصية عن كل منهم
السيد سكوت جيجنهايمر ،الرئيس التنفيذي
تاريخ التعيين  :ديسمبر 2012
يتمتع السيد جيجنهايمر بخبرة تزيد عن  25عامًا  ،قضى جزءًا كبيرًا من حياته العملية في
الكويت وغيرها من دول المنطقة .أمضى السيد سكوت العقد الماضي في العديد من المناصب
اإلدارية العليا والقيادية لدى مشغلين إقليميين قبل انضمامه إلى مجموعة زين .تم تعيين
السيد جيجنهايمر رئيسًا تنفيذيًا للشركة األم في  2ديسمبر .2012في  12مارس ،2017وبعد انعقاد
الجمعية العامة العادية لمجموعة زين ،قرر المجلس المنتخب حديثًا الجمع بين دور نائب
الرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة وتعيين السيد جيجنهايمر على النحو الواجب مع الدور
الجديد للمجموعة كرئيس تنفيذي للعمليات .السيد سكوت حاصل على درجة البكالوريوس في
العلوم المالية واإلدارة من جامعة إلينوي الشمالية وماجستير في إدارة األعمال من جامعة دي
بول في شيكاغو بالواليات المتحدة األمريكية.

السيد محمد زين العابدين ،المدير العام
تاريخ التعيين  :مايو 2008
تم تعيين السيد محمد زين العابدين كمدير عام لشركة زين البحرين في مايو  .2008وقبل هذا
ً
التعيين تقلد العديد من المهام في جميع العمليات حيث كان مسئوال عن المبيعات والتسويق
وخدمة العمالء وإدارات تكنولوجيا المعلومات .خالل تلك الفترة ،نمت العمليات بنسبة %35
لتمثل حصة كبيرة في سوق يهيمن عليه ثالثة مشغلين.
قبل انضمامه إلى زين البحرين ،اكتسب السيد زين العابدين خبرة تربو على عشر سنوات في
مجال تقنية المعلومات ،حيث عمل لدى شركات مثل أنظمة تسليم المفتاح العالمية ،وشغل
منصب مدير مجموعة الخدمات المصرفية األساسية.
يحمل السيد محمد شهادة بكالوريوس في العلوم مع مرتبة الشرف في هندسة الكمبيوتر من
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية.
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السيدة لطيفة صالح الدين ،مدير الشئون القانونية والتنظيمية وااللتزام
تاريخ التعيين :مايو 2014
تتولى السيدة لطيفة صالح الدين مسئولية توفير وإدارة األمور القانونية وتقديم المشورة
وصياغة ومراجعة اتفاقيات زين البحرين المحلية والدولية والتنسيق مع الهيئات
التنظيمية والسلطات الحكومية .وهي أيضًا سكرتيرة للمجلس وتشرف على تنفيذ قراراته.
السيدة لطيفة هي محامية بحرينية مؤهلة .قبل انضمامها إلى شركة زين البحرين،
عملت مساعدًا أول في شركة الزعبي وشركائها للمحامين والمستشارين القانونيين منذ عام
 .2006تحمل السيدة لطيفة شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة لندن غيلدهول
وماجستير في القانون من جامعة لندن  -كلية الدراسات الشرقية واألفريقية ()SOAS
بالمملكة المتحدة.

السيدة دانة بوخماس ،مدير الموارد البشرية
تاريخ التعيين :يوليو 2014
السيدة دانة بوخماس مسئولة عن التعلم والتطوير والعالقات مع الموظفين والخدمات
والتطوير التنظيمي .شغلت السيدة دانة في السابق عدة مناصب ادارية أخرى في قسم
الموارد البشرية في زين البحرين ،بما في ذلك األدوار اإلشرافية في قسم المبيعات.
انضمت السيدة دانة إلى زين البحرين في يوليو  2003وهي حاصلة على شهادة
البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة البحرين.

السيد مدثر علي ،مدير الشئون المالية

السيدة أميرة المخرق ،مدير تخطيط األعمال والتحليل

تاريخ التعيين :فبراير 2015

تاريخ التعيين  :يناير 2016

تشمل مهام السيد مدثر علي اإلدارة المالية اليومية ،والحفاظ على إيرادات الشركة وصرفها،

من أوائل أعضاء فريق زين البحرين الذين انضموا قبل إطالق الشركة في عام ،2003عملت

ووضع الميزانية السنوية والتنبؤ بها ،وإدارة عمليات تنفيذ النظام األساسي وعمليات اتخاذ

السيدة أميرة كمهندسة في إدارة ونشر الخدمات ذات القيمة المضافة ،وقادت العديد

القرارات الهامة ،وكذلك إدارة الخزينة والتدفقات النقدية.

من الوظائف األخرى ضمن قسم التقنيات .وشملت بعض هذه المسئوليات مركز عمليات
الشبكة على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع ،والتخطيط الشبكي واألداء ،والمهام التقنية

ومع أكثر من  20عامًا من الخبرة المتعمقة ،شغل السيد مدثر علي مناصب قيادية في العديد

لشركات النقل الدولية والتجوال .وفي عام  ،2010انضمت السيدة أميرة إلى قسم التخطيط

من الصناعات التي تغطي االتصاالت والخدمات .وأثناء دوره السابق في شركة زين الكويت ،لعب

االستراتيجي لألعمال حيث وضعت خطط أعمال قصيرة ومتوسطة األجل وقادت المشاريع

دورًا هامًا في تحسين العمليات ،واستقرار التقارير المالية ،واستخدام التكنولوجيا .حصل السيد

الرئيسية للشركة .وهي مسئولة حاليًا عن تخطيط األعمال وتحقيق التميز في األعمال

مدثر على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة البنجاب بباكستان ،وهو خبير مالي معتمد

التجارية ،ومحاكاة الخبرة وتحليالت األعمال ،وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس في علوم

من أوراكل وحاصل على شهادة برنامج تطوير متقدم من كلية لندن لألعمال.

الكمبيوتر من جامعة البحرين.

السيد علي مصطفى ،مدير قطاع الشركات والبيع بالجملة

الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة ،مدير االتصاالت المؤسسية وعالقات
المستثمرين

تاريخ التعيين  :يونيو 2015

تاريخ التعيين  :يناير 2017
يتمتع السيد علي بأكثر من عشر سنوات من الخبرة في قطاع االتصاالت ،وهو مسئول عن قسم
مبيعات الشركات ،وعن المبيعات الحكومية وكبار الشخصيات ،بشكل يضمن تحقيق إيرادات

يشرف الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة على أنشطة االتصاالت االستراتيجية لشركة زين

وربحية للشركة من هذه القطاعات .ويشمل دور السيد علي مصطفى كذلك الرقابة على

البحرين التي تتضمن عالقات المستثمرين باإلضافة إلى مهامه في مجال االستدامة

المنتجات والخدمات المؤسسية باإلضافة إلى التجوال وخدمات الجملة.

المؤسسية والمسئولية االجتماعية ،وهو أيضًا رائد أعمال شارك في تأسيس إحدى الشركات
الناشئة في قطاع االتصاالت بالمملكة ،وهي شركة اليت سبيد لالتصاالت حيث أشرف على

بدأ السيد علي حياته المهنية كمدير حسابات في إحدى شركات االتصاالت العاملة في المملكة،

إطالق أول خدمة مزدوجة للصوت واإلنترنت في البحرين عام .2007حصل الشيخ عبدالله على

وصعد السلم الوظيفي حيث تولى منصب المدير العام لخدمات البيع بالجملة والشحن .حصل

درجة الماجستير في إدارة األعمال من المعهد الدولي للتنمية اإلدارية في لوزان بسويسرا

السيد علي على شهادة البكالوريوس في التسويق واإلدارة من جامعة البحرين.

وعلى شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية من جامعة بنتلي ،ويلتهام،
بالواليات المتحدة األمريكية.
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السيد عمار الكتبي ،القائم بأعمال مدير مبيعات التجزئة

السيد صالح عبدالله ،القائم بأعمال مدير التكنولوجيا

تاريخ التعيين :أغسطس 2017

تاريخ التعيين :سبتمبر 2017

تشمل مهام السيد عمار المبيعات غير المباشرة والبيع بالتجزئة ،ويشمل قطاعي البيع بالتجزئة

يتمتع السيد صالح عبدالله بخبرة تزيد على  24عامًا في العمل على المستوى الوطني

والفروع .وكان السيد عمار قد حصل على عدد كبير من الدورات التدريبية ،كما حصل على جائزة

والدولي في مجال التخطيط االستراتيجي وتسهيل تنفيذ حلول األعمال الهامة .وطوال

المدير المتميز من وزارة العمل والتنمية االجتماعية في البحرين.

فترة عمله مع الشركة ،شارك صالح في العديد من المشاريع الرئيسية وقدم مساهمات

بدأ السيد عمار مسيرته المهنية مع زين البحرين كمدير حسابات في عام ،2007ثم تولى منصب

كبيرة لتطوير الخدمات التكنولوجية.

مدير تجزئة للمنطقة .وقد أصبح مدير قنوات البيع غير المباشرة قبل تعيينه مديرًا لمبيعات

ومن أبرز إنجازاته :قيادة فريق عمليات التكنولوجيا الداخلي والخارجي الذي يعمل على

التجزئة والفروع ،وهو منصب شغله حتى أغسطس .2017السيد عمار حاصل على شهادة

إدارة وتطوير البنية األساسية لتقنيات الهاتف النقال في زين البحرين؛ ووضع استراتيجية

البكالوريوس في األعمال المصرفية والمالية من جامعة البحرين.

للتقنيات ،وإعداد منصة لتنفيذ خارطة طريق مدتها خمس سنوات؛ ما أدى إلى وضع
برنامج لترشيد التكنولوجيا؛ تنفيذ مركز بيانات جديد؛ وتعزيز استمرارية األعمال عن

السيد عبدالله سالمين ،القائم بأعمال مدير خدمة العمالء

طريق إعادة توزيع الخدمات عبر مواقع متعددة.

تاريخ التعيين  :أغسطس 2017

تم تعيين السيد صالح مديرًا للتكنولوجيا بالوكالة في زين البحرين في سبتمبر،2017
كما يساهم عبدالله بشكل نشط في وضع خطة استراتيجية مدتها عشر سنوات إلدارة

السيد عبدالله سالمين هو المسئول عن إدارة دورة حياة المعامالت التجارية فيما قطاع

تكنولوجيا المعلومات في الشبكة .ويحمل السيد صالح شهادة الماجستير في إدارة

األعمال والمستهلكين ،ويرأس قسم عمليات ما بعد البيع لكل من قسمي الهواتف المتنقلة
ً
وحلول الشركات ،فضال عن األنشطة الوقائية والعالجية الرائدة .وعالوة على ذلك ،يدير السيد

األعمال من جامعة كيرتين للتكنولوجيا بأستراليا ،وشهادة البكالوريوس في هندسة
الكمبيوتر من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المملكة العربية السعودية.

عبدالله مركز االتصال المخصص للنخبة من العمالء ،وفريق المكاتب الخلفية وفرق االحتفاظ
ً
بالموظفين ،فضال عن قيادة برنامج واسع النطاق لتجربة العمالء للشركة .باإلضافة إلى دوره في

السيد محمد العلوي ،القائم بأعمال مدير التسويق االستهالكي

زين البحرين ،يقود السيد عبدالله مشاريع عبر مجموعة زين ،وكان آخرها في تجربة الشكاوى

تاريخ التعيين  :أكتوبر 2017

الموحدة وقياسات الصوت الحيوية.
بدأ السيد عبدالله حياته المهنية مع زين البحرين في مركز اللوجستيات والتوزيع في عام2003

يتمتع السيد محمد العلوي بخبرة تزيد على  15عامًا في مجاالت إدارة وتطوير المنتجات
ً
واإلدارة والمبيعات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،فضال عن معرفته

حتى عام  ، 2007ومنها انتقل ليشغل عددًا من المناصب األخرى قبل أن يتولى منصبه الحالي

المتعمقة بتصميم استراتيجيات السوق ،ونشر وإدارة المنتجات المتنقلة ،ومنتجات النطاق

كمدير باإلنابة للعناية بالعمالء في أغسطس .2017

العريض ،وخدمات اتصاالت البيانات ،وخدمات البداالت والخدمات السحابية .وقد كان
ً
السيد العلوي مسئوال عن تطوير الخدمات المتنقلة وإطالقها وإدارتها.

يحمل السيد عبدالله شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة البحرين ،كلية الحقوق.

بدأ السيد العلوي مسيرته المهنية مع زين البحرين في عام  2007كخبير في خدمات
ومنتجات النطاق العريض ومنتجاته ،قبل أن يتحول إلى منصب المدير في العام .2010
يحمل السيد العلوي درجة البكالوريوس في إدارة وتكنولوجيا المعلومات من جامعة
مانشستر بالمملكة المتحدة.
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السيد حمد الرميحي ،مدير التكنولوجيا (حتى أغسطس)2017

السيد روالند لويتشر ،مدير التسويق (حتى أكتوبر )2017

تاريخ التعيين :يوليو 2010

تاريخ التعيين  :سبتمبر 2015

ً
عمل السيد حمد الرميحي كمدير للتقنيات في الشركة ،وكان مسئوال عن تخطيط وتطوير
ً
وتشغيل وصيانة الشبكة بما في ذلك ضمان التغطية والجودة ،فضال عن تخطيط وتطوير

ً
تولى السيد روالند لويتشر منصب مدير التسويق في زين البحرين ،وكان مسئوال عن أنشطة
التسويق االستراتيجية والتكتيكية للشركة .وبخبرة متعمقة تربو على العقدين في مجال

وتشغيل وصيانة جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك نظام الفوترة وتطبيقات

االتصاالت الدولية بما في ذلك ستينتس في سويسكوم ،تيليفونيكا وأورانج .انضم السيد

المؤسسات (الموارد البشرية والمالية) ،والبنية التحتية لمزود خدمة اإلنترنت ،ونظام ذكاء األعمال،

روالند إلى مجموعة زين في عام  ،2008حيث ترأس قسم إدارة المنتجات والتسويق لشركة زين

والنظام الصوتي لمركز االتصال .يحمل السيد الرميحي شهادة البكالوريوس في الهندسة

نيجيريا .انتقل روالند إلى مجموعة أورانج حيث تم تعيينه نائبًا للرئيس.

اإللكترونية والكهربائية من جامعة ستراثكاليد بالمملكة المتحدة.
حصل روالند على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة شيكاغو بوث لألعمال في الواليات

السيد أرسالن خان ،مدير المبيعات وخدمة العمالء (حتى مايو )2017

المتحدة األمريكية ،وبكالوريوس في إدارة األعمال من كلية االقتصاد وإدارة األعمال في

تاريخ التعيين :نوفمبر 2012

بازل بسويسرا.

ً
كان السيد أرسالن خان مسئوال عن أهداف خدمة العمالء واالستحواذ في قطاع المستهلكين
والعمالء المميزين وقطاع األعمال .انضم أرسالن إلى زين البحرين في نوفمبر  .2012وقبل ذلك
شغل مناصب عليا في مجال المبيعات والتسويق مع مشغلي االتصاالت في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك منصب المدير التجاري لمجموعة فيتيل هولدينغز ،المدير
التنفيذي لمجموعة بينتيل المحدودة ،رئيس التسويق بشركة ام تي ان ،المدير التجاري لشركة
ديجيسل ،مدير التسويق/رئيس قطاع السوق السكني بشركة اتصاالت ومدير التسويق لشركة
ميليكوم الدولية .يحمل السيد أرسالن خان شهادة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة
بريستون في الواليات المتحدة األمريكية ،وشهادة البكالوريوس في الدراسات العامة من جامعة
البنجاب في باكستان.
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 ١٠.2سياسة المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة

تم تصميم سياسة المكافآت الخاصة بالشركة بهدف جذب الموظفين واالحتفاظ بهم

 3.1.2لجنة الترشيحات والمكافآت

وتحفيزهم بمجموعة متنوعة من المهارات والخبرة التجارية والخلفية التعليمية .وبالنسبة للسنة

يتمثل الهدف من لجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس إدارة الشركة في

المنتهية في عام ،2017شملت المكافآت السنوية لإلدارة التنفيذية المرتبات والبدالت والمكافآت.

الوفاء بمسئولياته الرقابية فيما يتعلق بما يلي:

يرجى الرجوع إلى المالحظة ( 20تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين) من البيانات المالية.

 ١١.2تفاصيل خيارات األسهم والحوافز المرتبطة باألداء

(ال ينطبق على زين البحرين)

 ١٢.2مدونة قواعد السلوك

في زين البحرين ،يتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين المحافظة على أعلى مستوى

من أخالقيات العمل والسلوك الشخصي .لذلك فقد اعتمدت الشركة مدونة الشركة األم لقواعد
السلوك التي توفر إطارًا أخالقيًا وقانونيًا لجميع الموظفين ضمن اطار إدارة أعمالها.

 - 3لجان المجلس
 ١.3اسماء اللجان ووظيفتها
 ١.١.٣لجنة التدقيق
الهدف من لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة هو مساعدة مجلس إدارة الشركة على الوفاء
بمسئولياتها العامة فيما يتعلق بما يلي:
• مراجعة الضوابط الداخلية والمالية والسياسات واإلجراءات المحاسبية.
• تعيين مدقق حسابات مستقل ومراجعة القوائم المالية.
• تعيين مراجعين داخليين ومراجعة أداء وأنشطة المراجع الداخلي.
• مراقبة التزام الشركة بالقانون واألنظمة والسياسات الداخلية.
• مراجعة ضوابط أنظمة تكنولوجيا المعلومات وضوابط أنظمة االتصاالت.
• اإلشراف على تنفيذ إطار سياسة الحوكمة.
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• تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن المرشحين المحتملين لعضوية مجلس
اإلدارة إلدراجها من قبل مجلس اإلدارة على جدول أعمال الجمعية العامة السنوية
التالية عند انتهاء فترة عضوية مجلس اإلدارة.
• ترشيح أعضاء لكل لجنة من لجان المجلس.
• اإلشراف على األمور المتعلقة بالتعويضات التي يوافق عليها المساهمون ،والمهارات
والخبرات المطلوبة واإلرشاد ،وإجراء المجلس ،ولجان المجلس.
• مراجعة اطار عمل المكافآت.
• مراجعة والموافقة على التعديالت على الهيكل التنظيمي القائم.
• اطالع أعضاء مجلس ا إلدارة الجدد وأعضاء اللجان والموظفين على أدوارهم
وواجباتهم.

 ٢.3أعضاء اللجان وحضور اجتماعات اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
أدناه أسماء أعضاء اللجان وعدد االجتماعات التي حضروها .یتعین علی لجنة التدقيق أن تجتمع أربع مرات علی األقل في السنة ،بینما یتعین علی لجنة الترشيحات والمكافآت أن تجتمع مرتين
على األقل في السنة ،وتم استيفاء هذا المطلب خالل عام  .2017وفيما يلي تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة:

اسم العضو

المنصب في اللجان

حضور اجتماعات لجنة التدقيق

حضور اجتماعات
لجنة المكافآت
والترشيحات

السيد مهند محمد الخرافي

الرئيس – لجنة الترشيحات والمكافآت

-

واحد من واحد

الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة

عضو – لجنة التدقيق

أربعة من أربعة

-

السيد بدر ناصر الخرافي

الرئيس – لجنة التدقيق
عضو – لجنة الترشيحات والمكافآت

اثنان من اثنان

واحد من واحد

السيد علي حسن الخاجة

عضو – لجنة التدقيق
(من يونيو )2017
عضو – لجنة الترشيحات والمكافآت

اثنان من اثنان

اثنان من اثنان

السيد أسعد أحمد البنوان

الرئيس – لجنة التدقيق

اثنان من اثنان

-

السيد وليد عبدالله الروضان

عضو – لجنة التدقيق

واحد من اثنان

-

السيد جمال شاكر الكاظمي

عضو – لجنة الترشيحات والمكافآت

-

-

السيدة شيخة خالد البحر

الرئيس – لجنة الترشيحات والمكافآت

-

واحد من واحد
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 - 4مدققو الحسابات

• القوائم المالية المدققة للشركة

• المدققون الخارجيون لشركة زين البحرين للسنة المنتهية في عام 2017هم ديلويت آند

• تدعم الشركة مبدأ التواصل الفعال من خالل التقرير السنوي للشركة واجتماعات

توتش .تبلغ رسوم التدقيق المتفق عليها لهذا العام  32,000دينار بحريني ،ويبلغ رسم
الخدمات غير المرتبطة بالتدقيق  5,100دينار بحريني.
• أوصى مجلس اإلدارة بإعادة تعيين ديلويت آند توتش للسنة المالية المنتهية في عام .2018
إعادة تعيينهم حسب توصية مجلس االدارة سوف تتم في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

الجمعية العمومية
• يتم تقديم أي إخطارات مطلوبة إلى بورصة البحرين للنشر على موقعها على
االنترنت
• جميع الحقائق المادية متوافرة على الموقع اإللكتروني الخاص بالشركة

 .5المعامالت مع األطراف ذات العالقة ،ملكية أعضاء مجلس
اإلدارة في أسهم الشركة وسياسة األشخاص الرئيسيين

 .٧إدارة المخاطر الرئيسية وعدم اليقين

تتم معامالت األطراف ذات العالقة على أسس تجارية بحتة وبأسعار معتمدة من قبل إدارة

لدى الشركة ضوابط صارمة إلدارة المخاطر للعمليات الداخلية اليومية .وترد تلك

الشركة .إن المبالغ المستحقة على/من األطراف ذات العالقة غير مضمونة وال تحمل أي فائدة
وليس لها شروط سداد ثابتة .تعتبر اإلدارة هذه المعامالت كأصول وخصوم متداولة حسبما كان
ذلك مناسبًا .يرجى الرجوع إلى المالحظة رقم ( 20المعامالت مع األطراف ذات العالقة) في
البيانات المالية.
إن أعضاء مجلس إدارة زين البحرين واإلدارة التنفيذية والعاملين لديهم الحق في التداول في
أسهم الشركة .ومع ذلك ،يجب أن تكون هذه التجارة متوافقة مع سياسة تعامالت األشخاص
الرئيسيين للشركة لضمان عدم االستفادة من المعلومات المادية غير المنشورة .لم يكن هناك
أي تعامالت من قبل األشخاص الرئيسيين خالل العام .2017

 .6وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين
يلتزم مجلس اإلدارة بالحفاظ على قناة اتصال مفتوحة مع المساهمين والمستثمرين من أجل
ً
ضمان شفافية وفعالية االتصاالت .ووفقا لمدونة قواعد حوكمة الشركات لمصرف البحرين
المركزي ،فإن مجلس اإلدارة يتحمل المسئولية القانونية عن اإلفصاح علنًا عن معلومات عادلة
وشفافة وشاملة وفي الوقت المناسب لألطراف المعنية .تستخدم زين البحرين الوسائل التالية
للتواصل مع مساهميها:
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الضوابط في المالحظة  23من البيانات المالية.

 .8مراجعة الرقابة الداخلية
يقوم مجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق بمراجعة والمحافظة على نظام فعال
للرقابة الداخلية يوفر ضمانات معقولة ضد األخطاء الجوهرية أو الخسائر .الهدف
الرئيسي من التدقيق الداخلي هو مساعدة لجنة التدقيق على قياس بيئة الرقابة من
خالل تقديم التقارير والتوصيات والمعلومات حول األنشطة التي تم استعراضها.
يقوم المدقق الداخلي بتقديم تقارير عن المسائل الهامة وعن مدى فعالية الضوابط وأي
أمور أخرى تعتبر مناسبة الى لجنة التدقيق والرئيس التنفيذي والمدير المالي للشركة األم
(شركة االتصاالت المتنقلة) واإلدارة التنفيذية لشركة زين البحرين.
هنالك عمليات واضحة لرصد ومراجعة نظام الرقابة الداخلية واإلبالغ عن أي نقاط ضعف
في الشركة .ولدى اللجنة سلطة اجراء تدقيق الرقابة الداخلية .ويخضع نطاق أنشطة
الرقابة الداخلية للجنة التدقيق والموافقة عليه ولكن ال يتم تقييده بأي شكل آخر .يجب
على جميع الموظفين وإدارة شركة االتصاالت المتنقلة بذل كل الجهود لتقديم المساعدة
الالزمة ،والتعاون مع موظفينا في أداء واجباتهم على نحو فعال.

ً
وتطبق الشركة نظامًا للضوابط الداخلية يوفر ضمانًا معقوال لفعالية وكفاءة العمليات بما في

وبالنسبة لعام  ،2017لم يتم رفع أي حالة تضارب في المصالح إلى مجلس اإلدارة ولم يمتنع

ذلك جميع أنواع الضوابط مثل االلتزام المالي والرقابي.

أي عضو عن التصويت.

 - 9إعالن النتائج

يمكن طلب مدونة قواعد السلوك الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة من مسئول االلتزام في زين

باعتبارها شركة مساهمة عامة ،فإن لدى زين البحرين متطلبات وواجبات فيما يتعلق بالتقارير

المستمرة التي يفرضها مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين ووزارة التجارة والصناعة
والسياحة.

البحرين.

 - 12تقييم األداء

ويشمل اإلعالن عن النتائج في الصحافة بيان الدخل وبيان التدفقات النقدية وبيان الدخل

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مسئولية تطوير وتوصية مجلس اإلدارة بإجراء عملية

الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين وتقرير مدققي الحسابات وتاريخ توقيع المراجع وتاريخ

تقييم ذاتي سنوية للمجلس ولجانه باإلضافة إلى اإلشراف على التقييم الذاتي السنوي .كما

إقرار المجلس عليها .يجب أن تنشر نتائج التدقيق المالية السنوية للسنة المنتهية في غضون

يقع على عاتق اللجنة مسئولية مساعدة مجلس اإلدارة في تحديد مدى التزام كل عضو من

ستين يومًا من نهاية السنة ذات الصلة .وينبغي نشر نتائج التدقيق المالي ربع السنوي في

أعضاء مجلس اإلدارة وكل موظف بمدونة قواعد السلوك و”مدونة قواعد السلوك الخاصة

غضون خمسة وأربعين من الربع ذي الصلة .وينبغي عقد اجتماع الجمعية العامة في غضون

بأعضاء مجلس االدارة” واإلبالغ عن أية انتهاكات لمجلس اإلدارة.

تسعين يومًا بعد نهاية العام.

 - 10مسئوليات أعضاء مجلس اإلدارة عن إعداد البيانات المالية
يتم تشكيل لجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة للوفاء بمسئولية المجلس فيما يتعلق
بما يلي:
• سالمة البيانات المالية للشركة وعمليات إعداد التقارير المالية وأنظمة الشركة الخاصة
بالمحاسبة الداخلية والرقابةالمالية.
• تقرير مدققي الحسابات الخارجيين عن البيانات المالية للشركة ،وإشراكهم وتقييم مؤهالت
المدقق الخارجي واستقالليته وأدائه،
• التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية والقانونية.

 - 11تضارب المصالح
إن أعضاء مجلس اإلدارة ملزمون بترتيب شئونهم الشخصية والتجارية لتجنب أي تعارض في
ً
المصالح مع الشركة .وفي حال نشوء أي تضارب في المصالح ،فإن ذلك العضو يكون مسئوال عن
إبالغ المجلس بأكمله كتابيًا.
43

البيانــــات
الماليــة
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تقرير مجلس اإلدارة
يقدم مجلس اإلدارة تقريره السنوي والبيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017

النشاط الرئيسي
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم خدمات اإلتصاالت ضمن إطار تراخيص مختلفة صادرة عن هيئة تنظيم اإلتصاالت في مملكة
البحرين.

مراجعة العمليات
إن نتائج السنة مدرجة في الصفحة رقم  7من البيانات المالية.

هيكــل رأس المـــال
المساهمين:

)%( 2017

)%( 2016

شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك - .الكويت

54,78

54,78

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

16,10

16,10

بنك الخليج الدولي ش.م.ب.

8,50

8,50

آخرين

20,62

20,62

100,00

100,00

التغيير في مجلس اإلدارة
استقال كل من السيد أسعد أحمد البنوان والسيد جمال شاكر الكاظمي والسيد وليد عبدالله مشاري عبدالله الروضان
والسيدة شيخة خالد عبدالحميد البحر بتاريخ  8يونيو  ،2017وتم تعيين السيد مهند الخرافي والسيد بدر ناصر
الخرافي والسيد أحمد طاحوس الطاحوس والسيد طالل جاسم الخرافي.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2017مبلغ  223.612دينار بحريني ( 218.513 :2016دينار بحريني).

مدققي الحسابات
سوف يدرج إقتراح قرار بإعادة تعيين ديلويت آند توش – الشرق األوسط كمدققي الحسابات للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
وتفويض مجلس اإلدارة تحديد أتعابهم في الجمعية العمومية السنوية وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.
بالنيابة عن مجلس اإلدارة

							
الشيخ أحمد بن علي آل خليفة
								
رئيس مجلس اإلدارة

 5فبراير 2018
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السيد بدر ناصر الخرافي
عضو مجلس اإلدارة

تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين
زين البحرين ش.م.ب
مملكة البحرين
تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الــــــرأي
قمنا بتدقيق البيانات المالية لزين البحرين ش.م.ب“( .الشركة”) والتي تشمل بيان المركز المالي كما في  31ديسمبر  ،2017وكل من بيان
الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ،وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخص
للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات ايضاحية أخرى.
في رأينا  ،إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية  ،المركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر 2017
وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

أســـاس الــــرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة “مسؤولية مدقق الحسابات
حول تدقيق البيانات المالية” من تقريرنا .كما أننا مستقلون عن الشركة وفق معايير السلوك الدولية لمجلس المحاسبين “قواعد السلوك
للمحاسبين المهنين” وقواعد السلوك المهني المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية للشركة في مملكة البحرين .هذا ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا
األخالقية األخرى وفقا لهذه المتطلبات .نعتقد بأن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسًا لرأينا.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل
إلى السادة المساهمين
زين البحرين ش.م.ب
مملكة البحرين

أمـــور التدقيــــق الرئيســة

إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا المهني ،هي األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للفترة المالية الحالية .وتم تناول هذه
ً
االمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية ككل ،وفي تكوين رأينا حولها  ،وال نبدي رأيًا منفصال بشأنها.
أمــور التدقيـــق الرئيسيـــة

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية

أمـــور التدقيــــق الرئيســة

لإلستجابة على هذه الناحية المهمة ،تضمنت اجراءات التدقيق ما يلي:

لدى الشركة عددًا من مصادر اإليراد تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم 16
للبيانات المالية .تم عرض سياسات اإلعتراف باإليراد في اإليضاح رقم 3
للبيانات المالية.

قمنا باعتبار اإليراد من امور التدقيق الرئيسية لألسباب التالية:
• ان اإليراد محرك عمل أساسي في الشركة؛

• القيام بإجراءات حول تصميم وتنفيذ وفعالية إجراءات عمليات الرقابة
ذات الصلة بعملية اإليراد؛
• إشراك المتخصصين في أنظمة المعلومات لدينا لفحص انظمة الرقابة
لتطبيقات محددة والمعلومات ذات الصلة التي تنتجها تقارير الشركة
فيما يتعلق بأنظمة اإليرادات والضوابط العامة المتعلقة بهذه األنظمة؛.
• اجراء مراجعة تحليلية لمصادر اإليراد الرئيسية بما في ذلك استعراض
شامل لمراحل اإليراد من البداية حتى نهاية تسجيل اإليراد؛

• أنظمة الفوترة المعقدة ،أثر تغير نماذج التسعير على اإلعتراف باإليراد
(هيكل التعريفة،وترتيبات الحوافز والخصومات ،الخ) والترتيبات المتضمنة
• مراجعة التسويات األساسية التي يجريها فريق التحقق من اإليرادات
عناصر متعددة.
لدى الشركة؛

• فحص عينة من فواتير المشتركين ومقارنتها بايصاالت التسديد النقدي؛
• مراجعة صحة فواتير المشتركين على أساس العينة؛
• القيام بإجراءات للتأكد من ان مبادئ االعتراف بكافة مصادر اإليرادات
المعتمدة لدى الشركة هي مناسبة وتتماشي مع السياسات المحاسبية
المعتمدة للشركة.
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أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
أمــور التدقيـــق الرئيسيـــة

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية

قمنا بتقييم تصميم ضوابط الرقابة في أنظمة المعلومات المتعلقة بالتقارير
أنظمة المعلومات وضوابط الرقابة
المالية واختبار تطبيقها .في الحاالت التي خلصنا فيها ان اختبار هذه الضوابط
يعتمد جزء هام من التقارير المالية على أنظمة معلومات وضوابط الرقابة اآللية
ليس بمثابة أسلوب مناسب وفعال ،قمنا باختبار المعلومات المالية المستخرجة
على هذه األنظمة.
من أنظمة المعلومات.
تتطلب هذه الناحية جهدًا مهمًا في عملية التدقيق نظرا ألنظمة المعلومات
والتطبيقات المعلوماتية المعقدة على مختلف مراحل العمل ،بما في ذلك
أنظمة الفوترة ووجود أنظمة رقابة آلية ويدوية على السواء.

قمنا بالحصول على فهم ألنظمة المعلومات الهامة التي تم اعتمادها خالل
السنة وقمنا بمراجعة إجراءات الضوابط العامة حول هذه األنظمة .كما قمنا باختبار
اكتمال وصحة نقل المعلومات من األنظمة القديمة الى األنظمة الجديدة.
اضافة لذلك ،قمنا باألعمال التالية:
• االعتماد على تكنولوجيا المعلومات إلستخراج وتحليل دفاتر اليومية .كما
َ
قمنا باختبار القيود المعدة يدويا كجزء من عملنا إلختبار ما اذا كان هناك
تجاوز في اإلدارة لألنظمة؛
• تقييم مراقبة الوصول للمستخدمين لبعض التطبيقات المعلوماتية؛
• اختبار حقوق وصول المستخدم إلى قوائم ومعامالت محددة داخل
التطبيقات ذات الصلة.

معلومات أخرى

إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى .تتكون المعلومات األخرى
من تقرير مجلس اإلدارة الذي حصلنا عليه قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات
باإلضافة إلى التقرير السنوي الذي نتوقع الحصول عليه بعد ذلك التاريخ .إن
المعلومات األخرى ال تتضمن البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات حولها.
إن رأينا حول البيانات المالية ال يتناول المعلومات األخرى ،وال نعبر بأي شكل
عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق  ،أو تلك التي
ً
أخطاء جوهرية.
يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن
إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى ،فإنه يتعين علينا
ً
استنادا إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه
اإلفصاح عن ذلك ،
المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير .ليس لدينا ما
ُ
فصح عنه في هذا الشأن.
ن ِ

تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية في االطالع على
المعلومات األخرى المحددة أعاله ،وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد ما إذا
ً
جوهريا مع البيانات المالية أو
كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة
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أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
مسؤوليات االدارة والقيمين على الحوكمة
في اعداد البيانات المالية
إن االدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة
وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ،وكذلك من وضع نظام الرقابة
الداخلية التي تجدها االدارة ضرورية لتمكنها من اعداد البيانات المالية
بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات المالية ،اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على
ً
مناسبا ،عن المسائل المتعلقة
االستمرار كشركة مستمرة واالفصاح متى كان
باالستمراريـــة واعتماد مبــــدأ االستمراريـــــة المحاسبي  ،ما لم تنوي االدارة
تصفية الشركة أو وقف عملياتها ،أو ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام
بذلك.
ويعتبر القيمين على الحوكمة مسؤولين عن االشراف على مسار إعداد التقارير
المالية للشركة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق
البيانات المالية
إن غايتنا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية
ككل خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية  ،سواء كانت ناشئة عن احتيال
أو عن خطأ  ،وإصدار تقرير المدقق الذي يشمل رأينا .إن التأكيد المعقول
هو مستوى عال من التأكيد ،وال يضمن أن عملية التدقيق التي ّ
تمت وفقا
ٍ
ً
للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائما أي خطأ جوهري في حال
وجوده .وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ  ،وتعتبر جوهرية بشكل
فردي أو ُم ّ
جمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية
المتخذة من المستخدمين ً
بناء على هذه البيانات المالية.
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كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية  ،فإننا نمارس التقدير
المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق .كما نقوم أيضا:
• بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات المالية  ،سواء
كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،بالتصميم والقيام بإجراءات
التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق
كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا .ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري
ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ  ،حيث يشمل االحتيال
التواطؤ  ،والتزوير  ،والحذف المتعمد  ،سوء التمثيل أو تجاوز نظام
الرقابة الداخلي.
• باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل
تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف  ،ولكن ليس بغرض
إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.
• بتقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات
المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.
• باستنتاج مدى مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي ،وبناء
على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،في حال وجود حالة
جوهرية من عدم اليقين متعلقة بأحداث أو ظـــروف قد تثير شكوكا
جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرار .وفي حال االستنتاج بوجود
حالة جوهرية من عدم التيقن ،يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا
إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية ،أو ،في حال
كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب علينا تعديل رأينا .هذا
ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها
حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي االحداث أو الظروف المستقبلية
إلى توقف أعمال الشركة على أساس مبدأ االستمرارية.
• تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها والبيانات المتضمنة
فيها  ،بما في ذلك اإليضاحات ،وفيما إذا كانت البيانات المالية تظهر
العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق
البيانات المالية (تتمة)
نقوم بالتواصل مع القيمين على الحوكمة فيما يتعلق على سبيل المثال ال
الحصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة ،بما في ذلك أي خلل جوهري
في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.
كما نقوم باطالع القيمين على الحوكمة ببيان يظهر امتثالنا لقواعد السلوك
المهني المتعلقة باالستقاللية ،والتواصل معهم بخصوص جميع العالقات
ً
ً
تأثيرا معقول على
وغيرها من المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر
ً
مناسبا.
استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة متى كان
من االمور التي تم التوصل بشأنها مع القيمين على الحوكمة  ،نقوم بتحديد
هذه االمور التي كان لها األثر األكبر في تدقيق البيانات المالية للفترة
الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم باإلفصاح عن هذه االمور في
تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني
عنها ،أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية ،ان ال يتم اإلفصاح عن امر معين
في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة
العامة المتحققة منه.
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أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية
ً
عالوة على ذلك ،ووفقا لمتطلبات القوانين المحلية ،برأينا ان الشركة تحتفظ بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية قد تم إعدادها وفقًا لهذه الدفاتر .ونرى
أيضًا ،وحسبما وصل إليه علمنا واعتقادنا ،أن المعلومات المالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو وارد في البيانات المالية ،وأنه استنادًا إلى المعلومات
ّ
المقدمة من اإلدارة والتي رأيناها ضرورية ألداء تدقيقنا ،لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات جوهرية ألحكام قانون الشركات التجارية البحريني لعام
والتفسيرات
 2001وعقد تأسيس الشركة والنظام األساسي وأحكام قانون مصرف البحرين المركزي (الحكم المنطبق من مجلد  )6وتوجيهات مصرف البحرين المركزي واللوائح وما
يرتبط بها من قرارات وقواعد وإجراءات بورصة البحرين للشركة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2017على وجه قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أنشطة
الشركة أو مركزها المالي.

ديلويت أند توش – الشرق األوسط
رقم التسجيل للشريك 184 -
المنامة ،مملكة البحرين
 5فبراير 2018
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زين البحرين ش .م .ب.
بيان المركز المالي  31ديسمبر 2017

 31ديسمبر
إيضاحات
الموجودات

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

موجودات متداولة
نقد وأرصدة لدى البنوك

5

1.912

5.364

ذمم مدينة وموجودات أخرى (صافي)

6

27.642

21.218

المخزون

7

4.347

3.390

33.901

29.972

مجموع الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة
منشآت ومعدات

8

65.481

74.656

موجودات غير ملموسة

9

6.825

13.451

مجموع الموجودات غير المتداولة

72.306

88.107

مجموع الموجودات

106.207

118.079

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

10

34.324

39.222

الجزء المتداول من قروض ألجل من البنوك

11

1.875

7.786

إيرادات مؤجلة

1.867

3.542

مجموع المطلوبات المتداولة

38.066

50.550
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بيان المركز المالي  31ديسمبر 2017

 31ديسمبر
2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

الجزء غير المتداول من قروض ألجل من البنوك

11

-

1.875

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

12

321

300

321

2.175

38.387

52.725

إيضاحات
مطلوبات غير متداولة

مجموع المطلوبات غير المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال

13

36.800

36.800

عالوة إصدار

14

3.032

3.032

إحتياطي قانوني

15

11.238

10.807

16.750

14.715

67.820

65.354

106.207

118.079

أرباح مستبقاة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

وافق مجلس االدارة على إصدار البيانات المالية المبينة في الصفحات من  6إلى  33بتاريخ  5فبراير  2018وتم التوقيع عليها نيابة
عن المجلس من قبل:

							
الشيخ أحمد بن علي آل خليفة
								
رئيس مجلس اإلدارة
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية.
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السيد بدر ناصر الخرافي
عضو مجلس اإلدارة

زين البحرين ش .م .ب.
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية  31ديسمبر،
2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

73.012

64.647

تكلفة اإليرادات

()20.838

()11.187

مجمل الربح

52.174

53.460

17

()28.992

()27.419

8و9

()17.491

()20.430

()940

()1.022

مخصص انخفاض قيمة المخزون

()206

()230

الربح التشغيلي

4.545

4.359

إيرادات أخرى – صافي

76

378

(خسائر)  /أرباح إعادة تقييم العمالت

()74

8

إيرادات الفوائد

40

71

()281

()562

ربح السنة

4.306

4.254

الدخل الشامل اآلخر للسنة

-

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

4.306

4.254

 12فلس

 12فلس

إيضاحات
16

اإليرادات

مصروفات تشغيلية وإدارية
اإلستهالك واإلطفاء
مخصص انخفاض القيمة للذمم المدينة

تكاليف التمويل

العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد

							
الشيخ أحمد بن علي آل خليفة
								
رئيس مجلس اإلدارة
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية.

6

11

18

السيد بدر ناصر الخرافي
عضو مجلس اإلدارة
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زين البحرين ش .م .ب.

بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
رأس المال

عالوة إصدار

إحتياطي
قانوني

أرباح
مستبقاة

المجموع

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

الرصيد في  1يناير 2016

36.800

3.032

10.382

12.726

62.940

توزيعات أرباح األسهم المعلنة (إيضاح )13

-

-

-

()1.840

()1.840

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

4.254

4.254

تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

-

-

425

()425

-

----------

----------

----------

----------

----------

الرصيد في  31ديسمبر 2016

36.800

3.032

10.807

14.715

65.354

توزيعات أرباح األسهم المعلنة (ايضاح )13

-

-

-

()1.840

()1.840

إجمالي الدخل الشامل للسنة

-

-

-

4.306

4.306

تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

-

-

431

()431

-

-----------

----------

----------

----------

----------

36.800

3.032

11.238

16.750

67.820

الرصيد في  31ديسمبر 2017

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية.
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زين البحرين ش .م .ب.
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

للسنة المنتهية  31ديسمبر،
إيضاحات

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
4.306

ربح السنة

()11.187

تعديــالت لـ:
17.491

20.430

اإلستهالك واإلطفاء

940

1.022

206

230

281

562

إيرادات الفوائد

()40

()71

الخسارة في إستبعاد منشأت ومعدات

()24

-

82

75

23.242

26.502

()1.163

()1.115

الزيادة في الذمم المدينة والموجودات األخرى

6

()7.364

()2.164

الزيادة في الذمم الدائنة واالمطلوبات األخرى

10

1.070

912

()1.675

()626

()61

()60

14.049

23.449

مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة

8و9
6

مخصص المخزون
تكاليف التمويل

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

11

12

التغيرات في رأس المال العامل:
الزيادة في المخزون

النقصان في اإليرادات المؤجلة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

12
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زين البحرين ش .م .ب.
بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2017تتمة)

للسنة المنتهية  31ديسمبر،
إيضاحات

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
إستحواذ على منشآت ومعدات

8

()6.365

()5.739

الزيادة في الموجودات غير الملموسة

9

()1.235

()10.009

إيرادات الفوائد المقبوضة

40

71

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

()7.560

()15.677

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
()7.786

()7.786

الفوائد المدفوعة

()364

()610

توزيعات أرباح األسهم

()1.791

()1.834

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()9.941

()10.230

صافي النقصان في النقد وما في حكمه

()3.452

()2.458

النقد وما في حكمه في بداية السنة

5.364

7.822

1.912

5.364

مدفوعات قروض ألجل من البنوك

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

معامالت غير نقدية (إيضاح )25
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زين البحرين ش.م.ب.

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .1معلومات الشركة:
زين البحرين ش.م.ب«( .الشركة») هي شركة مساهمة بحرينية (عامة) ،تأسست في مملكة البحرين بتاريخ  19أبريل  2003ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة تحت
سجل تجاري رقم  .50603إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة البحرين .إن الشركة هي شركة تابعة لشركة اإلتصاالت المتنقلة ش .م .ك«( .الشركة األم») ،وهي شركة
مساهمة كويتية مدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية .إن عنوان مكتب الشركة المسجل هو ص.ب ،266.المنامة ،مملكة البحرين.
ً
يتمثل النشاط الرئيسي للشركة بخدمات االتصاالت العامة ،إضافة إلى السلع والخدمات المتعلقة بذلك.

 .2إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة:
 1-2المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المعتمدة والتي ليس لها تأثير جوهري على البيانات المالية
لقد تم اعتماد المعايير الجديدة والمعدلة التالية ،والتي بدأ سريانها خالل الفترات التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2017في اعداد هذه البيانات المالية .لم 		
يكن لهذه المعايير المعدلة اي اثر جوهري على االفصاحات والمبالغ الواردة للسنة الحالية والسنوات السابقة ولكن قد يكون لها تأثير على محاسبة المعامالت
أو الترتيبات المستقبلية.
•

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  12اإلفصاح عن الحصص في الشركات األخرى التي تقدم إعفاء من اإلفصاح عن المعلومات الموجزة
عن الحصص في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع المشتركة المصنفة كمحتفظ بها للبيع.

•

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  7بيان التدفقات النقدية لتزويد مستخدمي البيانات المالية بإفصاحات تمكنهم من تقدير التغيير في المطلوبات
الناتجة من األنشطة التمويلية.

•

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  12ضرائب الدخل فيما يتعلق باإلعتراف باألصول الضريبية للخسائر الغير محققة.

•

التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لدورة .2016 – 2014

•

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9األدوات المالية
يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم « 9األدوات المالية» محل معيار المحاسبة الدولي رقم  39األدوات المالية :اإلعتراف والقياس ويسري مفعوله 		
للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2018يؤثر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9على تصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية،
انخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات محاسبة التحوط .إن األثر األساسي على الشركة يتعلق بالمخصصات لخسائر االئتمان المستقبلية على 		
موجوداتها المالية ومتطلبات اإلفصاحات اإلضافية.
سوف تقوم الشركة بتطبيق هذا المعيار اعتبارًا من  1يناير  2018بأثر رجعي وذلك من خالل اإلعتراف للتأثير التراكمي كتعديل للرصيد اإلفتتاحي لألرباح
المستبقاة اعتبارا من  1يناير .2018
تواصل الشركة تحليل أثر التغيرات ،وال تعتقد أن يكون لهذا المعيار تأثير مهم .يستند هذا التقييم إلى المعلومات المتوفرة حاليًا إنما يبقى خاضعًا
للتغييرات التي قد تنشأ عندما تقدم الشركة البيانات المالية المرحلية للربع األول في  31مارس  2018بحيث تعرض آثار تطبيق المعيار من تاريخ سريانه.
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 .2إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة( :تتمة):
 2-2المعايير الدولية العداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد
لم تطبق الشركة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة والتفسيرات التي تم اصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد:
سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2018
•

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7األدوات المالية :اإلفصاحات المتعلقة بإالفصاحات حيال التطبيق المبدئي للمعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .9

•

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7األدوات المالية :اإلفصاحات ويتعلق بإفصاحات إضافية عن محاسبة التحوط (والتعديالت المترابطة)
المتعلقة بمحاسبة التحوط في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .9

•

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15إيرادات العقود مع العمالء

		

في مايو  ،2014أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15إيرادات من العقود مع العمالء ويكون ساري المفعول
إبتداءًا من  1يناير  2018مع السماح بالتطبيق المبكر .یحدد المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  15مبادئ االعتراف باإلیرادات الناتجة عن العقود مع
َ
العمالء ویضع نموذجا من خمس خطوات لذلك .وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،15يتم االعتراف بإيرادات السلع والخدمات ضمن الحدود
المتوقعة ألحقية البائع في المقابل لهذه السلع .كما يحدد المعيار مجموعة شاملة من متطلبات لإلفصاحات المتعلقة بطبيعة ومدى وتوقيت اإليرادات،
إضافة إلى حاالت عدم اليقين في اإليرادات والتدفقات النقدية المقابلة لها من العمالء.
حددت اإلدارة الحاالت التالية التي سيكون لها تأثير على البيانات المالية للشركة نتيجة التغيير في مبادئ المحاسبة ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم :15
الهواتف ذات األسعار المدعومة
توفر الشركة لعمالئها هواتف بأسعار مدعومة .يتطلب المعيار الجديد أن يتم توزيع السعر التعاقدي للمعاملة على أساس سعر البيع لكل إلتزام أداء على
حدى .سوف يؤدي ذلك إلى اإلعتراف بنسبة إيرادات أعلى للهواتف في بداية العقد وإلى فروقات بين اإليرادات المعترف بها والمبالغ المفوترة ،كما
سوف يؤدي إلى إنخفاض معدل اإليراد من المستخدم مقابل الخدمات الجارية.
محاسبة المحافظ
تقوم الشركة بالتعاقد مع عمالئها ضمن إتفاقيات ذات خصائص متشابهة .بموجب هذا المعيار يمكن للشركة إختيار المحاسبة على مستوى محفظة
عقود أو إلتزامات أداء ذات خصائص متشابهة إذا لم يؤدي ذلك إلى نتائج ذات إختالف جوهري مقارنة مع المحاسبة لكل عقد على حدى وذلك من خالل:
 تقييم البنود المكونة ألية محفظة من خالل األخذ في اإلعتبار مختلف العروض المقدمة ،الفترات الزمنية ،التوزيعات الجغرافية و التعديالت على العقود؛ تقييم بشكل مستمر فيما إذا كان التطبيق المحاسبي على المحفظة يمكن أن يؤدي إلى نتائج مغايرة؛ -ممارسة التقديرات في تحديد مدى مالءمة إعتماد المحاسبة على أساس المحفظة بما في ذلك تقدير مدى القابلية لإلتفاقيات الخاصة.
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 .2إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة( :تتمة):
 2-2المعايير الدولية العداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد (تتمة)
سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير ( 2018تتمة)
حقوق الترفيع
تقدم الشركة حقوق الترفيع لخدمات إضافية ،مما يتطلب تحديد األسس المحاسبية المناسبة ،بما في ذلك تحديد ،إذا كان هناك حقوق جوهرية ثم
منحها للعميل وفيما إذا كان للحق أي تأثير على قيمة المعاملة .إن الحق الجوهري هو بمثابة خيار للحصول على سلع وخدمات إضافية بسعر ال يعكس
سعر البيع للسلعة والخدمة بشكل منفصل ويعتبر إلتزام أداء منفصل.
تخفيضات إلبقاء العمالء
على الرغم أن التخفيصات إلبقاء العمالء هي غير مشار إليها في العقد ،فإن الممارسة التجارية تحتم أن المقابل الثابت هو في الجوهر متغير .كما أن
هذه التخفيضات يمكن إعتبارها بمثابة تعديل في العقد .يتطلب المعيار تقدير فيما إذا كان التخفيض هو بمثابة مقابل متغير أوتعديل في العقد.
إن هذا يتطلب إجراء تقديرات ويمكن أن تؤثر على التوقيت في اإلعتراف باإليراد .يتطلب المعيار تقدير ما إذا كانت العروض الترويجية للعمالء 		
الحاليين هي بمثابة تعديالت في العقد أو عروض ترويجية باإلضافة إلى تحديد النظم اآليلة لتتبع ورصد التخفيضات والعروض الترويجية الممنوحة للعمالء.
عناصر التمويل الجوهرية
في حال اإلمكانية للعميل أن يسدد قيمة األجهزة المشتراة على مدى فترة زمنية مع خدمات الشبكة ،يتطلب المعيار تحديد فيما إذا كان العقد يتضمن
عنصر تمويل جوهري .في هذه الحالة يجب تعديل قيمة المقابل ليعكس القيمة الوقتية للنقود.
العموالت والتكاليف األخرى للعقود
بموجب متطلبات المعيار ،إن التكاليف التزايدية الملحقة إلقتناء العقد مع العميل يجب تأجيلها في الميزانية العمومية واطفائها تزامنًا مع اإلعتراف
بإيراد العقد .سوف يؤدي ذلك إلى تأخير في اإلعتراف باإلعباء لجهة العموالت المتوجبة إلى الموظفين والوكالء من أطراف ثالثة .هذا ويمكن للشركة
إختيار اإلعتراف بأعباء إقتناء العقود إذا كانت فترة اإلطفاء سنة أو أقل.
خيارات تطبيق المعيار
يمكن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15بأثر رجعي بإعادة عرض أرقام المقارنة وتعديل األرباح المستبقاة في بداية أقرب فترة مقارنة.
كما يمكن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  15اعتبارا من تاريخ التطبيق ،عن طريق تعديل األرباح المستبقاة في أول السنة للتقرير
(نهج التأثير التراكمي).
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 .2إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة( :تتمة):
 2-2المعايير الدولية العداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد (تتمة)
سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير ( 2018تتمة)
تعتزم الشركة تطبيق المعيار باستخدام طريقة التأثير التراكمي ،مما يعني أن الشركة سوف تبين األثر التراكمي لتطبيق هذا المعيار مبدئيا كتعديل
في الرصيد اإلفتتاحي لألرباح المستبقاة للفترة حيث تم إعتماد المعيار .إن الشركة في مرحلة تحليل أثر التغييرات ،وسيتم اإلفصاح عن أثرها في 		
البيانات المالية المرحلية األولى كما في  31مارس  2018اعتبارًا من تاريخ سريان المعيار.
•

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2المدفوعات المبنية على أسهم فيما يتعلق بتصنيف وقياس عمليات الدفع عن طريق األسهم.

•

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  40العقار اإلستثماري :تعديل فقرة  57لتوضيح ان الشركة يجب ان تنقل العقار من ،أو إلى ،فئة العقار
االستثماري إذا كان هناك تغير واضح في استخدامه فقط .التغيير الواضح في إستخدام العقار يحدث اذا انطبق ،او لم ينطبق على تعريف العقار 		
كاف على التغيير في اإلستخدام .تم تعديل 		
اإلستثماري .ال يكفي وجود نية لدى اإلدارة لتغيير الغرض من إستخدام العقار ،حتى يكون هناك دليل ٍ
الفقرة لذكر ان األمثلة المذكورة غير شاملة.

•

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4عقود التأمين .تم تعديله بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9مع المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .4إعفاء مؤقت وطرق التراكب.

•

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  28اإلستثمار في الشركات الشقيقة و المشاريع المشتركة .معدلة من خالل التحسينات السنوية على المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية لدورة ( 2016 – 2014قياس شركة زميلة أو مشروع مشترك بالقيمة العادلة).

•

لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  22العمليات بالعملة األجنبية والمبالغ المدفوعة مقدمًا
هذا التفسير يتعلق بالعمليات بالعملة األجنبية ،او جزء من العمليات التي:
يكون فيها المقابل المالي أو السعر بالعملة األجنبية؛
تقوم الشركة بإقرار اصل مدفوع مقدمًا او التزام دخل مؤجل مقابل اإلعتبار المالي ،قبل إقرار األصل ،المصروف او المدخول ذو العالقة؛ و
يكون األصل المدفوع مقدمًا او التزام الدخل المؤجل ذات طبيعة غير نقدية.
-

•

في يناير  ،2016أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16عقود اإليجار للفترات المالية السنوية التي تبدأ من أو
بعد  1يناير  .2019ينتج عن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16محاسبة المستأجرين في معظم عقود اإليجار ضمن نطاق المعیار بطریقة
		
مماثلة للطریقة التي یتم بها المحاسبة عن عقود التأجیر التمویلي حالیا بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم « 17عقود اإلیجار» .سوف يعترف
المستأجرين «بحق اإلستخدام» لألصول والمستحقات المالية المقابلة في بيان المركز المالي .يتم إطفاء األصل على مدى فترة اإليجار وقياس المستحقات
المالية حسب إطفاء التكلفة .محاسبة المؤجر تبقى بشكل جوهري كما هي في معيار المحاسبة الدولي رقم  .17الشركة بصدد تقييم تأثير المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  16على البيانات المالية للشركة.
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 .2إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة( :تتمة):
 2-2المعايير الدولية العداد التقارير المالية ( )IFRSsالجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد (تتمة)
سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير ( 2018تتمة)
•

لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  23يوضح التفسير المحاسبة لمعالجات عدم التيقن لضريبة الدخل.

•

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  28اإلستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .معدلة بالفوائد طويلة األجل في الشركات الزميلة
والمشاريع المشتركة.

•

تعديالت سنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لدورة  2017 -2015لتعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،3والمعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  ،11ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ،12ومعيار المحاسبة الدولي رقم .23

•

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17عقود التأمين .يحل محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  4عقود التأمين .يتطلب هذا المعيار
َ
قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للتنفيذ ،كما يحدد أسس القياس والعرض أكثر تناسقا لجميع عقود التأمين .يسري للفترات السنوية التي تبدأ
في أو بعد  1يناير .2021

•

تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10البيانات المالية الموحدة والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  28اإلستثمارات في الشركات
الزميلة والمشاريع المشتركة ( .)2011تم تأجيل تطبيق هذا المعيار مع إمكانية إعتماده.
تتوقع اإلدارة تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة في تواريخ تطبيقها الفعلي .كما ال تتوقع اإلدارة تأثيرات هامة على البيانات المالية 		
للشركة عند التطبيق الفعلي بإستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،15والمعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  16كما هو مذكور أعاله.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة
بيان اإللتزام
تم إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،ومتطلبات قانون الشركات التجارية البحريني ،ومتطلبات أحكام قانون مصرف البحرين المركزي.
أساس اإلعداد
تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.
تم عرض البيانات المالية بالدينار البحريني ،وهي العملة الوظيفية للشركة .تم عرض المبالغ باآلف الدنانير البحرينية باستثناء ما نص على غير ذلك.
إن السياسات المحاسبية الهامة مبينة أدناه.
اإليرادات
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 أجلة الدفع
تمثل اإليردات المتكررة أجلة الدفع قيمة فواتير المشتركين فيما يتعلق باإليجارات الشهرية ،ورسوم 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.
اإليرادات مسبقة الدفع
تمكن القسائم مسبقة الدفع المستخدمين من إستخدام 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 .ويتم اإلعتراف بالرسوم لمرة واحدة عندما يتم تفعيل أو تقديم الخدمات
للعمالء ،حسب اإلقتضاء.
إيرادات التجوال
تنشأ إيرادات التجوال من إيرادات تقاسم الترتيبات مع مشغلي اإلتصاالت اآلخرين فيما يتعلق بتغيير في التعرفة ويتم اإلقرار بها حين عند إستحقاقها.
تم عرض إيرادات التجوال على األساس الصافي.
الربط البيني
اإليرادات (الواردة)
تمثل إيرادات الربط البيني المبالغ المستحقة من مشغلي الشبكات األخرى لحركة مرور مشتركيها على شبكة الشركة ويتم تسجيلها خالل فترة اإلستخدام.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):
المصروفات (الصادرة)
تمثل مصروفات الربط البيني المبالغ المستحقة إلى مشغلي الشبكات األخرى لحركة المرور على شبكة اإلتصال الخاصة بهم من قبل المشتركين في الشركة ويتم
تسجيلها خالل فترة اإلستخدام.
إيرادات التجارة
تشمل اإليرادات الناشئة عن التجارة أساسًا من بيع الهواتف والمعدات وبطاقة وحدة تعريف المشترك ( )SIMويتم اإلقرار بها عند تسليمها للعميل.
إيرادات الفوائد
تستحق إيرادات الفوائد على أساس الفترة الزمنية بالرجوع إلى أصل المبلغ القائم ومعدل الفائدة الفعلي المطبق.
منشآت ومعدات
تدرج المنشآت والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة .وتتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب مباشرة إلى تكلفة شراء
الموجود .وتتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل أن المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالمصروفات سوف تتدفق إلى الشركة.
يتم االعتراف باإلستهالك وذلك لشطب تكلفة الموجودات أو تقييم الموجودات (باستثناء األراضي المملوكة واألصول قيد اإلنشاء) على مدى أعمارها اإلنتاجية ،وذلك
بإستخدام طريقة القسط الثابت.
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للمنشآت والمعدات هي على النحو التالي:
			
مباني مملوكة
			
معدات الشبكات
			
معدات مكتبية
			
األثاث والتجهيزات
				
المركبات

 50سنة
 20 – 3سنة
 5 – 4سنوات
 5سنوات
 5سنوات

إن األراضي المملوكة ال يتم إستهالكها .ويتم استهالك الموجودات (بما فيها االصول قيد اإلنشاء) من الوقت الذي يتم فيه اكتمال الموجود ليصبح جاهزًا لإلستخدام.
ويتم شطب بند من بنود المنشآت والمعدات عند إستبعاده أو عندما ال يتوقع أن تنشأ أي منافع اقتصادية مستقبلية من اإلستخدام المستمر لهذا الموجود .ويتم تحديد
الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو إستبعاد أي بند من بنود المنشآت ،والممتلكات والمعدات بالفرق بين المتحصل من البيع والقيمة الدفترية للموجود ويتم اإلقرار به
في الربح أو الخسارة.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):
الموجودات غير الملموسة
يتم إدراج الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد والتي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
المتراكمة ،إن وجدت .وبالنسبة لعمليات الشبكات ذات التراخيص محددة الفترة ،يتم تحديد فترة اإلطفاء بالرجوع إلى فترة الرخصة المتبقية وشروط تجديد الرخصة.
ويتم إطفاء رسوم رخصة اإلتصاالت بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر االنتاجي المقدر لها .ويتم إطفاء عقود الزبائن والعالقات على فترة العقد ( من سنة
إلى أربع 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.
ان حق االستخدام غير القابل لالبطال هو بمثابة الحق في استخدام جزء من الطاقة لكابل ارسال أرضي أو بحري ،يتم منحه لفترة محددة .يتم االعتراف بحقوق االستخدام
غير القابلة لألبطال كأصل بسعر الكلفة وذلك عندما يكون للشركة الحق غير القابل لالبطال ،باستخدام جزء محدد من هذا االصل وبشكل عام األلياف البصريــة أو طول
موجة نطاقية مخصصة ويمتد هذا الحق على غالبية الحياة االقتصادية لألصل .يتم استهالك هذه الحق على اساس اقساط ثابتة على طول فترة االستعمال المتوقعة أو
الفترة التعاقدية ،أيهما أقل.
تدرج الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ،التي يتم الحصول عليها بشكل منفصل بالتكلفة ناقصًا خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة إن وجدت.
إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية
عندما يكون هناك مؤشر على إنخفاض في القيمة ،بحيث ان القيمة المستردة لألصل (غير المخزون) أقل من قيمته الدفترية ،فإنه يتم االعتراف بخسارة االنخفاض
في القيمة مباشرة من خالل الربح أو الخسارة ،إال إذا كان الموجود قد تم احتسابه بمبلغ إعادة التقييم ،فيتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة كانخفاض في إعادة
التقييم.
عندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق ،فإن القيمة الدفترية للموجود تزيد إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد ،بحيث أن القيمة الدفترية
الزائدة ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها في حال لم يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة للموجود في السنوات السابقة .يتم االعتراف بعكس
خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة من خالل الربح او الخسارة ،إال إذا كان الموجود قد تم إحتسابه بمبلغ إعادة التقييم ،يتم إحتساب عكس خسارة االنخفاض في القيمة
كزيادة في إعادة تقييمه.
تكاليف التمويل
ً
إن تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء ،بناء أو إنتاج الموجودات المؤهلة ،وهي الموجودات التي تتطلب فترة زمنية 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 االعتراف
بكافة تكاليف اإلقتراض األخرى في بيان الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):
المخزون
يسجل المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .يتم تحديد التكلفة على أساس المتوسط المرجح .تمثل التكاليف المصروفات المتكبدة حتى
يصل كل منتج إلى موقعه وحالته الحالية.
تمثل صافي القيمة القابله للتحقق سعر البيع المقدر للبضاعة ناقصًا كل المصروفات المقدرة إلكمال عملية البيع.
الموجودات المالية
تتضمن الموجودات المالية ذمم مدينة موجودات أخرى ،واإليرادات غير المفوترة ،والمستحق من مشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية والنقد وأرصدة لدى البنوك.
ويتم االعتراف بالموجودات المالية في التاريخ الذي تنشأ فيه .ويتم االعتراف بالموجودات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملة المنسوبة
مباشرة لألدوات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
َ
الذمم المدينة :الحقا لالعتراف األولي ،يتم قياس الذمم المدينة بالتكلفة المطفأة ،ناقصا مخصص انخفاض القيمة.
النقد وما في حكمه :النقد وما في حكمه يتضمن النقد في في الصندوق والودائع لدى البنوك ذات فتره تعاقدية  3أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع.
إنخفاض قيمة الموجودات المالية :بتاريخ كل تقرير ،يتم التقييم فيما إذا كان هناك مؤشرات على إنخفاض قيمة للموجودات المالية .ويتم تخفيض قيمة
ّ
المقدرة للموجود المالي قد تأثرت نتيجة لحدث ما أو عدة أحداث وقعت بعد
الموجودات المالية في حال وجود دليل موضوعي على أن التدفقات النقدية المستقبلية
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.
يتم تقييم اإلنخفاض في القيمة على أساس فردي بالنسبة للموجودات ذات القيمة الجوهرية .ويتم تقييم الموجودات المالية المتبقية التي تتقاسم خصائص ائتمان
مماثلة النخفاض القيمة على أساس مجمع.
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 المقدرة ،المخصومة بناءًا على معدل الفائدة الفعلي األصلي للموجود المالي.
يتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات المالية بقيمة خسارة انخفاض القيمة مباشرة لجميع الموجودات المالية باستثناء الذمم المدينة ،حيث يتم تخفيض القيمة
الدفترية من خالل استخدام حساب مخصص .عندما تعتبر إحدى الذمم غير قابلة للتحصيل ،يتم شطبها مقابل حساب المخصص .تقيد المبالغ المستردة الالحقة من
المبالغ التي سبق شطبها مقابل حساب المخصص .ويتم إثبات التغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في الربح أو الخسارة.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):
الموجودات المالية (تتمة)
بالنسبة للموجوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ،في فترة الحقة ،حال انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة 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.
استبعاد الموجودات المالية :يتم التوقف عن االعتراف 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 .وفي 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
احتفظت الشركة بكافة مخاطر ومزايا ملكية الموجود المالي المنقول ،فإنها تواصل باإلعتراف بالموجود المالي وكذلك تعترف بإقتراض مضمون للعائدات المستلمة.
يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للموجود ومجموع المبالغ المستلمة والمستحقة في الربح أو الخسارة.
المطلوبات المالية
تتضمن المطلوبات المالية ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى ،المستحقات إلى مشغلي االتصاالت والقروض .يتم اإلعتراف المبدئي بالمطلوبات المالية بالقيمة
العادلة مضافا إليها تكاليف المعاملة.
يتم ادراج الذمم الدائنة بالقيمة االسمية .يتم االعتراف بالقروض بشكل أولي بصافي تكاليف المعاملة والحقا يتم إدراجها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلي.
استبعاد المطلوبات المالية :تقوم الشركة باستبعاد المطلوبات المالية عندما ،وفقط عندما ،يتم إستيفاء إلتزامات الشركة ،إلغاؤها أو إنتهاء مدتها.
يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية ومجموع المبالغ المدفوعة والواجب دفعها في الربح أو الخسارة.
المخصصات
يتم إقرار المخصصات عندما يكون لدى الشركة إلتزام (قانوني أو حكمي) ناتج عن حدث سابق ،وتكون تكاليف تسديد اإللتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق.
يمثل المبلغ المعترف به كمخصص أفضل تقدير للمبالغ المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ،مع األخذ بعين االعتبار المخاطر
والشكوك المحيطة بااللتزام .وعندما يتم قياس مخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لسداد االلتزام الحالي ،فإن القيمة الدفترية هي القيمة الحالية لتلك
التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الزمنية للنقود جوهريًا).
عندما يكون بعض أو كل الفوائد االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من المتوقع أن يتم استردادها من طرف ثالث ،يتم االعتراف بالموجود إذا كان من المؤكد
تقريبا أنه سيتم تلقي السداد ويكون قياس المبلغ المستحق موثوق به.
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 .3السياسات المحاسبية الهامة (تتمة):
الموجودات المالية (تتمة)
التأجير
الشركة كمستأجر
يتم رسملة اإليجار التمويلي ،التي تنقل للشركة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البند المستأجر ،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.
تصنف عقود اإليجار التي يحتفظ فيها المؤجر بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية لملكية الموجود كعقود إيجار تشغيلية .يتم تسجيل دفعات اإليجار التشغيلي
كمصروف في بيان الربح أو الخسارة بإستخدام طريقة القسط الثابت على مدة فترة اإليجار.
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقوم الشركة بتكوين مخصص مكافأة نهاية الخدمة لموظفيها األجانب وفقًا لقانون العمل البحريني .وتستحق المكافأت على أساس آخر راتب أساسي للموظف
وطول مدة خدمته .تستحق التكلفة المتوقعة للمكافأت على مدة التعاقد.
وبالنسبة للموظفين البحرينيين ،تقوم الشركة بتسديد اإلشتراكات لهيئة التأمينات اإلجتماعية إستنادًا إلى القوانين واألنظمة المعمول بها.
العمالت األجنبية
إن العملة الوظيفية للشركة هي الدينار البحريني .ويتم اإلقرار بالعمليات بالعمالت األجنبية بأسعار صرف العملة الوظيفية السائدة في تاريخ العملية .يتم تحويل
الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقريرّ .ترحل جميع الفروقات إلى بيان الربح أو الخسارة .إن البنود غير النقدية
التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية ال يعاد تحويلها.
معلومات القطاع
قطاع التشغيل هو أحد مكونات الشركة الذي يشارك في األنشطة التجارية التي قد تحقق إيرادات وتتكبد نفقات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة
بالمعامالت مع مكونات أخرى من نفس الجهة ،والتي يتم مراجعة نتائج التشغيل لها بشكل منتظم من قبل الرئيس التنفيذي التخاذ قرارات عن الموارد التي ينبغي
تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها وبالتالي المعلومات المالية المنفصلة هي المتاحة.
مقايضة األصول المالية والمطلوبات المالية
تتم مقايضة األصول المالية والمطلوبات المالية ويتم تسجيلها بالمبلغ الصافي في بيان المركز المالي المرفق ،عند توافر الحق القانوني الملزم لذلك ،وعندما تنوي
الشركة تسديد المبلغ الصافي ،او تحصيل االصل وتسديد االلتزام بنفس الوقت.
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 .4اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر االساسية لعدم اليقين في التقدير:
عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمبينة في اإليضاح رقم  ،3يتوجب غلى االدارة ان تتخذ قرارات وتقوم بتقديرات وإفتراضات بشأن القيم الدفترية
للموجودات والمطلوبات والتي ال تتضح بسهولة من مصادر أخرى .تستند تلك التقديرات واإلفتراضات المصاحبة لها على اساس الخبرة السابقة وعوامل أخرى ذات
عالقة .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات الخاصة بها بشكل مستمر .يتم اجراء القيود الناتجة عن تعديل التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير
وذلك في حال أثر هذا التعديل على تلك الفترة فقط ،أو في فترة التعديل والفترات الالحقة في حال أثر هذا التعديل على كل من الفترة الحالية والفترات الالحقة.
األحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق سياسات الشركة المحاسبية
ّ
والمبينة في اإليضاح رقم  ،3لم يكن على اإلدارة إصدار أحكام قد يكون لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة في
في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للشركة
البيانات المالية.
المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقدير
ان االفتراضات الرئيسة حول المستقبل ،وغيرها من المصادر االساسية لعدم اليقين حول التقدير بتاريخ التقرير ،التي تحمل مخاطر هامة بالتسبب بتعديل جوهري
للقيم الدفترية لموجودات ومطلوبات خالل السنة المالية التاليه ،هي مدرجة ادناه.
الممتلكات والمعدات – الشبكة
نظرًا لطبيعة أعمال الشركة ،فإن موجودات الشركة من شبكات اإلتصال ،المدرجة في االيضاح رقم  ،8هي عرضة للتقادم التكنولوجي السريع .وتستهلك اإلدارة تلك
الموجودات على مدى  3إلى  20سنة .ويستند تقدير األعمار اإلنتاجية لشبكات اإلتصال على أحكام وتقديرات اإلدارة .بحيث تأخذ اإلدارة في عين االعتبار طبيعة
الموجودات واإلستخدام والتقدم التكنولوجي .ويمكن ألي تقدم تكنولوجي في المستقبل أن يستدعي الحاجة إلى تطوير هام أو استبدال المعدات .كما هو مبين في
االيضاح رقم  3تقوم اإلدارة بمراجعة تفاصيل الشبكات اإلتصال ،لتحديد أي مؤشر على أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر إنخفاض القيمة .ويتم ااالعتراف
فورًا بأية خسائر تدني القيمة في بيان األرباح أو الخسائر.
مخصص ذمم مدينة موجودات أخرى:
تقوم الشركة بتكوين مخصص للديون المتأخرة السداد بعد األخذ في االعتبار عوامل مثل الفترة الزمنية التي مضت على استحقاق تلك االرصدة  ،وفئات المشتركين
والفترة التي بقي فيها رصيد المشترك غير مفعل .من اجل احتساب المخصص ،تقوم االدارة بتطبيق نسب مئوية مختلفة على االرصدة العالقة استنادًا الى اعمار
هذه االرصدة وذلك بعد استبعاد فئات معينة من المشتركين مثل الوكاالت الحكومية وكبار الشخصيات ،وموظفي الشركة والمبالغ في طور التحصيل المسندة الى
وكاالت التحصيل .كما قامت االدارة بتحديد هذه النسب واالستثناءات الممنوحة لبعض فئات المشتركين استنادا الى عامل الخبره واتجاهات االسترداد في الماضي.
وتصبح هذه التقديرات اكثر دقة مع مرور الوقت وعند تكوين قاعدة معلومات موثوقة .راجع االيضاح  6لمزيد من التفاصيل.
ْ
البطي الحركة:
مخصص المخزون القديم و
يتطلب احتساب مخصص المخزون البطيء الحركة احكامًا تقديرية من قبل اإلدارة.
تستند مراجعة اإلدارة لتقادم المخزون على أساس تحليل معدل أعمار أصناف المخزون وتطبيق نسب مئوية عليها تعكس تقييم اإلدارة لتقادم المخزون.
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 .5نقد وأرصدة لدى البنوك
2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

نقد وحسابات جارية لدى البنوك

1.493

4.983

مبالغ قيد التحصيل

419

381

1,912

5,364

نقد وأرصدة لدى البنوك
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 .6ذمم مدينة وموجودات أخرى (صافي)
2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

ذمم مدينة:
مشتركي خطوط آجلة الدفع (إيضاح رقم )1-6

20.911

21.319

شركاء التجوال (إيضاح رقم )2-6

2.281

2.353

مخصص انخفاض القيمة

()10.408

()9.468

12.784

14.204

مستحقات البيع بالتقسيط

7.728

677

مستحق من الموزعين

130

397

ذمم مدينة من الربط البيني مع مشغلي خدمة آخرين

2.943

2.441

إيرادات مستحقة (إيضاح رقم )3-6

261

178

23.846

17.897

موجودات أخرى:
مصروفات مدفوعة مقدما (إيضاح رقم )4-6

1.874

806

ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )19

15

15

ذمم مدينة مختلفة مدفوعات مقدمة

1.025

1.631

ذمم مدينة من الموظفين

92

79

محفظة لدى اإلدارة (إيضاح رقم )4-6

912

912

مخصص انخفاض القيمة

()122

()122

3.796

3.321

27.642

21.218
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 .6ذمم مدينة وموجودات أخرى (صافي)(تتمة)
الذمم المدينة ال تحتوي على بنود تمويلية ،وهي غير مضمونة مدرجة بالدينار البحريني.
ان مخصص انخفاض قيم الذمم المدينة هو مفصل على النحو التالي:

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

مشتركي خطوط آجلة الدفع (مقيمة على اساس جماعي)

10.169

9.229

شريك تجوال (مقيمة على أساس فردي)

239

239

ذمم مدينة أخرى (مقيمة على أساس فردي)

122

122

10.530

9.590

إن حركة مخصص انخفاض قيم الذمم المدينة هي على النحو التالي:

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

الرصيد في بداية السنة

9.590

8.594

إضافات خالل السنة

940

1.022

المشطوبات

-

()26

الرصيد في نهاية السنة

9.590

10.530
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 .6ذمم مدينة وموجودات أخرى (صافي)(تتمة)
ان تحليل معدل أعمار الذمم المدينة من مشتركي خطوط آجلة الدفع هو على النحو التالي كما في  31ديسمبر:
2017

المبالغ اإلجمالية

مخصص إنخفاض القيمة

المبالغ الصافية

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

حتى  60يومًا

2.015

-

2.015

من  61إلى  90يومًا

424

()35

389

من  91إلى  365يومًا

3.188

()940

2.248

أكثر من سنة واحدة

15.284

()9.194

6.090

20.911

()10.169

10.742

المبالغ اإلجمالية

مخصص إنخفاض القيمة

المبالغ الصافية

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

حتى  60يومًا

3.313

-

3.313

من  61إلى  90يومًا

508

()38

470

من  91إلى  365يومًا

3.622

()789

2.833

أكثر من سنة واحدة

13.876

()8.402

5.474

21.319

()9.229

12.090

2016
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 .6ذمم مدينة وموجودات أخرى (صافي)(تتمة)
َ
 1-6يتم تخصيص مبالغ اإلنخفاض في القيمة من مشتركي خطوط اجلة الدفع بناءا على أساس تقييم جماعي لألرصدة:
 تعتبر اإلدارة أن الفواتير التي مضى على استحقاقها  60يومًا او اقل هي ضمن فتره ائتمان مقبولة. ال يتم االعتراف بأي مخصص النخفاض القيمة بالنسبة الرصدة متأخرة السداد عائدة لفئات معينة من المشتركين بغض النظر عن اعمار تلك االرصدةالمدينة .وتشمل هذه األرصدة بالغالب الوكاالت الحكومية وشخصيات هامة وبعض المبالغ المتأخرة منذ فترة طويلة قيد التنفيذ مع وكاالت التحصيل وذلك
ضمن حدود اعتقاد اإلدارة أنها قابلة لالسترداد وال يوجد أدلة موضوعية على انخفاض القيمة كما في تاريخ التقرير.
 بالنسبة للفئات األخرى من المشتركين ،يتم احتساب المخصص لألرصدة المتأخرة التي تتجاوز  60يوما بناء على نسب معينة تطبق على فئات أعمار 		الذمم .ان المبالغ المستحقة التي تتجاوز مدتها سنة واحدة ولم يتم اسنادها إلى وكاالت تحصيل يتم رصد مخصص لها بالكامل.
 2-6تركز المبالغ المستحقة من شركاء التجوال في عدد محدود من األطراف .قامت الشركة بتكوين مخصص بقيمة  239ألف دينار بحريني
( 239 :2016ألف دينار بحريني).
 3-6تشمل اإليرادات المستحقة على رسوم غير مفوترة عن خدمات مقدمة خالل السنة.
َ
 4-6الحقا لتاريخ إدراج أسهم الشركة في سوق األوراق المالية وكجزء من المتطلبات التنظيمية ،دخلت الشركة في اتفاقية إدارة المحافظ التقديرية مع طرف
ثالث يكون بمثابة صانع السوق لفترة تصل إلى سنة واحدة قابلة للتجديد .وبحكم هذه االتفاقية ،فإن صانع السوق سينفذ أوامر البيع والشراء وفقًا لتقديراته
الشخصية بهدف تحقيق سياسة الشركة باستقرار سعر أسهم الشركة وتسهيل تداول األسهم مقابل رسم إدارة .كما في  31ديسمبر  2017إن المحفظة لدى 		
اإلدارة تحتوي على اسهم بقيمة  754ألف دينار بحريني ( 754 :2016ألف دينار بحريني).
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 .7المخـــزون
2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

الهواتف واالكسسوارات وغيرها

5.735

4.572

مخصص المتقادم

()1.388

()1.182

4.347

3.390

 .8منشآت ومعدات
األراضي والمباني
المملوكين

شبكات
االتصال

معدات
مكتبية

آالف
آالف الدنانير الدنانير
البحرينية
آالف الدنانير البحرينية البحرينية

أثاث
وتجهيزات

مركبات

آالف الدنانير آالف الدنانير
البحرينية
البحرينية

مشروعات
قيد اإلنشاء

المجموع

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

التكلفة:
الرصيد في  1يناير 2016

2.988

82.790

32.012

4.009

17

8.681

130.497

اعادة تصنيف

-

()5.469

5.469

-

-

-

-

إضافات

-

-

-

-

-

11.715

11.715

تحويالت

26

5.658

1.593

4

-

()7.281

-

الرصيد في  31ديسمبر 2016

3.014

82.979

39.074

4.013

17

13.115

142.212

إضافات

-

-

-

-

-

6.365

6.365

تحويالت

12

10.954

1.692

18

-

()12.676

-

إستبعاد

()1

()9.808

()4.922

()1.243

-

-

()15.974

التعديالت

-

-

-

-

-

()695

()695
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .8منشآت ومعدات (تتمة)
األراضي والمباني
المملوكين

شبكات
االتصال

معدات
مكتبية

آالف
آالف الدنانير الدنانير
البحرينية
آالف الدنانير البحرينية البحرينية
الرصيد في  31ديسمبر 2017

3.025

84.125

35.844

أثاث
وتجهيزات

مركبات

آالف الدنانير آالف الدنانير
البحرينية
البحرينية
2.788

17

مشروعات
قيد اإلنشاء

المجموع

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

6.109

131.908

اإلستهالك المتراكم:
الرصيد في  1يناير 2016

728

30.336

23.138

3.558

17

-

57.777

المتعلق بإعادة التصنيف

-

()3.809

3.809

-

-

-

-

مصروفات اإلستهالك

37

6.722

2.883

137

-

-

9.779

الرصيد في  31ديسمبر 2016

765

33.249

29.830

3.695

17

-

67.556

إستهالك اإلستبعاد

-

()5.630

()3.902

()1.227

-

-

()10.759

مصروفات اإلستهالك

43

6.934

2.536

117

-

-

9.630

الرصيد في  31ديسمبر 2017

808

34.553

28.464

2.585

17

-

66.427

القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2017

2.217

49.572

7.380

203

-

6.109

65.48

 31ديسمبر 2016

2.249

49.730

9.244

318

-

13.115

74.656

تتضمن المشروعات قيد اإلنشاء بمعظمها اعمال بتوسيع وتطوير شبكات االتصال .كما في  31ديسمبر  2017بلغت االرصدة العائدة ألكثر من سنة مبلغ حوالي 1،526
مليون دينار (  2،483 :2016مليون دينار بحريني).
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .9موجودات غير ملموسة

مخصص إنخفاض القيمة

رخصة تطوير
رخصة الخدمات شبكة الجيل
الوطنية الالسلكية الرابع طويلة
األمد
الثابتة
آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

تكلفة شراء
تراخيص أخرى المشتركين
آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

المجموع
آالف الدنانير
البحرينية

التكلفة
كما في  1يناير 2016

5.576

957

378

72.392

79.303

إضافات

-

-

1.258

10.009

11.267

كما في  31ديسمبر 2016

5.576

957

1.636

82.401

90.570

إضافات

-

-

-

1.235

1.235

كما في  31ديسمبر 2017

5.576

957

1.636

83.636

91.805

اإلستهالك المتراكم
كما في  1يناير 2016

3.309

144

378

62.637

66.468

مصروفات للسنة

372

64

28

10.187

10.651

كما في  31ديسمبر 2016

3.681

208

406

72.824

77.119

مصروفات للسنة

372

64

84

7.341

7.861

كما في  31ديسمبر 2017

4.053

272

490

80.165

84.980
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .9موجودات غير ملموسة (تتمة)

مخصص إنخفاض القيمة

المجموع

تكلفة شراء
المشتركين

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

رخصة تطوير
شبكة الجيل
الرابع طويلة
تراخيص أخرى األمد
آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

رخصة الخدمات
الوطنية الالسلكية
الثابتة
آالف الدنانير
البحرينية

القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2017

1.523

685

1.146

3.471

6.825

 31ديسمبر 2016

1.895

749

1.230

9.577

13.451

تم الحصول على رخصة الخدمات الوطنية الالسلكية الثابتة (“ )”NFWSفي  8يناير  2007بكلفة  5.576.211دينار بحريني ويتم إطفاء هذه الكلفة على مدة
الترخيص والتي تبلغ  15سنة.
تم الحصول على رخصة تطوير شبكة الجيل الرابع طويلة األمد في  19سبتمبر  2013بكلفة  956.700دينار بحريني ويتم إطفاء هذه التكلفة على مدة فترة الترخيص
البالغة  15سنة.
تتكون تكلفة شراء المشتركين من تكلفة البضائع المدعومة التي تباع للعمالء من قبل الشركة .ويتم إطفاء هذه البضائع المدعومة على مدى الفترة التعاقدية
والتي تتراوح من  1إلى  4سنوات.

79

زين البحرين ش.م.ب.

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .10ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

ذمم دائنة للموردين

4.972

11.339

مصروفات مستحقة

16.940

14.312

مستحق لمشغلي اتصاالت الربط البيني

1.660

1.379

مستحق لشركاء التجوال

1.853

2.237

ذمم الموظفين الدائنة

1.061

887

ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )19

7.497

8.682

مكافآت مستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة

223

218

ودائع

24

40

توزيعات أرباح األسهم مستحقة الدفع

92

43

فوائد مستحقة

2

85

34.324

39.222
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .11قروض ألجل من البنوك
يمثل هذا البند الرصید القائم لتسهيل بنكي ( :2016لثالثة تسهیالت بنکیة) بالدينار البحریني تم الحصول عليها في  2013وتحمل هذه القروض معدل فائدة 3
أشهر بيبور  .%2,25 +تدفع كل  3اشهر.

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

الجزء المتداول

1.875

7.786

الجزء غير المتداول

-

1.875

1.875

9.661

تسدد هذه القروض على اساس  8أقساط نصف سنوية تبدأ بعد سنة واحدة من تاريخ إتفاقيات القروض.
بلغت مصروفات الفوائد  281ألف دينار بحريني ( 562 :2016ألف دينار بحريني).
خالل العام ،سددت الشركة مبالغ بقيمة  7,786مليون دينار بحريني (  7,786 :2016مليون دينار بحريني) والتي تمثل مدفوعات لقرضين بالكامل.
بنهاية السنة المالية كانت الشركة ممتثلة للتعهدات المالية المنصوص عليها في إتفاقيات القروض والتي تتضمن:
 صافي القروض إلى األرباح قبل خصم ضريبة االستهالك واإلطفاء ()EBITDA الحد األدنى من تغطية الفائدة أن تبقى الشركة األم موجودة خالل فترة القرض توزيعات أرباح في سنة أقل من صافي ربح السنة المعينة -توجيه نسبة معينة من اإليرادات من خالل البنك المعني
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .12مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
إن حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين هي على النحو التالي:

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

الرصيد في بداية السنة

300

285

مصروفات للسنة

82

75

مدفوعات

()61

()60

الرصيد في نهاية السنة

321

300

 .13رأس المال
يتكون رأس مال الشركة المصدر من  368.000.000سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية  100فلس للسهم الواحد.
في ما يلي مساهمين الشركة بإجمالي أسهم أكثر من :%5

شركة اإلتصاالت المتنقلة ش.م.ك.

عدد األسهم

نسبة المساهمة %

الكويت

201.600.000

%54،78

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

البحرين

59.260.000

%16،10

بنك الخليج اإلستثماري ش.م.ب ("مكتتب")

البحرين

31.285.097

%8،50
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .13رأس المال (تتمة)
جدول التوزيع لحقوق الملكية هو كالتالي:

الفئات

عدد المساهمين

مجموع األسهم %
2017

2016

2017

2016

اقل من %1

%14

%13

467

475

 %1إلى ماهو أقل من %5

%6

%8

4

5

 %5إلى ماهو أقل من %10

%9

%8

1

1

 %10إلى ماهو أقل من %20

%16

%16

1

1

أكثر من %50

%55

%55

1

1

474

483

توزيعات األرباح
وافقت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين المنعقدة بتاريخ  22مارس  2017على توزيع أرباح نقدية بقيمة  5فلس للسهم الواحد بقيمة  1.840.000دينار بحريني
( 2016 :1.840.000دينار بحريني).

 .14عالوة إصدار
تتعلق عالوة إصدار بالمبالغ المحصلة التي تفوق عن القيمة اإلسمية للسهم من رأس المال المصدر صافيًا من تكاليف إصدار األسهم .إن عالوة إصدار األسهم غير
متاحة للتوزيع.

 .15إحتياطي قانوني
وفقا لقانون الشركات التجارية البحريني والنظام األساسي للشركة ،يتم تحويل  %10من صافي ربح السنة إلى اإلحتياطي القانوني حتى يصل إلى  ٪50من رأس المال
المصدر .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .16اإليرادات
يمثل هذا البند عائدات البث ،البيانات ،اإلشتراك ،الهواتف ،اإلكسسوارات وحزمة مبيعات بطاقة المبتدئين  ،SIMبعد خصم نفقات التجوال .بلغ اجمالي إيرادات
بيع الهواتف ،اإلكسسوارات والسلع األخرى مبلغ  13,877مليون دينار بحريني ( 1.895 :2016مليون دينار بحريني).

 .17مصروفات تشغيلية وإدارية
2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

تكاليف الموظفين

7.228

6.961

تأجير

4.975

4.738

رسوم اإلدارة (إيضاح )19

2.236

1.976

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح )19

223

218

آخرى

14.330

13.526

28.992

27.419

وفقا لإلتفاقية المؤرخة في  28ديسمبر عام  2003والتي تم تعديلها في  29ديسمبر  2013بين الشركة والشركة األم ،توفر الشركة األم خدمات إدارية مختلفة للشركة
مقابل رسوم إدارية بنسبة  ٪3من اإليرادات اإلجمالية السنوية على النحو المحدد في اإلتفاقية.
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إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .18العائد على السهم
إن العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد هي على النحو التالي:
2016

2017

آالف الدنانير البحرينية
4,254

ربح للسنة

4.306

المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة

368.000.000

العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد

12

عدد األسهم
368.000.000
فلس
12

ال يختلف عائد السهم األساسي عن العائد المخفف حيث أن الشركة لم تصدر أي أدوات مالية من شأنها أن يكون لها تأثير مخفف

 .19األطراف ذات العالقة

قامت الشركة بمعامالت مع أطراف ذات عالقة معتمدة من قبل إدارة الشركة .إن ملخص المعامالت مع األطراف ذات العالقة على النحو التالي:

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

إيجار المكتب وتكاليف الصيانة

980

980

إيجار الموقع ومنافذ البيع

33

49

رسوم إدارية (إيضاح )17

2.236

1.976
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 .19األطراف ذات العالقة (تتمة)

سجلت اإلدارة مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة بلغت  223ألف دينار بحريني ،يخضع المبلغ المستحق لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين (218 :2016
ألف دينار بحريني)( .إيضاح  10و .)17
باإلضافة لما سبق ،توفر الشركة خدمات االتصاالت لألطراف ذات العالقة.
كانت مكافآت أعضاء اإلدارة العليا خالل السنة كما يلي:

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

فوائد قصيرة األجل

1.243

1.165

فوائد أخرى طويلة األجل

101

95

1.344

1.260

86

زيـن  .التقرير السنوي 2017

زين البحرين ش.م.ب.

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .19األطراف ذات العالقة (تتمة)
األرصدة مع األطراف ذات العالقة هي كما يلي:

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة (ايضاح )6
شركة األتصاالت السودانية المحدودة

13

13

زين – جنوب سودان

1

1

زين – لبنان

1

1

15

15

أرصدة مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (ايضاح )10
مجموعة زين القابضة  -البحرين ش.ش.و.

7.481

8.679

زين – األردن

16

3

7.497

8.682

 .20معلومات القطاع
تعمل الشركة في مجال االتصاالت السلكية والخدمات المتصلة باألعمال التجارية ويتم تنظيم أنشطتها في ثالثة أنشطة رئيسية ،خدمة تشغيل الهاتف،
والبرودباند الثابت وتجارة الهواتف واكسسواراتها .وترى اإلدارة أن هذه األنشطة التجارية ليست منفصلة عن الوحدات العاملة.
تنفذ الشركة أنشطتها في مملكة البحرين.

87

زين البحرين ش.م.ب.

إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

 .21المطلوبات المحتملة واإللتزامات
في نهاية السنة كان لدى الشركة البنود المعلقة التالية:

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

خطاب ضمانات

532

716

خطاب االعتماد

1.885

1.132

نفقات رأسمالية

507

7.641

إلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية:
إن الشركة تعمل فقط بمثابة المستأجر كما أن اإليجارات التشغيلية تتعلق إلى حد كبير بمكتبها وفروعها وممتلكاتها التي قد تم تركيب معدات االتصال عليها
مع شروط عقد اإليجار والذي يتراوح ما بين  10-1أعوام .تحتوي هذه العقود على شرط التجديد التلقائي عند انقضاء األجل للفترة نفسها كما هو متفق عليه في
بداية العقد .ال تمتلك الشركة خيار شراء هذه الممتلكات عند انتهاء فترات اإليجار.

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

مدفوعات تم تسجيلها كمصروف
الحد األدنى للمدفوعات

4.975

4.737

إلتزامات عقود اإليجارالتشغيلية
خالل سنة واحدة

4.555

4.172

بين سنة إلى خمس سنوات

10.417

7.784

أكثر من خمسة سنوات

7.047

2.935

22.019

14.891

بلغت االلتزامات المالية األخرى كما في تاريخ التقرير مبلغ  1.370.000دينار بحريني ( 728.000 :2016دينار بحريني).
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 .22األدوات المالية

يتم تصنيف الموجودات المالية للشركة كقروض وذمم مدينة وتظهر مطلوباتها المالية بالتكلفة المطفأة:

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

نقد وأرصدة لدى البنوك

1.912

5.364

ذمم مدينة وموجودات أخرى

25.863

19.436

إجمالي الموجودات المالية

27.775

24.800

مطلوبات مالية
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

34.324

39.222

قروض ألجل من البنوك

1.875

9.661

36.199

48.883

إجمالي المطلوبات المالية

إن استخدام الشركة لألدوات المالية يعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية مثل مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .وتقوم الشركة باستمرار
بمراجعة تعرضاتها للمخاطر وتتخذ إجراءات للحد منها إلى مستويات مقبولة .ويتحمل مجلس اإلدارة المسؤولية الكاملة عن إنشاء ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر
بالشركة ومراقبة سياسات إدارة المخاطر بالتعاون الوثيق مع الشركة األم .ويتم وضع سياسات إدارة المخاطر في الشركة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها
الشركة ،ووضع حدود وضوابط مناسبة للمخاطر ،ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود .وتتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات في
ظروف السوق.
إن المخاطر الهامة التي تتعرض لها الشركة مبينة أدناه:
مخاطر االئتمان
إن مخاطر اإلئتمان هي مخاطر عدم قدرة أحد األطراف المقابلة بالوفاء بإلتزاماته التعاقدية مما يؤدي لتكبد الشركة لخسارة مالية .وتتكون الموجودات المالية التي
قد تعرض الشركة لتركز مخاطر االئتمان بشكل رئيسي من النقد لدى البنوك والذمم المدينة والموجودات األخرى .ويتم إيداع النقد لدى البنوك لدى مؤسسات مالية
موثوقة ،وتراقب اإلدارة الذمم المدينة القائمة من خالل تقارير األعمار لفئات مختلفة من العمالء واالستعانة بوكاالت تحصيل ذات خبرة.
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 .22األدوات المالية (تتمة)
إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان محدود بالقيم الدفترية لموجوداته المالية باإلضافة إلى اإللتزامات بموجب خطابات الضمان المبينة في إيضاح 21
ورصيد صندوق التوفير الخاص بالموظفين المحتفظ به لدى بنوك محلية.
مخاطر العملة
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة تغير في أسعار صرف العمالت األجنبية.
يتم توزيع الموجودات والمطلوبات المالية للشركة حسب العملة كما يلي:

2017
المجموع

دينار بحريني

دوالر أمريكي

يورو

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية

موجودات مالية
نقد وأرصدة لدى البنوك

1.386

526

-

1.912

ذمم مدينة وموجودات أخرى

22.149

3.518

196

25.863

23.535

4.044

196

27.775

مطلوبات مالية
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

18.886

15.250

188

34.324

قروض ألجل من البنوك

1.875

-

-

1.875

20.761

15.250

188

36.199

2.774

()11.206

8

()8.424

صافي المركز
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 .22األدوات المالية (تتمة)
2016
المجموع

دينار بحريني

دوالر أمريكي

يورو

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير البحرينية آالف الدنانير البحرينية

موجودات مالية
ذمم مدينة وموجودات أخرى

4.220

1.144

-

5.364

قروض ألجل من البنوك

16.021

3.211

204

19.436

20.241

4.355

204

24.800

مطلوبات مالية
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

17.078

21.920

224

39.222

قروض ألجل من البنوك

9.661

-

-

9.661

26.739

21.920

224

48.883

()6.498

()17.565

()20

()24.083

صافي المركز

مخاطر معدالت الفائدة
إن مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية نتيجة لتغير معدالت الفائدة في السوق.
تنشأ مخاطر سعر الفائدة للشركة من الودائع المصرفية قصيرة األجل وقروض البنوك .وتحمل القروض ألجل من البنوك معدل فائدة متغير مما يعرض الشركة
لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدية (إيضاح .)11
إذا كانت معدالت الفائدة أعلى  /أقل بمقدار  50نقطة وجميع المتغيرات األخرى ظلت ثابتة ،فإن ربح الشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2017سيقل /
سيزيد بمبلغ  9أالف دينار بحريني ( 48 : 2016أالف دينار بحريني).
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 .22األدوات المالية (تتمة)
مخاطر السيولة
هي مخاطر أن تواجه الشركة صعوبة في تحصيل األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية .وتدير الشركة هذه المخاطر من خالل االحتفاظ بنقد كاف
وتوفر التمويل من التسهيالت االئتمانية وقدرتها على إغالق مراكز السوق في غضون مهلة قصيرة.
لدى الشركة تسهيالت بنكية غير مستغلة بمبلغ  2،5مليون دينار بحريني ( 2،5 :2016مليون دينار بحريني) من بنك تجاري محلي.
وفيما يلي تحليل للمطلوبات المالية للشركة في مجموعات استحقاق ذات الصلة استنادا الى فترة االستحقاق التعاقدية المتبقية في تاريخ التقارير المالية معدلة
لتعكس فترة السداد المتوقعة .إن األرصدة المستحقة خالل  12شهرا تساوي أرصدتها الدفترية حيث أن أثر الخصم ليس جوهريا:
2017

أقل من شهر

 3-1شهور

 3شهور إلى سنة من عام إلى 5
أعوام
واحدة

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

4.120

7.878

8.612

13.714

قروض ألجل من البنوك

-

959

970

-

4.120

8.837

9.582

13.714

أقل من شهر

 3-1شهور

2016

 3شهور إلى سنة من عام إلى 5
أعوام
واحدة

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

آالف الدنانير
البحرينية

ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

6.563

11.958

17.329

3.372

قروض ألجل من البنوك

34

2.342

5.669

1.915

6.597

14.300

22.998

5.287
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 .23القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي الثمن المستلم عند بيع أحد الموجودات أو المدفوع لنقل التزام مالي في معاملة منظمة بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس .ونتيجة
لذلك ،قد تنشأ فروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة.
ُ
تدرج األدوات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة .وإن القيمة العادلة لهذه األدوات المالية تقارب قيمتها الدفرتية .یستند ذلك إلی مدخالت المستوى  ،3مع معدل
الخصم الذي یعکس مخاطر االئتمان لألطراف المقابلة ،وهو المدخل األهم.

 .24إدارة المخاطر الرأسمالية
تتمثل أهداف الشركة بخصوص إدارة رأس المال بحماية قدرتها على اإلستمرار كشركة مستمرة من أجل تقديم عائد على االستثمار للمساهمين والحفاظ على
هيكل رأس المال األمثل لتقليل تكلفة رأس المال.
فيما يلي نسبة المديونية في تاريخ التقارير المالية .ويتم احتساب هذه النسبة على أساس صافي الدين مقسوما على إجمالي رأس المال .ويمثل صافي الدين
إجمالي القروض ناقصًا النقد ومافي حكمه .ويتضمن إجمالي رأس المال حقوق المساهمين باإلضافة الى صافي الدين.

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

قروض من البنوك (إيضاح )11
َ
ناقصا :النقد وما ومافي حكمه (إيضاح )5

1.875

9.661

()1.912

()5.364

صافي الديون

()37

4.297

مجموع حقوق الملكية

67.820

65.354

مجموع رأس المال

67.749

69.651

نسبة المديونية

-

%6،17
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 .25بيان التدفقات النقدية
لقد تم استبعاد المعامالت غير النقدية التالية من األنشطة االستثمارية والتشغيلية في بيان التدفقات النقدية:

2017

2016

آالف الدنانير البحرينية

آالف الدنانير البحرينية

شراء موجودات غير ملموسة

-

1.258

شراء ممتلكات ومعدات

-

5.976

التخلص من وتعديل على المنشأت والمعدات

5.771

-
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