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أساسيًا  والتكيف عنصرًا  التحّول  والمجتمعات على  واألفراد  الشركات  قدرة  ُتعد 
لبناء ازدهارها ومرونتها. وفي عالم اليوم المتغير باستمرار، وفي ضوء ما يحمله 

التواصل من أهمية متزايدة، يتخذ هذا التحّول، في المقام األول، شكاًل رقميًا. تسهيل التحّول 
الرقمي

والتكيف  التحّول  على  والمجتمعات  واألفراد  الشركات  قدرة  تعد 
المتغير  اليوم  عالم  وفي  ومرونتها.  ازدهارها  لبناء  أساسيًا  عنصرًا 
باستمرار، وفي ضوء ما يحمله التواصل من أهمية متزايدة، يتخذ 

هذا التحّول، في المقام األول، شكاًل رقميًا.

لها  واستعدت  التغييرات  هذه  البحرين  زين  توقعت  ولطالما 
مع  الرقمي،  االبتكار  مسيرة  طليعة  في  بقاءها  لتضمن  جميعًا، 
جعلت   ،2017 عام  ففي  الهادفة.  االتصاالت  تعزيز  مواصلة 
مبدأ  على  القائمة  الستراتيجيتها  رئيسيًا  محركًا  الرقمنة  الشركة 
لها دعم  تتيح  بها  رسم خارطة طريق خاصة  ما  أواًل"،  "الرقمنة 

عمالئها والمجتمعات أثناء رحالتهم الرقمية الخاصة.

ويتجسد التزام زين البحرين بدعم عمالئها في االستثمار في جلب 
أحدث المنتجات التكنولوجية إلى المملكة والعمل على تحسينها، 
وهو ما فعلته تمامًا مع إطالق شبكة الجيل الخامس )5G( تجاريًا. 
تتمحور  التي  الدؤوبة  خدماتها  في  أيضًا  بوضوح  ذلك  ويتجلى 

حول العمالء من خالل طرح ابتكارات جديدة مثل خدمات الدردشة 
العاملة بنظام الذكاء االصطناعي.

وإلى جانب كونها المحور الرئيسي في بناء المجتمع الرقمي في 
على  أخذ  المجتمع  في  فّعال  عضو  البحرين  زين  فإن  المملكة، 
التي  المبادرات  وتهدف  ازدهاره.  في  المساهمة  مسؤولية  عاتقه 
في  والشباب  للنساء  الرقمي  اإلدماج  تعزيز  إلى  الشركة  تطلقها 
الشركات  الرقمي من خالل دعم  االبتكار  المملكة، وتسريع نماذج 
مرونة  تعزيز  على  البحرين  زين  عزم  بذلك  وتعكس  الناشئة، 

المجتمع وتمهيد الطريق نحو مستقبل رقمي مشرق.

وعلى الرغم من تحقيقها نجاحات كبيرة خالل السنوات الماضية، 
إال أن الطريق إلى اكتمال هذا التحول الرقمي طويل، وقد ساهم 
قادرة على  بناء منصات  البحرين على  زين  ذلك في تعزيز عزم 

الصمود ألجل مستقبل مزهر.
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ترسيخ ريادتنا لقطاع االتصاالت في مملكة البحرين من خالل توفير الدعم والرعاية لألطراف المعنية وتحسين 
نمط حياتهم.

قبل  من  وُتقدم  العمالء  في خدمة  التميز  على  تركز  الجودة  عالية  اتصاالت  بخدمات  البحريني  السوق  تزويد 
أشخاص على دراية كاملة بعالمة زين التجارية وما تمثله لتطوير مؤسسة تركز على الناس وتهتم باآلخرين. 

التجارية،  تتبنى زين مجموعة من القيم التي تحدد الهيكل المؤسسي المرغوب الوصول إليه وصورة العالمة 
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. 

الرؤية والمهمة 
والقيم

الرؤيـــة

المهمــة

القــيم
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 توسيع الحلول والمنتجات 
 ودعم نمو األعمال بين 

 )B2B( الشركات

نظرًا الزدياد الطلب في السوق، التزمت زين البحرين 
بوعدها المتمثل في توفير أفضل الحلول والتقنيات 
التي تضمن حصول العمالء على خدمات ال مثيل 
لها. قدمت زين البحرين خدمات حديثة لعمالء 
األعمال وتمكنت من إثراء محفظة خدماتهم ونجحت 
بالتالي في إبرام صفقات جديدة وهامة مع عمالء 
من مختلف القطاعات. كما وسعت زين البحرين 
لعمالئها  لتتيح  المستهلكين  منتجات  محفظة 

حياة رقمية مميزة.

 تحديث الشبكة وإطالق 
خدمات الجيل الخامس )5G( تجاريًا

بعد توقيع اتفاقية متعددة السنوات مع شركة 
إريكسون في العام الماضي، أطلقت زين البحرين 
خدمات شبكة الجيل الخامس )5G( تجاريًا في 
المملكة، لتزويد العمالء بتجربة مذهلة، وتسريع 
الفرص  الجديدة، وفتح  المبتكرة  األعمال  نماذج 
أمام العديد من القطاعات المختلفة. كما استثمرت 
كثيرًا في شبكات الجيل الرابع وتحديث المكونات 
اآلن  زين  لعمالء  ويمكن  للشبكة.    الجوهرية 
االستفادة من خدمة البرودباند المتنقل المعززة، 
بيانات  خدمة  مع  الثابت  الالسلكي   واالنترنت 
عالية السرعة وزمن استجابة أسرع وموثوقية فائقة، 
ما يتيح لعمالئنا اغتنام فرص األعمال الجديدة 
حياة  نمط  على  والحصول  باالبتكار  والمساهمة 

رقمي متميز.

مسيرة تطورنا الرقمي

تماشيًا مع استراتيجية "الرقمنة أواًل" التي تتبناها 
زين البحرين وفي ظل سعيها لتوفير تجربة رقمية 
استثنائية عملت الشركة على تسريع وتيرة تحولها 
زيادة  إلى  أدى  الذي  األمر  العام،  خالل  الرقمي 
ملموسة في استخدام الموارد مثل موقع زين البحرين 
اإللكتروني ومتجر زين اإللكتروني وتطبيق زين 
للدردشة  زين  روبوت  وخدمة  الذكية  للهواتف 
)zBot(. كما أطلقت زين البحرين قناة االتصال 
من  وبدعم  عمالئها  مع  التجاري  الواتساب  عبر 
روبوت زين للدردشة  )zBot( لتصبح زين البحرين 
أول شركة اتصاالت تطلق هذا الحل المتقدم في 
المملكة، ما أدى إلى زيادة استخدام منتجات زين 

الرقمية وقنوات الخدمة الذاتية بنسبة 96 %.

أهم اإلنجازات 
للعام 2020

دعم المجتمع

تماشيًا مع التزام زين البحرين بدعم مستقبل مستدام 
وتعزيز المهارات القيادية للمرأة من خالل المساواة بين 
الجنسين في إطار المهن القائمة على التكنولوجيا، 
اطلقت الشركة أول معسكر للعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات للفتيات )STEAM( بالتعاون 
مع المجلس األعلى للمرأة وشركة "كليفر بالي"، 
حيث تولت الشركة رعاية 1000 طالبة بحرينية من 
 المدارس الحكومية والخاصة تتراوح أعمارهن بين

8 و14 عامًا. كما تواصل الشركة حملتها الخاصة 
 )e-waste( "بـ"إعادة تدوير المخلفات اإللكترونية
وبرنامج األمن الرقمي )Cyber Safety( إلى جانب 

دعم الفن والرياضة والثقافة.
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 المرونة خالل 2020 

رغم جميع التحديات الناجمة عن الجائحة خالل 2020، 
تمكنت زين البحرين من التأقلم مع الظروف بصورة جيدة 
وواصلت توفير أفضل الخدمات والمنتجات الرقمية للعمالء. 
وقد ساعدت االستراتيجيات التي تبنتها الشركة في الحفاظ 
على استمرارية األعمال وتحسين القدرة التنافسية واالستجابة 
سريعًا للتغيرات. وبرزت ثقافة المرونة في زين البحرين 
في أحسن صورها خالل 2020، حيث عمل فريق الخبراء 
في الشركة دون كلل أو ملل للحفاظ على إمكانات شبكات 
بطريقة  االتصاالت  خدمات  عمل  سير  وضمان  البرودباند 
موثوقة ومستقرة وآمنة. وقد انعكست استراتيجيات المرونة 
في الشركة على النتائج المالية الجيدة للعام 2020 حيث 
ارتفعت األرباح بنسبة 3 بالمائة مقارنة بالعام السابق رغم 

الظروف غير المسبوقة التي شهدها العالم.

 الحفاظ على سالمة العمالء وتواصلهم 
واصلت زين البحرين لعب دورها كعضو مسؤول في المجتمع 
من خالل المساعدة في دعم الجهود الوطنية الرامية للتخفيف 
من التحديات الناجمة عن جائحة كوفيد- 19. ساهمت زين 
البحرين لصالح حملة "فينا خير" الوطنية التي تهدف إلى 
حماية المواطنين والمقيمين في البحرين. كما أطلقت الشركة 
العديد من المبادرات مثل مبادرة "كن سالمًا" التي تهدف 
إلى تشجيع العمالء على االستفادة من قنوات زين البحرين 
الرقمية إلتمام معامالتهم بسالمة من منازلهم، وحملة "لنبق 
على تواصل أينما كنت" للتواصل مع موظفيها؛ ودعم الحملة 
الوطنية للمجلس األعلى للمرأة "متكاتفين... ألجل سالمة 
البحرين" وتقديم المطهرات ومنتجات التنظيف للمحتاجين. 
كما قدمت زين البحرين انترنت مجاني لعمالء البرودباند 

المنزلي لتمكين الطالب من مواصلة تعليمهم افتراضيًا.
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طوال هذه السنوات إلتزمنا بلعب دور حيوي وفّعال في تعزيز تواصل الشركات 
والمجتمعات واألفراد ورفع مستوى المرونة في هذا العالم الرقمي سريع التغير

 كلمة 
رئيس مجلس اإلدارة

زين  إدارة  مجلس  أعضاء  عن  ونيابة  باسمي  ويشرفني،  يسعدني 
البحرين، أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى مقام 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  وصاحب  المفدى  البحرين   مملكة 
بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى ورئيس مجلس 
التي بذلوها لدعم  الدؤوبة  الله، على جهودهما  الوزراء حفظهما 
أزمة  خالل  المملكة  في  الشركات  فئات  ومختلف   المواطنين 

جائحة كوفيد- 19.

وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس إدارة زين البحرين يسرني أن 
في  المنتهية  المالية  للسنة  المدققة  المالية  البيانات  عن   أعلن 

31 ديسمبر 2020.

زين  شركة  النطالق  عشر  السابعة  الذكرى  العام  هذا  يصادف 
وطوال  البحرين.  مملكة  في  رائدة  اتصاالت  كشركة  البحرين 
التزمنا بلعب دور حيوي وفعال في تعزيز تواصل  هذه السنوات 
الشركات والمجتمعات واألفراد ورفع مستوى المرونة في هذا العالم 

الرقمي سريع التغير. 

وفي ظل التحديات غير المسبوقة التي واجهها العالم هذا العام، 
برزت أهمية التركيز على المرونة ووضع االستراتيجيات االستباقية 
المستقبلية التي كنا محظوظين جدًا لوجودها مسبقًا في صميم 
من  تمكنا  ذلك  وبفضل  البداية.  منذ  البحرين  زين  ورؤية  مهمة 

التقدم واالزدهار رغم ما واجهنا من تحديات خالل العام.

وتلبية  المتميزة  العمالء  خدمة  تعزيز  مجال  في  رائدين  ولنكون 
متطلبات السوق المتزايدة، سعدنا بتعيين السيد دانكان هاورد في 
منصب الرئيس التنفيذي الجديد لزين البحرين. وبالنظر إلى معرفته 
الواسعة بعالمة زين التجارية، وخبرته القوية في العمليات التشغيلية 
قطاع  في  الطويلة  المهنية  ومسيرته  والرقمي،  التجاري  واالبتكار 
االتصاالت في المنطقة، نحن على ثقة بقدرته على قيادة الشركة 
نحو آفاق جديدة من النجاح واإلنجازات خالل السنوات المقبلة. وإنه 
لمن دواعي سرورنا أن يتولى السيد محمد زين العابدين منصب المدير 
المنتدب، بعد أن ترك بصمته المميزة في نجاح زين البحرين منذ 
تأسيسها في عام 2003، وسيواصل لعب دوره الهام والمحوري في 
منصبه الجديد كمدير منتدب. وبهذه الصفة، فإنه سيدعم بال شك 

شركة زين البحرين للوصول إلى مراحل متقدمة من النمو والتوسع.
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سنحافظ على التزامنا بتوسيع وتعزيز قطاع االتصاالت وبأن نكون عنصرًا أساسيًا 
فاعاًل في تحقيق رؤية البحرين 2030 وتطوير المملكة لتصبح مركزًا رائدًا في 

مجال التكنولوجيا واالقتصاد في المنطقة.

االستراتيجية

غير  األحداث  نتيجة  ظهرت  التي  المتزايدة  لالحتياجات  تلبيًة 
المسبوقة التي شهدناها هذا العام، حافظنا على التزامنا بتقديم 
أحدث وأفضل منتجات وخدمات االتصاالت والرقمنة في العالم. 
 )5G( الخامس  الجيل  البحرين بإطالق خدمات شبكة  وتعتز زين 
مذهلة  تجربة  للعمالء  لتوفر  العام،  هذا  البحرين  في   تجاريًا 
وتسريع نماذج األعمال المبتكرة الجديدة وفتح الفرص أمام العديد 

من القطاعات.

تطوير  إلى  سعينا  العمالء،  تجربة  بتحسين  التزامنا  مع  وتماشيًا 
عروض خدمة العمالء لدينا. ونظرًا الزدياد أهمية قنوات الخدمات 
الرقمية والدعم عن بعد، قمنا بتطوير وتحديث خدماتنا ومنتجاتنا 

لتلبية احتياجات العمالء وإثراء تجربتهم في مجال االتصاالت.

وسيبقى تركيز زين البحرين على العمالء الدافع الرئيسي لعملنا 
إلى مواصلة تحسين  التي سنسعى فيها  القادمة  السنوات  خالل 

عروضنا المتميزة ودعم تميز خدمة عمالئنا. 

النتائج المالية 

دينار  مليون   5.405 قدرها  أرباحًا صافية  البحرين  زين  حققت 
 ،2020 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  السنة  خالل  بحريني 

بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع عام 2019.

ملكية  حقوق  إجمالي  ارتفع  العمومية  الميزانية  صعيد  وعلى 
زين البحرين في ختام السنة المالية 2020 إلى 75.483 مليون 
فيما   .2019 عام  مع  مقارنة   %4 نسبتها  بزيادة  بحريني   دينار 
بلغ حجم موجودات الشركة في ختام السنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2020 ما مجموعه 125.731 مليون دينار بحريني 

بزيادة نسبتها 6% على أساس سنوي.

التزامنا تجاه المجتمع

لقد شكل توحد العالم معًا لمواجهة تحٍد واحد دلياًل مؤكدًا على 
أننا جميعًا جزء من نظام إيكولوجي مترابط. وفي أعقاب جائحة 
المجتمع  في  فعال  كعضو  بدورنا  التزمنا  العالمية،   19 كوفيد- 

ووضعنا رفاهية مواطني المملكة على رأس أولوياتنا.

وحرصًا منا على ضمان سالمة عمالئنا، أطلقنا عدة مبادرات تهدف 
لتشجيع عمالئنا لالستفادة من قنوات زين البحرين الرقمية إلتمام 
زين  واصلت  كما  منازلهم.  من  آمنة  بطريقة  معامالتهم  جميع 
إلى  الوصول  بإمكانية  تزويدهم  الطالب من خالل  دعم  البحرين 
جميع المنصات التعليمية مجانًا ليتمكنوا من مواصلة دراستهم 

دون انقطاع.

ودعمًا للجهود التي تبذلها المملكة للتخفيف من مخاطر جائحة 
للمبادرات  مالية  مساهمات  البحرين  زين  قدمت   ،19 كوفيد- 
ودعم  الحالية  المجتمعية  مبادراتنا  واصلنا دعم  الصلة. كما  ذات 

المبادرات الفنية والرياضية والثقافية. 

التزامنا تجاه موظفي زين 

خالل العام، أظهر موظفو شركة زين البحرين مرونتهم وقدرتهم 
نضع  وألننا  الجديد.  العمل  أسلوب  مع  والتكيف  الصمود  على 
عمل  نظام  استحدثنا  أولوياتنا،  قائمة  رأس  على  موظفينا  سالمة 
كنت"،  أينما  تواصل  على  "لنبق  عنوان  تحت  ذكي  استراتيجي 
كجزء من تدابير الدعم للبقاء على تواصل وتفاعل مع موظفينا 

أثناء تفشي جائحة كوفيد- 19.

كما استحدثنا فرصًا لدعم النمو الشخصي لزمالئنا في زين البحرين، 
من خالل تقديم الدورات التدريبية المتواصلة وطرح األدوات التي 
الصعيدين  بمهاراتهم على  االرتقاء  من شأنها مساعدتهم على 
الرقمي والشخصي. وأود أن اغتنم هذه الفرصة ألعرب عن خالص 
شكري وامتناني لجميع زمالئنا على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة 

طوال العام.

الخطط المستقبلية

يركز  الذي  هدفها  من  وإلهامها  تحفيزها  البحرين  زين  تستمد 
على الرقمنة، وتتطلع خالل السنوات القادمة إلى تعزيز محفظة 
منتجاتها ونظام المحتوى لديها. وسنحافظ على التزامنا بتوسيع 
وتعزيز قطاع االتصاالت وبأن نكون عنصرًا أساسيًا فاعاًل في تحقيق 
رؤية البحرين 2030 وتطوير المملكة لتصبح مركزًا رائدًا في مجال 

التكنولوجيا واالقتصاد في المنطقة.

مالحظة ختامية

وفي الختام، أود بالنيابة عن زين البحرين أن أتوجه بجزيل الشكر 
شركائنا  وإلى  ألعمالنا،  المتواصل  دعمهم  على  األوفياء  لعمالئنا 
ما  كل  في  لثقتهم  ومساهمينا  الغالية،  ثقتهم  على  وموردينا 
نقوم به، وأتمنى للجميع في 2021 عامًا سعيدًا حافاًل بالصحة 

واالزدهار.

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة
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الشيخ أحمد بن علي آل خليفة )رئيس مجلس اإلدارة(
عضو غير تنفيذي/ غير مستقل

السيد بدر ناصر الخرافي
عضو تنفيذي/ غير مستقل

السيد زكي بن هالل بن سعود البوسعيدي
عضو غير تنفيذي/ غير مستقل

السيد أحمد طاحوس الطاحوس )نائب رئيس مجلس اإلدارة(
عضو غير تنفيذي / غير مستقل

الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة
عضو غير تنفيذي / مستقل

السيد يوسف خالد العبدالرزاق
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. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مينا إيروسبيس 
المحدودة للطيران منذ إنشائها في العام 2004، ويترأس الشيخ أحمد 
بن علي آل خليفة أيضًا مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي منذ العام 
في  النادي  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  قبلها  وشغل   ،1989

الفترة ما بين 1978 - 1988.

يتمتع السيد زكي البوسعيدي بخبرة مهنية واسعة تتجاوز 20 عامًا عمل 
خاللها في مختلف المجاالت، وحاليًا هو عضو في مجلس إدارة عمانتل. 
بدأ العمل في وزارة الخدمة المدنية العمانية في 1996 وبقي فيها 
18 عامًا، شغل خاللها عدة مناصب حتى أصبح المدير العام للتنظيم 
"معهد  في  البوسعيدي  عمل   2014 عام  في  الوظائف.  وتصنيف 
اإلدارة العامة" في ُعمان حيث يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي. 
كما شغل سابًقا عضوية مجلس اإلدارة في "مؤسسة خدمات الموانئ" 
درجة  على  البوسعيدي  حصل  لالستثمار".  العربي  ُعمان  و"صندوق 
الماجستير في اإلدارة العامة من "جامعة إكستر" في المملكة المتحدة، 
وبكالوريوس في اإلدارة العامة من "جامعة اليرموك" في األردن. كما 
شارك في العديد من الدورات التدريبية المتخصصة والمتعلقة بتطوير 

القطاعين العام والخاص.

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

االتصاالت، وهو حاصل على شهادة الدبلوما في مجال الضيافة.

تم تعيين السيد يوسف العبدالرزاق في مجلس إدارة زين البحرين في 
السابع والعشرين من شهر نوفمبر 2018، وهو عضو مجلس إدارة في 
مجموعة زين كممثل عن الهيئة العامة لالستثمار الكويتية. انضم إلى 
هيئة االستثمار الكويتية في عام 2006، وهو يشغل حاليًا منصب مدير 
االستثمار في قطاع االحتياطي العام في دائرة األسهم المحلية. يشغل 
السيد عبد الرزاق أيضًا منصب عضو مجلس اإلدارة ويلعب أدوارًا رئيسية 
أخرى في العديد من الكيانات الكويتية. وشغل منذ عام 2012 عضوية 
مجلس اإلدارة في شركة المشروعات السياحية، حيث يعمل أيضًا كعضو 
في اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة التدقيق. ومنذ عام 2015، عمل السيد 
العبدالرزاق أيضًا كعضو في مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق ورئيس 
لجنة الموارد البشرية في شركة إدارة المرافق العمومية بالكويت، وهي 
شركة تابعة ومملوكة بالكامل للهيئة العامة لالستثمار الكويتية. وفي عام 
2010، شارك السيد العبدالرزاق في مشروع خصخصة الخطوط الجوية 
الكويتية. وعلى مدار السنوات، حضر السيد العبدالرزاق العديد من الدورات 
مع  العمل  على  مكثفًا  تدريبًا  وحضر  المعتمدة  والمؤتمرات   التدريبية 
دايوا إس بي لالستثمارات، ويقع مقرها في لندن. يحمل السيد العبدالرزاق 
من  المالية  في  بتخصص  األعمال  إدارة  في  البكالوريوس   شهادة 

جامعة الكويت.

يشغل الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة منصب المدير العام في 
شركة معمار للعمارة والهندسة منذ العام 1992، وعمل قبلها في قوة 
الفترة ما بين  العسكرية في  البحرين في منصب مدير األشغال  دفاع 
1982 - 1991، ورئيس دائرة الهندسة ما بين 1978 – 1980. 
يحمل الشيخ راشد درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة 
جامعة  من  المدن  تخطيط  في  الماجستير  ودرجة  مصر،  في  القاهرة 
هوارد في الواليات المتحدة األمريكية، وشهادة برنامج اإلدارة المتقدمة 
من جامعة هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية، وهو عضو مسجل في 
لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية )CRPEP ( في البحرين، والمعهد 

األمريكي للمهندسين المعماريين، والجمعية األمريكية للتخطيط.

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة،  رئيس مجلس  نائب  الخرافي هو  ناصر  بدر 
السيد  ويشغل  المتنقلة.  االتصاالت  شركة   - األم  للشركة  للمجموعة 
الخرافي منصب رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب 
من  جزءًا  تشكل  التي  الشركات  من  العديد  في  اإلدارة  مجلس  وعضو 
مجموعة شركات الخرافي، التي تعد واحدة من أكبر المجموعات الخاصة 
المملوكة للقطاع الخاص، ويقع مقرها في دولة الكويت وتعمل شركاتها 
إفريقيا  وشمال  األوسط  والشرق  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  عبر 
في  دولة   28 من  أكثر  في  تعمل  مسجلة  شركة   135 من  أكثر  مع 
رئيس مجلس  الخرافي منصب  بدر  السيد  القطاعات. ويشغل  مختلف 
اإلدارة والعضو المنتدب لشركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية 
لألسهم  الوطنية  الخير  لشركة  العام  المدير  ومنصب  الكويت،  ومقرها 
كوال(.  )كوكا  التجارية  المرطبات  شركة  إدارة  وعضو مجلس  والعقارات، 
واحدًا  يعتبر  الذي  بالكويت،  الخليج  بنك  إدارة  مجلس  عضو  أنه  كما 
شركة  إدارة  مجلس  عضو  وهو  البالد،  في  المالية  المؤسسات  أكبر  من 
)م(.  للصلب( ش.م. ب.  )البحرين  م. ب  المحدودة ش.  القابضة  فوالذ 
السيد الخرافي حاصل على شهادة الماجستير من مدرسة لندن لألعمال 
الهندسة  في  البكالوريوس  وشهادة   ) London Business School(

الميكانيكية من جامعة الكويت.

تم تعيين السيد أحمد الطاحوس رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة زين في 
الثامن والعشرين من مارس 2018، بعد تعيينه سابقًا كعضو مجلس 
إدارة في الثاني عشر من مارس 2017 كممثل للهيئة العامة لالستثمار 
34 عامًا  الطاحوس بخبرات تزيد على  السيد أحمد  )الكويت(. ويتمتع 
عندما  مبكرًا  عمله  استهل  حيث  واالستثماري،  المصرفي  القطاع  في 
التحق بالعمل في وزارة المالية في قسم األسهم األمريكية في العام 
1983. وانتقل بعدها إلى مورغان ستانلي إلدارة األصول في نيويورك، 
حيث شغل منصب مدير المحفظة االستثمارية الخاصة بالهيئة العامة 
لالستثمار. ويشغل السيد الطاحوس منصب المدير التنفيذي في قطاع 
)الكويت(،  لالستثمار  العامة  الهيئة  للتداول في  القابلة  المالية  األوراق 
وهو أقدم صندوق للثروة السيادية في العالم، الذي انضم للعمل فيه 
في  اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب  الطاحوس  يشغل  كما   .2006 عام 
في  السياحة  لتطوير  رائدة  شركة  وهي  السياحية،  المشروعات  شركة 
الكويت، ويشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي 
منذ عام 2011. وشغل السيد أحمد الطاحوس عضوية مجلس اإلدارة 
في الشركة المصرية الكويتية للتنمية واالستثمار، وهي شركة متخصصة 
منصب  شغل  كما  واإلسكان.  والسياحية  العقارية  المشاريع  إدارة  في 
عضو مجلس اإلدارة في البنك األهلي األردني، وبنك اإلسكان للتجارة 

والتمويل )األردن(.

مجلس اإلدارة

السيد علي حسن الخاجة
عضو غير تنفيذي / مستقل
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كلمة المدير 
كان عام 2020 عامًا حافاًل بالمرونة، قدمت زين البحرين خالله تقنيات جديدة المنتدب

لدعم قدرات مجتمعها وتطوير مهارات موظفيها بما يؤكد قدرتها على الصمود 
متانتها،  على  بها  تحافظ  بطريقة  ومعالجتها  والتكيف معها  التحديات  أمام 

وتمنح عمالئها الرضا الكامل عن أدائها.

وفي ضوء ما حمله عام 2020 من تحديات اقتصادية واجتماعية 
وصحية كبيرة نتيجة انتشار جائحة خطيرة، برزت ثقافة المرونة 
مرونة  تعزيز  على  وعملنا  صورها،  أحسن  في  البحرين  زين  في 
عمالئنا والمجتمع من خالل مبادراتنا المختلفة. وهنا وضعت زين 
سالمة  دعم  في  رئيسي  دور  لعب  أولوياتها  رأس  على  البحرين 
مواطني المملكة، وتقديم خدمات االتصال لهم. ومن هنا جاءت 
مبادرة العمالء "كن سالمًا" ومبادرة الموظفين " لنبق على تواصل 
بالتعاون مع  البيت"  إلى جانب حملة "خلك في  أينما كنت"، 
فالت 6 البز البحرين، والتي تهدف إلى تشجيع العمالء والموظفين 

على حد سواء على البقاء آمنين في منازلهم. 

البحرين زين  ساهمت  االجتماعية،  المسؤولية  برنامج  إطار   وفي 
حماية  إلى  تهدف  التي  الوطنية  خير"  "فينا  حملة  لصالح 
كورونا  جائحة  من  المملكة  في  والمقيمين   المواطنين 
في  للمرأة  األعلى  المجلس  مع  اشتركنا  وكذلك،   .)19 )كوفيد- 
التي  البحرين،"  سالمة  ألجل  "متكاتفين...  الوطنية  الحملة 
قدمنا من خاللها المطهرات ومنتجات التنظيف لألسر البحرينية 

المحتاجة وغيرها من الفئات المستضعفة في المجتمع. 

للمنصات  المجاني  االنترنت  خدمة  البحرين  زين  قدمت  كما 
التعليمية، لتمكين الطالب من مواصلة تعليمهم افتراضيًا في 

ظل الظروف الراهنة التي فرضتها الجائحة.

البحرين  زين  زودت  الدعم،  إطار عملها على توسيع جهود  وفي 
لالتصال  مجانية  بدقائق  المملكة  في  المقيمين  السودانيين 
في  والفيضانات  السيول  جراء  عانوا  الذين  وأحبائهم  بعائالتهم 

وطنهم األم.

في  قدمًا  السير  ننس  لم  الجديدة،  المبادرات  هذه  خضم  وفي 
تدوير  إعادة  مبادرة  ذلك  في  بما  الحالية،  المجتمعية  مبادراتنا 
التكنولوجيا  مخيم  وبرنامج   ،)e-waste( اإللكترونية  المخلفات 
للفتيات )Girls for Tech( لتمكين المرأة، وبرنامج األمن الرقمي 
)Cyber Safety( الذي يستهدف توعية الناس وال سيما األطفال 
زين  وتواصل  االنترنت.  استخدام  عند  آمنين  البقاء  طرق  حول 
رئيسي  كراٍع  والثقافة، حيث نعمل  والرياضة  الفن  البحرين دعم 
لالتحاد البحريني لكرة السلة للموسم الثالث عشر، إلى جانب إطالق 
مبادرة "أصوات"، وهي منصة مخصصة لرعاية البرامج الصوتية 
المجتمع  تفيد  متنوعة  مواضيع  على  تركز  التي  للمتحدثين 

المحلي وتثقف السكان حول القضايا المهمة التي تواجههم.

البحرين خالله  2020 عامًا حافاًل بالمرونة، قدمت زين  كان عام 
تقنيات جديدة لدعم قدرات مجتمعها وتطوير مهارات موظفيها 
معها  والتكيف  التحديات  أمام  الصمود  على  قدرتها  يؤكد  بما 
عمالئها  وتمنح  متانتها،  على  بها  تحافظ  بطريقة  ومعالجتها 
جديدة  آفاقًا  مجتمعنا  أمام  وتفتح  أدائها،  عن  الكامل  الرضا 

للتقدم والتنمية. 

إلى  قدمًا  نسير  فيما  لنا،  تؤكد  التي  هي  هذه  الصمود  روح  إن 
األمام، أننا مستعدون للتغلب على أي عقبات تواجهنا على طريق 

النجاح والنمو.

محمد زين العابدين
المدير المنتدب
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تفتخر زين البحرين لحصولها على جائزة 
الملكي األميرة سبيكة بنت  صاحبة السمو 
إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية 
تكافؤ  تسهيل  الشركة في  لجهود  تقديرًا 
الفرص بين الجنسين في مجال العمل. إن 
تقديم الدعم للمرأة في مهنتها وتطورها 
االستدامة  برنامج  من  أساسي  جزء  هو 
المؤسسية لزين البحرين ويتماشى مع رؤية 
البحرين  زين  ترعى  كما   .2030 البحرين 
التي  الفعاليات  من  العديد  في  وتشارك 
مبادرة  أطلقت  إذ  المرأة،  تمكين  تدعم 
"تمكين المرأة" وبرنامج التدريب الصيفي 

"النساء في مجال التكنولوجيا".

حازت زين البحرين على جائزة السعادة في 
لمشاركة  برنامج  "أفضل  فئة  في  العمل 
هذه  تعد  الخاص(.  )القطاع  الموظفين" 
المنطقة  في  نوعها  من  األولى  الجائزة 
المؤسسات  وتقدير  تكريم  إلى  وتهدف 
الحكومي  القطاع  التقدمي من  الفكر  ذات 
والخاص والقطاع غير الربحي، والتي تؤمن 
ذات  السعيد يصنع مؤسسات  الموظف  أن 
أداء متقدم. وتعد هذه الجائزة خير شاهد 
على تركيز زين البحرين المستمر على خلق 
بيئة عمل سعيدة تهتم باالستماع إلى رأي 

وصوت كل موظف.

مجال  في  اآلمنة  الحلول  ألفضل  تقديرًا 
الشبكات واسعة النطاق المعرفة بالبرمجيات 
البحرين  زين   Fortinet شركة  اختارت 
لمنحها لقب "أفضل شريك لخدمة األمن 
وتكرم  للعام".   SD-WAN االلكتروني 
هذه الجائزة منتجات األمن السيبراني في 
زين البحرين التي تعد األفضل من نوعها 
في البحرين والمنطقة. تتيح هذه الخدمات 
الحكومية  والجهات  الشركات  من  للشركاء 
وفي  أعمالهم.  وتحسين  شبكاتهم  تأمين 
العمل  مجال  في  زيادة  شهد  عام  إطار 
بشكل  البحرين  زين  استفادت  بعد،  عن 
لمنح  اآلمنة   SD-WAN حلول  من  ممتاز 
العاملين عن بعد أفضل خدمات الوصول 

عن ُبعد وأكثرها أمانًا.

الجوائز

جائزة صاحبة السمو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم 

آل خليفة لتقدم المرأة 
البحرينية 

 "أفضل شريك لخدمة األمنجائزة السعادة في العمل
 االلكتروني SD-WAN للعام" 

Fortinet  من
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كلمة الرئيس التنفيذي

تقوم استراتيجية "الرقمنة أواًل" التي تتبناها زين البحرين على 
أساس رؤية فذة تتطلع إلى مستقبل يتسم بالرقمية. وكانت تلك 
أدائها  خالل  الشركة  وجهت  التي  البوصلة  بمثابة  االستراتيجية 
لمهمتها على مدى السنوات الماضية. وشهدنا على مر السنين أن 
االتصال يلعب بشكل متزايد دورًا مهمًا في جميع جوانب حياتنا. 
هذا  متالحقة  أحداث  من  به  مررنا  ما  بعد  بأسره،  للعالم  واتضح 
العام أن الرقمنة باتت جزءًا أساسيًا من حياتنا. إذ لم تعد المنتجات 
الرقمية رفاهيات اختيارية:  الرقمي واالبتكارات  الرقمية والشمول 

فهي اليوم عناصر أساسية تصب في صلب تقدمنا.

أرض  على  مهمتنا  جسدنا  االستراتيجية،  هذه  تبني  خالل  ومن 
الواقع سعيًا نحو تحقيق تحولنا الرقمي، مواصلين تقديم كامل 
دعمنا لعمالئنا لتسريع تحوالتهم الخاصة، وواضعين نصب أعيننا 
والصمود  التكيف  قادر على  بناء مجتمع  واحدًا يتمثل في  هدفًا 

في وجه التغيير.

واكتسبت هذه المهمة زخمًا جديدًا في عام 2020، مع تحويل 
نشاطات  واألفراد  التعليمية  والمؤسسات  والحكومات  المنظمات 
أعمالهم إلى فضاء اإلنترنت، ما خلق حاجة ملحة وهائلة للخدمات 
الرقمية. واستجبنا في زين البحرين للزيادة الحاصلة في استخدام 
لخدمة  حثيثة  جهود  من  نبذله  ما  تكثيف  خالل  من  البيانات 
عمالئنا، وزيادة سعة شبكات البرودباند، وتحسين أداء الشبكة، ورفع 

مستوى الخدمات الرقمية التي تقدمها.

البرودباند،  المتنقلة وخدمات  البيانات  المتزايد على  الطلب  ومع 
لنا.  بالنسبة  أهمية  أكثر  البرودباند  وقدرة شبكات  مرونة  أصبحت 
سير  لضمان  ملل  أو  كلل  دون  البحرين  زين  فريق  يعمل  لذلك، 

عمل خدمات االتصاالت بطريقة موثوقة ومستقرة وآمنة دون أن 
نهمل تركيزنا على جانب الرقمنة.

وإلى جانب تحسين أنظمتنا الحالية، قدمنا لعمالئنا أيضًا خدمات 
 )5G( الخامس  الجيل  شبكة  تدشين  طريق  عن  ومحّسنة  جديدة 
أصبح  الشبكة،  هذه  خالل  ومن  باستمرار.  تطويرها  يجري  التي 
استجابة  وزمن  فائقة  بيانات  بسرعة  االستمتاع  عمالئنا  بإمكان 
للشركات  ضرورية  متطلبات  وهي  مضمونة،  وموثوقية  منخفض 

أثناء تحويل عملياتها التجارية إلى الفضاء الرقمي.

وأثبتت جهودنا األخيرة لدعم العمالء من خالل المزيد من القنوات 
الرقمية، أنها جاءت في الوقت المناسب، إذ أصبح بإمكان عمالء 
باستخدام مجموعة قنوات  إجراء جميع معامالتهم  البحرين  زين 
الذكية،  للهواتف  زين  تطبيق  تتضمن:  والتي  الرقمية  زين 
 ،) zBot والمحادثات التفاعلية من خالل روبوت زين للدردشة )قناة
وبوابة زين االلكترونية )متجر زين اإللكتروني(، وفروع زين الذكية 
المنتشرة على نطاق واسع في جميع أنحاء المملكة، لتصل بذلك 
نسبة دعم العمالء عن طريق الخدمات الرقمية التفاعلية أو الخدمة 
الذاتية إلى 96%. وتفخر زين البحرين بمواصلة ابتكاراتها في هذا 
المجال بعد تدشينها مؤخرًا قناة "االتصال عبر الواتساب التجاري 
البحرين،  مملكة  في  نوعها  من  األولى  وباعتبارها  العمالء".  مع 
تعد قناة االتصال عبر الواتساب القناة األحدث في مجموعة قنوات 
خدمة العمالء المحسنة لدينا التي تركز على تقديم خدمة عمالء 
 )AI( االصطناعي  الذكاء  حلول  الخدمة  تستخدم هذه  استثنائية. 
ومعالجة اللغات الطبيعية )NLP( للتفاعل مع العمالء واالستجابة 

للمعامالت المطلوبة بطريقة موثوقة وآمنة وفورية.
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اتصال  على  وابقاءهم  الحفاظ على سالمة عمالئنا  على  تركيزنا  انصب 
وتقديرًا لإلمكانات والمواهب التي يتمتع بها موظفونا باعتبارهم دائم من خالل توفير منتجات مبتكرة وتقنيات موثوقة لهم.

العنصر الرئيسي لنجاحنا ومرونتنا، حرصنا في زين البحرين على 
الصعيد  على  موظفينا  بجميع  لالرتقاء  داعمة  عمل  بيئة  خلق 
الشخصي والمهني. كما وضعنا برامج مستمرة للتعليم والتطوير، 
إلى  التي تهدف  الداعمة  البشرية  الموارد  إلى سياسات  باإلضافة 
رفاهيتهم  وتعزيز  مهاراتهم  تطوير  على  الموظفين  مساعدة 
وتحقيق النمو الشخصي. ويسعدنا أن فريق العمل لدينا قد أنجز 

ما مجموعه 1690 ساعة من التعلم اإللكتروني هذا العام. 

) Zain Digital Natives كمـا أطلقــت زيـن البحـرين برنامـج 
بحـرينييـن  موظـفـين  لتطـويـر   Advancement Program(
رقميين، الذي يضم سلسلة برامج تعليمية مصممة خصيصًا لتطوير 
الموظفين ضمن برنامج زين لتمكين الشباب، لبناء المهارات التي 
يحتاجون إليها للنجاح في بيئات العمل الحديثة. باإلضافة إلى 
ذلك، نظمنا سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال 
التقنيات المالية )فنتك( والذكاء الصناعي بهدف إطالع موظفينا 

على أحدث اتجاهات االتصاالت والتغيرات التكنولوجية. 

وواصلنا أيضًا عقد سلسلة من الجلسات الحوارية )TALKS( التي 
يلقي فيها رواد أعمال بارزون خطابات ملهمة وجلسات تفاعلية 
الذكي،  العمل  برنامج  خالل  ومن  موظفينا.  من  مجموعات  مع 
أطلقت زين البحرين حملة " لنبق على تواصل أينما كنت" في 
إطار تدابير الدعم الخاصة للبقاء على اتصال مع موظفيها خالل 

جائحة كوفيد- 19 وتشجيعهم على البقاء في منازلهم.

نفتخر  التي شهدناها،  المسبوقة  غير  التحديات  من  الرغم  وعلى 
وعن طريق  وشركتنا.  وعمالئنا  مرونة مجتمعنا  بناء  في  بإسهامنا 
تبني روح االنتماء نفسها، قمنا بمواءمة أهدافنا مع رؤية البحرين 
قطاع  فيه  إلى مستقبل يصبح  نتطلع من خاللها  التي   ،2030
مجال  في  عالميًا  رائدًا  باستمرار  المتطور  البحريني  االتصاالت 
الرقمنة واالبتكار. وقد أدت الجهود الدؤوبة التي بذلتها إدارة زين 
البحرين وموظفو الشركة وتفانينا في تحويل رؤية البحرين 2030 
إلى حقيقة، إلى أن يصبح لنا دورًا رئيسيًا من خالل تركيزنا على 

تمكين عمالئنا وبقائهم على اتصال أينما كانوا.

والتبعات  االجتماعية  اآلثار  بعد  تتضح  لم  أنه  من  الرغم  وعلى 
إال أن هناك  المقبلة،  السنة  العام على  االقتصادية ألحداث هذا 
أكثر  الرقمنة  نحو  الرحلة  أصبحت  لقد  مؤكدة:  واحدة  حقيقة 
سرعة. وستعمل زين البحرين، بصفتها الميسر لهذا التحّول، على 
المضي قدمًا بمنتجاتها عالمية المستوى، واستثماراتها المستمرة 
الرقمي،  الشمول  عملية  في  وتفانيها  الرقمي،  االبتكار  في 

واستراتيجيتها التي تحمل عنوان "الرقمنة أواًل".

دنكان هوارد
الرئيس التنفيذي
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االستراتيجية

الرقمية ألول مرة في  استراتيجيتها  البحرين  عندما أطلقت زين 
2017، كانت تتطلع إلى مستقبل رقمي وأكثر اتصااًل. ولم  عام 
حتى  االستراتيجية  هذه  انطالق  على  قليلة  سنوات  سوى  يمض 
انتشرت جائحة أثرت على جميع أنحاء العالم برز خاللها أهمية 
اضطرت  وضحاها،  ليلة  وخالل  العاجلة.  وضرورتها  الرؤية  هذه 
المجتمعات إلى تسريع وتيرة تحولها في طريقة تنفيذ األعمال 
بين  روابط  وإنشاء  التعليم  وتلقي  واستخدامها  الخدمات  وتقديم 

الناس. 

إن رؤية واستراتيجية زين البحرين، وتوسع دورها من مزود اتصاالت 
إلى ميسر للتحول الرقمي على مدى السبعة عشر عامًا الماضية، 
وكفاءة  بسرعة  لالستجابة  واستعدادها  جاهزيتها  على  انعكس 
عاماًل  استعدادها  كان  شك،  أدنى  ودون  المتزايدة.  الحاجة  لهذه 

أساسيًا في بناء مرونة الشركة وعمالئها ومجتمعها.

وعلى مر السنوات، قدمت زين البحرين مجموعة من الخدمات التي 
هدفت إلى زيادة سرعة االتصاالت والرقمنة ورفع مستويات أمانها 
 4G وموثوقيتها. وكانت خدماتها التي تشمل شبكة الجيل الرابع
في  أساسية  خدمات   Fiber-Optic األرضي  الفايبر  وبرودباند 
تعزيز وصول الشركات واألسر في البحرين إلى خدمات االتصاالت 
بمستوى  البحرين  زين  ارتقت  العام،  وهذا  الرقمية.  والخدمات 
الجيل  خدمات  أطلقت  أن  بعد  أعلى  آلفاق  االتصاالت  قطاع 
شبكات  بحلول  العمالء  وزودت  المملكة  في  تجاريًا   5G الخامس 

الجيل التالي، يساهم نشر شبكة راديو 5G في تزويد عمالء زين 
البحرين بخدمات موبايل وبرودباند ووصول السلكي ثابت أفضل 
مع بيانات فائقة السرعة وزمن استجابة منخفض للغاية وموثوقية 
فائقة باإلضافة إلى إطالق العنان ألحدث قدرات التكنولوجيا مثل 

الواقع االفتراضي والواقع المعزز وإنترنت األشياء.

استراتيجية  فلدعم  مستمرة.  الشركة  في  االبتكار  عجلة  تزال  ال 
دعم  تعزز  شراكات  لبناء  زين  تتطلع  الرقمي  والنمو  التحّول 
وتقدم المملكة  في  االتصاالت  لقطاع  االقتصادي  والتنوع   النمو 
المزيد من الفرص للعمالء. كما انضمت زين البحرين مؤخرًا إلى 
محايدة  منصة  وهي   "Manama-IX" و   »Global Zone«
خدمات  لزيادة  البحرين  ومقرها  اإلنترنت  مرور  حركة  لتبادل 
إلى  البحرين  زين  تسعى  الوقت،  نفس  وفي  والربط.  االتصاالت 
تقديم محتوى أكبر لعمالئها. وبعد إطالق منصة "ألعاب زين" 
منصتها  نطاق  توسيع  إلى  حاليًا  الشركة  تسعى  الماضي،  العام 

والدخول في فئة الرياضة اإللكترونية.

منتجات  تقديم  إلى  الرقمية  البحرين  زين  استراتيجية  تسعى 
خدمة  لتقديم  جديدة  طرق  واكتشاف  معقولة،  وبأسعار  مبتكرة 
لعمالئها  البحرين  زين  تطرح  عام،  كل  وفي  للعمالء.  أفضل 
إلى  الوصول  لهم  تتيح  ومحدثة  جديدة  الكترونية  خدمات 
المنتجات والحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه بغض النظر 
 عن مكان تواجدهم. ويتيح تطبيق زين للعمالء إمكانية إلقاء نظرة 
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الدفع  خدمة  من  واالستفادة  البحرين  زين  خدمات  على  شاملة 
المهمة  االشعارات  واستقبال  االئتمان  لبطاقات   اإللكتروني 
تتيح  التي  الذاتية  الخدمة  ميزة  إلى  والوصول  الوقت  نفس  في 
االستمتاع  للعمالء  ويمكن  الشهرية.  البيانات  باقة  زيادة  للعميل 
بخصومات على منتجات وأجهزة إلكترونية مميزة عبر "متجر زين 

اإللكتروني". 

كما يمكن للعمالء الوصول بأنفسهم إلى خدمات زين بكل أمان 
من خالل أجهزة الخدمة الذاتية Smart Branch الجديدة التي 
ميزة  وتتيح  الذكية  الشخصية  البطاقة  قراءة  تكنولوجيا  تدعم 
العام خدمة  التحقق من خالل بصمة األصبع. وحّدثنا أيضًا هذا 
إطالق  إلى  التطوير  هذا  أدى  وقد   .)zBot( للدردشة  زين  روبوت 
قناة متطورة لالتصال عبر الواتساب التجاري مع العمالء. وبدمجها 
العمالء،  خدمة  اتصال  قنوات  مجموعة  في  التجاري  للواتساب 
تصبح زين البحرين أول مشغل اتصاالت يطلق هذا الحل المتقدم 

في المملكة.

96% هذا  الرقمية بنسبة  إن زيادة معدل استخدام منتجات زين 
العام هو دليل واضح على ضرورة وجود هذه المنتجات وتوفرها 
في الوقت المناسب، تعد المنتجات الرقمية أساسية لتوفير خدمة 
وال  البحرين  زين  عمالء  وصول  إمكانية  مستوى  ورفع  متواصلة 
 سيما في ظل اإلجراءات التي اتخذتها الدولة للتقليل من تأثير 
انتشار مرض كوفيد- 19 والتي تدعو المواطنين إلى البقاء آمنين 

في منازلهم.

البحرين  زين  ستحافظ  األولى،  الرقمية  باستراتيجيتها  واسترشادًا 
التقنية  والمنتجات  الحلول  وتقديم  االبتكار  مسيرة  صدارة  على 
ولعب دور فعال في جهود البحرين نحو الرقمنة تماشيًا مع رؤية 
المملكة 2030. وبصفتها شركة مسؤولة، ستواصل زين البحرين 
والفنون  الناشئة  الشركات  ومجتمع  البحرين  شباب  في  االستثمار 
ورفاه شعب المملكة. ومن خالل جهودها المبذولة بدًء من الجهود 
الرقمية ووصواًل إلى برامج المسؤولية االجتماعية للشركات، تسعى 
على  وقدرة  وتقدمًا  اتصااًل  أكثر  مستقبل  بناء  إلى  البحرين  زين 

الصمود.
 

إن زيادة معدل استخدام منتجات زين الرقمية بنسبة 96% هذا العام هو دليل 
واضح على ضرورة وجود هذه المنتجات وتوفرها في الوقت المناسب.
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تمكين المرأة وذوي االحتياجات الخاصة

e-Waste مبادرة إعادة تدوير المخلفات اإللكترونية

منصة أصوات

أمن االنترنت

في 2020، وفي إطار حلولها الرامية لالهتمام بالبيئة، استمرت زين البحرين في حملتها الخاصة بـ"إعادة تدوير المخلفات اإللكترونية" 
التي أطلقتها بالتعاون مع المجلس األعلى للبيئة. وجاءت هذه الحملة استكمااًل للنجاح الذي حققته حمالت الشركة في مجال جمع 
مع هدف  انسجامًا  وذلك  النفايات  مكبات  عن  بعيدًا  المخلفات  تحويل هذه  أهمية  الوعي حول  نسبة  ورفع  اإللكترونية  المخلفات 
األمم المتحدة الحادي عشر للتنمية المستدامة )مدن ومجتمعات محلية مستدامة( والهدف الثاني عشر )اإلنتاج واالستهالك المستدام(. 
جمع  مسابقة  اختتمنا  كما  بالكامل.  تدويرها  أعيد  اإللكترونية  المخلفات  من  طن   2.4 جمع  من  اآلن  حتى  البحرين  زين  وتمكنت 
المخلفات اإللكترونية التي أطلقناها عبر 19 مدرسة بالتعاون مع وزارة التعليم والمجلس األعلى للبيئة وأعلنا أسماء الفائزين الذين 

تمكنوا من جمع أكبر قدر من المخلفات اإللكترونية.

تركز على مواضيع  للمتحدثين  الصوتية  البرامج  لرعاية  العام مبادرة "أصوات"، وهي منصة مخصصة  البحرين خالل  زين  أطلقت 
أفكار فريدة"، تهدف حلقات  المستدامة. ومن خالل شعار "أصوات متنوعة،  التنمية  رئيسي بتحقيق أهداف  متنوعة تهتم بشكل 
المنصة إلى ربط األشخاص ذوي التفكير المتشابه ومستخدمي األجهزة المحمولة من خالل مكتبة متنوعة من المحتوى الصوتي. يطرح 

المتحدثون مواضيع قوية تهدف الى تثقيف وتوعية وإلهام العمالء والمجتمع بأكمله.

يعد األمن الرقمي من المجاالت المهمة التي تواصل زين البحرين التركيز عليها واالهتمام بها، إذ تدرك الشركة أهمية الحفاظ على 
سالمة األشخاص ال سيما األطفال في ظل تنامي العالم اإللكتروني واالنخراط فيه. ومن خالل قنواتها المتعددة ومبادراتها المجتمعية، 
تقدم الشركة نصائح حول المعلومات التي يمكن مشاركتها والتطبيقات التي يتم تنزيلها والروابط التي يتم التوجه لها  وطرق تجنب 

االحتيال واستخدام االنترنت مع الحفاظ على األمن والسالمة.          

في إطار دعم المساواة بين الجنسين وتوفير مستوى جيد من التعليم وتمكين الشباب على وجه الخصوص، استأنفت زين البحرين   •
 Clever" بصورة الكترونية برنامج "مخيم التكنولوجيا للفتيات" الذي أطلقته بالتعاون مع المجلس األعلى للمرأة وبدعم من مركز
Play " بهدف تعليم 1000 فتاة تتراوح أعمارهن بين 8 و14 عامًا كيفية البرمجة وزيادة اهتمامهن بالتكنولوجيا. ومن خالل 
هذا البرنامج تمكنت زين البحرين من تقديم أكثر من 8,000 ساعة مثمرة في تطوير الفتيات في المدارس الحكومية والخاصة 
 من مختلف أنحاء المملكة. يسّهل هذا المخيم تعليم البرمجة من خالل التركيز على المشاريع التي تهم الفتيات مع بناء ثقتهن 
وذلك  المستقبل  العمل في  المطلوبة في سوق  المهارات  الفتيات كافة  تتعّلم  التكنولوجيا.  العمل في مجاالت  بأنفسهن عند 
 في بيئة تعاونية وداعمة، حيث يتعرفن على كيفية إنشاء مواقع الويب، واأللعاب البرامجية، وبناء مشاريع ذات معنى باستخدام 

التعليمات البرمجية.

المتنقلة  لالتصاالت  العالمي  االتحاد  مع  المشترك  العالمي  للجهد  االستشاري  المجلس  إلى  االنضمام  على  البحرين  زين  وقعت   •
)GSMA( إلطالق إطار عمل بعنوان "مبادئ دفع عجلة اإلدماج الرقمي ألصحاب االحتياجات الخاصة"

انطالقًا من إيمانها الراسخ بأهمية دورها كشركة مسؤولة، تواصل زين البحرين 
المجتمع في مجاالت مختلفة منها  المجتمعية وتعزيز مشاركة  تطوير برامجها 
االبتكار االجتماعي وتغير المناخ والشمول وإيجاد قيم مشتركة تساعد في تحقيق 

رؤية البحرين وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.

االستدامة المؤسسية 
والمسؤولية االجتماعية
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مساعدة المجتمع في مواجهة جائحة كوفيد - 19 

في إطار دعم جهود الحكومة لحماية األشخاص من خطر جائحة كوفيد- 19، دشنت زين البحرين إنترنت مجاني لعمالء البرودباند   •
المنزلي للوصول إلى المنصات التعليمية لتمكين الطالب الكترونيًا من خالل إتاحة الوصول إلى منصات تعليمية مختارة تشمل 
برنامج Google Classroom وGoogle Hangout  وMicrosoft Team وبرنامج Black Board الخاص بجامعة البحرين 

.https://www.edunet.bh وموقع ،eduNET.BH وبرنامج وزارة التربية والتعليم

إطالق حملة "خلك في البيت" لتعزيز الشركات المحلية الناشئة المبتكرة بالتعاون مع فالت 6 البز البحرين.  •

إطالق مبادرة "كن سالمًا"، التي تهدف إلى تشجيع العمالء على االستفادة من قنوات زين الرقمية إلتمام كل معامالتهم بأمان   •
وسهولة تامة من منازلهم. 

ساهمت زين البحرين في مبادرة "فينا خير" للمساعدة في مواجهة التحديات التي تفرضها جائحة كوفيد-19. كما دعمت الحملة   •
الوطنية للمجلس األعلى للمرأة "متكاتفين... ألجل سالمة البحرين" وتقديم المطهرات ومنتجات التعقيم لألسر المحتاجة وغيرهم 

من المستضعفين في البحرين إلى جانب اإلرشاد األسري وتقديم االستشارات القانونية واالقتصادية والتعليمية لرائدات األعمال.

الفيضانات  بعد  وأحبائهم  بأسرهم  لالتصال  السودانيين  للمواطنين  مجانية  دقائق  توفير  ذلك  في  بما  المجتمع  دعم  مبادرات   •
الغزيرة التي تعرضت لها بالدهم.
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وصف اإلجراءات المتخذة الستكمال مدونة قواعد حوكمة الشركات خالل عام 2020:  - 1
بصفتها شركة مدرجة في بورصة البحرين، تلتزم شركة زين البحرين ش.م.ب )"زين البحرين" أو "الشركة"( بالممارسات العالمية   
الرائدة في مجال حوكمة الشركات التزامًا بالقوانين والمتطلبات الرقابية. إن الغرض من تطبيق إطار الحوكمة هو حماية حقوق 
في  الشركة  التزام  ويتجسد  بها.  المعمول  واللوائح  بالقوانين  االلتزام  وضمان  األخرى،  المعنية  األطراف  وكل  المساهمين  جميع 
تحقيق أعلى معايير الحوكمة من خالل نهجها في تبني مبادىء الحوكمة التي حددها مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة 

والتجارة والسياحة.

ووفقًا إلرشادات حوكمة الشركات، تلتزم شركة "زين البحرين" بميثاق حوكمة الشركات الذي حددته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة   
ونموذج مصرف البحرين المركزي، كما هو مبين الحقًا في هذا التقرير.

وصف معامالت أعضاء مجلس اإلدارة، وأزواجهم، وأبنائهم، بالنسبة ألسهم الشركة خالل عام 2020:  - 2
غير متوافر باعتبار أنه لم تحدث أي معامالت من هذا النوع.  

هيكل مجلس اإلدارة  - 3
وصف الهيكل الحالي لمجلس اإلدارة: أ. 

غير  أعضاء  غالبيتهم  أعضاء   7 من  حاليًا  "المجلس"(  باسم  يلي  فيما  إليه  )المشار  البحرين"  "زين  إدارة  مجلس  يتكون   
تنفيذيين، مع تشكيل األعضاء المستقلين نسبة الثلث.

تم تعيين الشيخ أحمد بن علي آل خليفة من قبل مجلس اإلدارة رئيسًا لمجلس اإلدارة، والسيد أحمد الطاحوس نائبًا له. ووفقًا   
لمتطلبات مصرف البحرين المركزي وميثاق حوكمة الشركات، يجب أن يكون الرئيس عضوًا مستقاًل وغير تنفيذي وأال يكون 
رئيسًا تنفيذيًا للشركة. رئيس مجلس اإلدارة ليس الرئيس التنفيذي لشركة زين البحرين، إال أنه يملك 16.10% من أسهم 
الشركة، ولذلك فإنه ال يعتبر عضوًا مستقاًل. قام مجلس اإلدارة بمراجعة هذه التوصية وال يعتقد أن هذا يؤثر على ميزان القوى 

وقدرة المجلس على اتخاذ القرار المستقل.

المعلومات التفصيلية حول أعضاء مجلس اإلدارة، بما في ذلك أدوارهم في المجلس، موضحة أعاله.  

وصف التالي: ب. 
إجمالي المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام الماضي، 2019:  .1

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، تم دفع ما مجموعه 223,612  دينار بحريني إلى أعضاء مجلس اإلدارة.  

إجمالي المكافآت المقترحة الواجب دفعها إلى أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2020، التي سيتم عرضها في اجتماع   .2
الجمعية العمومية السنوي للموافقة عليها.

السنوي،  العامة  الجمعية  اجتماع  في  المساهمين  قبل  من  سنويًا  اعتمادها  يتم  التي  اإلدارة،  مجلس  مكافآت  تتضمن   
مكافأة سنوية ومخصصًا للنفقات الشخصية. وبالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، أوصى المجلس بمبلغ قدره 

223,612  دينار بحريني كمكافأة ألعضاء المجلس.

وصف رسوم الجلسات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة لقاء حضورهم اجتماعات لجان المجلس، للسنة المالية 2020:  .3
تضمن الشركة بموجب سياسة المكافآت التي يتبعها مجلس اإلدارة أن يتم تعويض أعضاء مجلس اإلدارة بشكل معقول   
عن الوقت والموارد والجهد المبذول في أداء واجباتهم. وتشمل المكافآت المخصصة اجتماعات مجلس اإلدارة واجتماعات 

اللجان التي تم حضورها.

عدد وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل السنة المالية 2020، باإلضافة إلى عدد المرات التي حضر فيها   . جـ
أعضاء مجلس اإلدارة شخصيًا أو عن طريق وسائل التواصل المرئي، ووصف األعضاء الحاضرين بالوكالة:

اجتمع أعضاء المجلس أربع مرات خالل العام 2020 في التواريخ التالية:  

9 فبراير 2020  
14 مايو 2020  

12 يوليو 2020  
25 أكتوبر 2020  

 المنصب في اسم العضو   
حضور االجتماعاتالعضويةمجلس اإلدارة

أربعة اجتماعاتغير تنفيذي/ غير مستقلرئيس مجلس اإلدارةالشيخ أحمد بن علي آل خليفة

نائب رئيس مجلس السيد أحمد طاحوس الطاحوس
اإلدارة

أربعة اجتماعاتغير تنفيذي/ غير مستقل

 الشيخ راشد بن عبدالرحمن 
آل خليفة

أربعة اجتماعاتغير تنفيذي/ مستقلعضو

أربعة اجتماعاتتنفيذي/ غير مستقلعضوالسيد بدر ناصر الخرافي

 عضو السيد سعود أحمد النهاري
)حتى 29 أبريل 2020(

اجتماع واحدغير تنفيذي/ غير مستقل

 السيد يوسف خالد 
العبدالرزاق

أربعة اجتماعاتغير تنفيذي/ غير مستقلعضو

أربعة اجتماعاتغير تنفيذي/ مستقلعضوالسيد علي حسن الخاجة

 السيد زكي بن هالل 
بن سعود البوسعيدي

 عضو 
)من 29 أبريل 2020(

ثالثة اجتماعاتغير تنفيذي/ غير مستقل

 حـوكـمة 
الشــركـات
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وظيفة المجلس، والهيكل، واألعضاء د. 
تدار الشركة من قبل مجلس إدارتها الذي يتحمل المسؤولية النهائية لسير أعمال الشركة بشكل عام. إن المسؤولية األساسية   

للمجلس هي توفير اإلشراف الفعال على شؤون الشركة لصالح مساهميها وتحقيق التوازن بين مصالح األطراف المعنية. 
وتوقع الشركة اتفاقية تعيين مكتوبة مع كل أعضاء مجلس اإلدارة، لتوضيح الواجبات والسلطات والصالحيات ومسائل اإلدارة   
األخرى المنوطة به. وتخص االتفاقية المكتوبة أيضًا على استقاللية األعضاء وااللتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة بأعضاء 

مجلس اإلدارة.

وتتضمن مسؤوليات مجلس اإلدارة ما يلي:  
يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولين، فرديًا وجماعيًا، أمام المساهمين عن تحقيق أهداف وغايات الشركة.  •

وتعزيز مصالحها،  وحمايتها،  الشركة،  إدارة  والوالء في  التفاني  بواجب  ويلتزم  المساهمين،  اإلدارة جميع  يمثل مجلس   •
وتعزيز قيمتها.

اعتماد السياسات التجارية والمالية المرتبطة بأداء أعمال الشركة وتحقيق أهدافها.  •
وضع واإلشراف على والمراجعة الدورية لخطط الشركة وسياساتها واستراتيجياتها وأهدافها الرئيسية.  •

وضع لوائح وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة، واإلشراف عليها بشكل عام.  •
تحديد هيكل رأس المال األمثل للشركة، واستراتيجياتها وأهدافها المالية والموافقة على الميزانيات السنوية.  •

مراقبة النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وامتالك األصول والتصرف بها.  •
اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية للشركة وعرضها على الجمعية العمومية.  •

مراقبة أنشطة اإلدارة التنفيذية، والتأكد من سير العمليات التشغيلية بسالسة لتحقيق أهداف الشركة، وعدم تعارضها مع   •
القوانين واللوائح المعمول بها.

تشكيل لجان متخصصة تنبثق من مجلس اإلدارة وفقًا لطبيعة نشاط الشركة.  •
تحديد أنواع المكافآت لإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة.  •

وضع آلية لتنظيم المعامالت مع األطراف ذات الصلة بهدف الحد من تضارب المصالح.  •
وضع المعايير والقيم التي تحكم أعمال الشركة.  •

ضمان تطبيق أنظمة المراقبة وإدارة المخاطر المناسبة.  •
ضمان المعاملة العادلة للمساهمين، بما في ذلك األقلية منهم  •

وضع اللوائح الداخلية التي تحدد واجبات ومسؤوليات مجلس اإلدارة، بما في ذلك التزامات ومسؤوليات أعضاء مجلس   •
اإلدارة، والتي ال يجوز إعفاء مجلس اإلدارة منها حتى لو شّكل لجانًا أو أوكل مجالس أو أفراد آخرين بأداء واجبات معينة.

ويتحمل مجلس اإلدارة واجب العناية بالشركة والوالء لها ولمساهميها، ويكون مسؤوال أمامهم عن حسن سير العمل.   
ويضم مجلس إدارة زين البحرين حاليًا عضوين مستقلين. ويعتبر كل من الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة والسيد علي   
حسن الخاجة عضوين مستقلين في مجلس إدارة زين البحرين، حسب التعريف المذكور في ميثاق حوكمة الشركات ونموذج 

مصرف البحرين المركزي.

وفقًا لمتطلبات مصرف البحرين المركزي وميثاق حوكمة الشركات وميثاق مجلس إدارة الشركة، يضمن رئيس مجلس اإلدارة   
تلقي أي مدير جديد برنامجًا تعريفيًا رسميًا مصمم خصيصًا لضمان مساهمته/ مساهمتها في المجلس من بداية فترة عمله/ 

عملها. وترد تفاصيل توجيه المديرين الجدد في ميثاق مجلس الشركة.

وتم انتخاب/ تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 28 مارس 2018   
لمدة ثالث سنوات.

العمل  أخالقيات  من  مستوى  أعلى  على  المحافظة  والموظفين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  نتوقع  البحرين،  زين  في    
والسلوك الشخصي. ولذلك، اعتمدت الشركة مدونة قواعد للسلوك توفر إطارًا أخالقيًا وقانونيًا لجميع الموظفين ضمن إطار 

إدارة أعمالها.

تم تكليف لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بمسؤولية تطوير وتوصية مجلس اإلدارة بإجراء عملية تقييم ذاتي سنوية   
للمجلس ولجانه، باإلضافة إلى اإلشراف على التقييم الذاتي السنوي. كما يقع على عاتق اللجنة مسؤولية مساعدة المجلس في 
تحديد مدى التزام كل عضو من أعضائه وكل موظف بـ "مدونة قواعد السلوك" و"مدونة قواعد السلوك" الخاصة بأعضاء 

مجلس اإلدارة وإبالغه عن أي انتهاكات.

وتتوفر معلومات مفصلة عن أعضاء مجلس اإلدارة، بما في ذلك عضوية المجالس اإلدارية األخرى، ومناصبهم، ومؤهالتهم،   
وخبراتهم في الملحق 1 من هذا التقرير.

تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصلحة(، واستعراض طبيعة التعاون ونوع المعامالت. هـ. 
تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أسس تجارية بحتة وبأسعار معتمدة من قبل إدارة الشركة. المبالغ المستحقة   
من/ على األطراف ذات العالقة غير مضمونة وال تحمل أي فائدة وليس لها شروط سداد ثابتة. وتعتبر اإلدارة هذه المعامالت 
كأصول وخصوم متداولة حيثما كان مناسبًا. يرجى الرجوع إلى المالحظة رقم 24 )المعامالت مع األطراف ذات العالقة( في 

البيانات المالية. 

يحق ألعضاء مجلس إدارة زين البحرين واإلدارة التنفيذية والموظفين التداول في أسهم الشركة. ومع ذلك، يجب أن تكون    
هذه المعامالت متوافقة مع سياسة األشخاص الرئيسيين للشركة لضمان عدم إجراء أي معامالت باستخدام المعلومات المادية 

غير المنشورة.

البنية التنظيمية للشركة، المستويين األول والثاني على األقل متضمنين المدير العام للشركة و/ أو الرئيس التنفيذي،  و. 
ونائب المدير العام وباقي المديرين

معلومات مفصلة حول اإلدارة التنفيذية لشركة زين البحرين موضحة في الملحق رقم 2

مجلس اإلدارة

المدير المنتدب
السيد محمد زين العابدين

70

مدير قطاع الشركات 
والبيع بالجملة

السيد علي أحمد مصطفى
712

مدير الشؤون القانونية 
والتنظيمية واالمتثال

السيدة نادية عقيل
742

مدير الموارد البشرية
السيدة دانة بوخماس

37

مدير االتصاالت المؤسسية 
وعالقات المستثمرين

الشيخ عبدالله آل خليفة
734

مدير تخطيط األعمال 
والتحليالت

السيد محمد العلوي
441

مدير مبيعات األفراد
السيد عمار الكتبي

217

مدير الشؤون المالية
السيد مدثر علي

705

مدير خدمة العمالء
السيد عبدالله يوسف سالمين

225

الرئيس التنفيذي
السيد دنكان هوارد

745

مدير التكنولوجيا
السيد علي عيسى اليهام

57
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إجمالي المكافآت الممنوحة إلى المديرين التنفيذيين الرئيسيين )الموظفون الخمسة األعلى شأنًا(؛ بما في ذلك المرتبات،  ز. 
والفوائد، والبدالت، والعالوات، وخيارات األسهم، ومكافأة نهاية الخدمة، والمعاشات التقاعدية وغيرها.

تم تصميم سياسة المكافآت الخاصة بالشركة بهدف جذب وتحفيز واالحتفاظ بالموظفين ممن يمتلكون مجموعة متنوعة من   
المهارات والخبرات التجارية والخلفية التعليمية والتجارب. وبالنسبة للسنة المنتهية في عام 2020، شملت المكافآت السنوية 
لإلدارة التنفيذية المرتبات والبدالت والمكافآت. وتم إدراج إجمالي مكافآت المديرين التنفيذيين في شركة زين البحرين في 

البيانات المالية – المالحظة رقم 24.

المدققون الخارجيون  - 4
هوية المدقق الخارجي مع لمحة عن أدائه االحترافي: أ. 

المدقق الخارجي لشركة زين البحرين للسنة المالية المنتهية في عام 2020 هي شركة ديلويت آند توتش، التي تتمتع بشبكة   
عالمية من الشركات األعضاء في أكثر من 150 بلدًا، حيث تقدم خدمات التدقيق واالستشارات المالية ومخاطر المؤسسات 
والخدمات الضريبية. تأسست شركة ديلويت في البحرين عام 1955 وهي جزء من ديلويت آند توتش )الشرق األوسط(. وعلى 
مر السنوات، قدمت ديلويت مجموعة متنوعة من الخدمات عالية الجودة التي لعبت دورًا أساسيًا في تأسيس مجموعة واسعة 

من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة.

إلى  باإلضافة   ،2020 الخارجي خالل عام  المدقق  التي قدمها  بالتدقيق  المتعلقة  والخدمات غير  التدقيق  رسوم وتكاليف  ب. 
احتساب سنوات خدمة المدقق الخارجي مع الشركة:

إجمالي رسوم التدقيق: 32,000 دينار بحريني  
إجمالي رسوم الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق:  4,975 دينار بحريني  

لجنة التدقيق  - 5
أسماء ومؤهالت ومهام أعضاء لجنة التدقيق: أ. 

الغرض من لجنة التدقيق هو مساعدة مجلس إدارة الشركة على الوفاء بمسؤولياته بخصوص ما يلي:  
مراجعة الضوابط الداخلية والمالية والسياسات واإلجراءات المحاسبية.  •

اختيار وتعيين ودفع مستحقات أو االستغناء عن خدمات المدقق الخارجي – عند اللزوم – بعد نيل موافقة مجلس اإلدارة   •
والمساهمين. ويتعين على المدقق الخارجي رفع تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق والمساهمين.

التأكد من استقالل المدقق الخارجي.  •
تعيين مدققين داخليين ومراجعة أنشطتهم وأدائهم.  •

مراجعة تفاصيل معامالت جميع األطراف ذات العالقة.  •
مراقبة التزام الشركة بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية.  •

مراجعة ضوابط أنظمة تكنولوجيا المعلومات وضوابط أنظمة االتصاالت.  •
مراجعة ومناقشة جميع البيانات المالية السنوية والمرحلية للشركة، إلى جانب األحكام والتقديرات ذات الصلة مع اإلدارة   •

والمدقق الخارجي.

ووفقًا لميثاق حوكمة الشركات يجب أن يكون رؤساء اللجان أعضاء مستقلين، وأال يشارك رئيس لجنة التدقيق كعضو في أي لجنة   
أخرى، إال أن رئيس لجنة التدقيق الحالي هو عضو غير مستقل، كما أنه عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة نظرًا لخبرته 
الكبيرة التي تسهم في تحقيق أهداف اللجنة، باإلضافة إلى أن الشركة تأخذ في عين االعتبار تحقيق أكبر فائدة من ممارسات 

حوكمة الشركات واالعتماد على خبرات الشركة األم )شركة االتصاالت المتنقلة(.

مرات حضور  وعدد  المسائل،  من  وغيرها  المالية  البيانات  لمناقشة  العام  مدار  على  التدقيق  لجنة  اجتماعات  ومواعيد  عدد  ب. 
األعضاء بشكل شخصي:

تفاصيل حضورهم في  وتتوفر  اإلدارة.  اجتماعات مجلس  مواعيد  العام في نفس  مدار  مرات على   4 اللجنة  أعضاء  اجتمع    
القسم أعاله.

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة  - 6
أسماء، ومؤهالت، ومهام أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة: أ. 

الغرض من لجنة الترشيح والمكافآت والحوكمة هو مساعدة مجلس إدارة الشركة على الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق    
بما يلي:

أي  أو  المجلس  أعضاء  عدد  على  مناسبة  اللجنة  تراها  التي  التغييرات  بخصوص  اإلدارة  مجلس  إلى  توصيات  تقديم   • 
من لجانه.

التحقق من جدارة جميع مرشحي المساهمين لعضوية مجلس اإلدارة أو أي من المرشحين الذين تقترحهم اإلدارة.  •
تحديد وتوصية مجلس اإلدارة بالمرشحين المؤهلين لملء شواغر أي من لجانه.  •

في  مناسبة  اللجنة  تراها  التي  التغييرات  حول  آلخر  وقت  من  اإلدارة  مجلس  إلى   – الحاجة  عند   – التوصيات  تقديم   • 
الهيكلة اإلدارية.

لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة مسؤولة عن دراسة وتقديم توصيات محددة إلى مجلس اإلدارة حول خطط المكافآت.  •
مبادئ  في  الالزمة  التغييرات  بإجراء  اإلدارة  وتوصية مجلس  تطوير  عن  مسؤولة  والحوكمة  والمكافآت  الترشيحات  لجنة   •

حوكمة الشركة من وقت آلخر.
المراقبة واإلشراف على تنفيذ إطار حوكمة الشركات عبر التعاون عن كثب مع اإلدارة التنفيذية.  •

رفد مجلس اإلدارة بالتقارير والتوصيات التي تستند إلى مخرجات أداء اللجنة لواجباتها.  •

يتضمن الجدول التالي تفاصيل حول أعضاء اللجنة وحضورهم:

حضور اجتماعات لجنة المنصب في اللجنةالمنصب في المجلس اسم العضو 
التدقيق

أربعة اجتماعاترئيسعضوالسيد بدر ناصر الخرافي

 الشيخ راشد بن عبدالرحمن 
آل خليفة

أربعة اجتماعاتعضوعضو

أربعة اجتماعاتعضوعضوالسيد علي حسن الخاجة
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عدد ومواعيد اجتماعات اللجنة خالل السنة المالية، وعدد المرات التي حضر فيها األعضاء هذه االجتماعات شخصيًا. ب. 
اجتمع أعضاء اللجنة مرتين خالل عام 2020، وتتوفر تفاصيل حضورهم في القسم أعاله.  

مسؤول حوكمة الشركات، ومؤهالته، وتاريخ تعيينه، ومعلومات التواصل معه  - 7
تشغل السيدة نادية عقيل منصب رئيس حوكمة الشركات لدى زين البحرين منذ تعيينها في 14 مايو 2020. وهي حاصلة على   

شهادة البكالوريوس في الحقوق، وشهادة دراسات عليا في قانون المنافسة في االتحاد األوروبي.

معلومات التواصل مع رئيس حوكمة الشركات في زين البحرين:
)973+( 3603 هاتف: 1742

Nadia.Aqeel@bh.zain.com :البريد االلكتروني
ص ب: المنامة 266

 مملكة البحرين

في  تكرارها  لتجنب  معالجتها  وخطة  وجدت(،  )إن  وأسبابها  المالية،  السنة  خالل  المرتكبة  التجاوزات  تفاصيل   - 8
المستقبل.

لم يتم تسجيل أي تجاوزات في عام 2020.

المساهمات النقدية والعينية التي قدمتها الشركة خالل عام 2020 بهدف تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة )إذا   - 9
لم تقدم الشركة أي مساهمات، فينبغي ذكر ذلك( مع اإلشارة إلى المستفيدين من هذه المساهمات.

باالستناد إلى مصداقيتها في مجال المسؤولية االجتماعية، أطلقت زين البحرين العديد من المبادرات الرامية إلى تحفيز التغيير   
اإليجابي. أطلقت زين البحرين حملة إلعادة تدوير المخلفات اإللكترونية )e-Waste( بالتعاون مع المجلس األعلى للبيئة. جاءت 
هذه المبادرة عقب النتائج اإليجابية التي حققتها حمالت الشركة في مجال جمع المخلفات اإللكترونية وخلق الوعي بأهميته 
تحويل هذه المخلفات بعيدًا عن مكبات النفايات؛ وذلك انسجامًا مع هدف األمم المتحدة الحادي عشر للتنمية المستدامة )مدن 
ومجتمعات محلية مستدامة(، وهدفها الثاني عشر )إنتاج واستهالك مسؤولين(. وتمكنت زين البحرين حتى اآلن من جمع 2.4 طن 

من المخلفات اإللكترونية أعيد تدويرها بالكامل. 

ساهمت زين البحرين بمبلغ 300,000 دوالر أمريكي لصالح مبادرة "فينا خير" لتقديم المساعدات واألموال لحماية المواطنين   
والمقيمين خالل جائحة كوفيد- 19. 

كما أطلقت زين البحرين عدة مبادرات عند بداية انتشار جائحة كوفيد- 19 للمساعدة في التحّول الذي حدث في المملكة في   
من  عدد  إلى  للوصول  المنزلي  البرودباند  لعمالء  مجاني  إنترنت  توفير  المبادرات  هذه  وتشمل  بعد.  عن  والتعلم  العمل  مجال 

المنصات التعليمية دون استهالك بيانات االنترنت- وهي مبادرة ما تزال مستمرة إلى اآلن.

كما نلتزم في زين البحرين بضمان مستقبل مستدام ليس لمجتمعنا المحلي فحسب، بل لقطاع االتصاالت أيضًا. وانسجامًا مع   
هذين الهدفين، أطلقت زين البحرين، بالتعاون مع المجلس األعلى للمرأة وشركة "كليفر بالي"، أول معسكر للعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات للفتيات )STEM Camp(؛ حيث تولت الشركة رعاية 1000 طالبة بحرينية من المدارس الحكومية والخاصة 

تتراوح أعمارهن بين 8 و14 عامًا في إطار المخيم الذي تضمن أكثر من 8000 ساعة عمل.

كما دعمت زين البحرين المجلس األعلى للمرأة في إطالق الحملة الوطنية "متكاتفين... ألجل سالمة البحرين،" والتي قدمنا من   
خاللها المطهرات ومنتجات التنظيف لـ 200 أسرة محتاجة باإلضافة إلى تقديم الخدمات واإلرشاد األسري واالستشارات القانونية، 
باإلضافة إلى االستشارات االقتصادية الموجهة لرائدات األعمال. قدمت الحملة أيضًا دعمًا تعليميًا لتمكين عائالت العاملين في 

الخطوط األمامية من متابعة تحصيل أبنائهم الدراسي عبر اإلنترنت.

بيان حقوق الملكية كما في 2020/12/31 لألفراد، والشركات، والحكومة، والمؤسسات: أ. 

يوضح الجدول أدناه توزيع ملكية أسهم زين البحرين حسب الهيئات الحكومية، وأعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية:  

% من األسهم المملوكةعدد األسهمالهيئات الحكومية

0.65%2,400,000إدارة أموال القاصرين

2.04%7,500,000الهيئة العامة للتأمين االجتماعي )التقاعد( - مدني

2.04%7,500,000الهيئة العامة للتأمين االجتماعي )التقاعد( - عسكري

حضور اجتماعات لجنة المنصب في اللجنةالمنصب في المجلس اسم العضو 
التدقيق

اجتماعانرئيسعضوالشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة

اجتماعانعضوعضوالسيد بدر ناصر الخرافي

اجتماعانعضوعضوالسيد علي حسن الخاجة

فيما يلي تفاصيل أعضاء اللجنة وحضورهم:
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أعضاء مجلس اإلدارة 
كما في 31 ديسمبر 2020

المنصبالمنصبالملكية

16.10%59,260,000فرديةالشيخ أحمد بن علي آل خليفة

 الشيخ راشد بن عبدالرحمن
 آل خليفة

عن طريق شركة البيت 
للمفروشات ش.م.ب )م(

1,200,000%0.32

عن طريق شركة ONAIR السيد علي حسن الخاجة
للتجارة ذ.م.م

1,440,000%0.39

السيد بدر  ناصر الخرافي

عن طريق شركة االتصاالت 
54.78%201,600,000المتنقلة

السيد أحمد طاحوس الطاحوس

 السيد سعود أحمد النهاري 
)حتى 29 أبريل 2020(

السيد زكي بن هالل البوسعيدي 
)اعتبارًا من 29 أبريل 2020(

السيد يوسف خالد العبدالرزاق 

% من األسهم المملوكةعدد األسهمالجنسية  

43.85% 161,356,174البحرين

55.73%205,104,688دول مجلس التعاون الخليجي

0.42%1,539,138أخرى

ال تملك اإلدارة التنفيذية لشركة زين البحرين أي حصص فيها.

يوضح الجدول توزيع ملكية أسهم زين البحرين حسب الجنسية:

وصف المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة مع اإلشارة إلى اسم صاحب األسهم، والمستفيد النهائي  ب. 
كما في 2020/12/31:

وصف األحداث المهمة خالل السنة المالية 2020.  جـ. 
لم يطرأ أي حدث مهم أثر على مجلس اإلدارة خالل السنة المالية 2020.  

 % من األسهم عدد األسهم  المالك   
المملوكة

54.78%201,600,000شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك

16.10%59,260,000الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

6.54%24,085,097بنك الخليج الدولي ش.م.ب )م(

22.58%83,054,903آخرون )أقل من %5(
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10 -  االلتزام بأحكام نظام حوكمة الشركات على النحو التالي:

تفسير عدم االمتثالامتثال كليامتثال جزئيعدم امتثالالمبدأ  

 المبدأ 1: يجب أن 
يكون مجلس إدارة 

الشركة فعال ومؤهل 
aعلميًا وذو خبرة
 المبدأ 2: يجب 

أن يكون ألعضاء 
مجلس اإلدارة و اإلدارة 
التنفيذية إخالصًا ووالًء 

كاملين للشركة
a

المبدأ 3: يجب أن 
يقوم مجلس اإلدارة 
بوضع قيود صارمة 

وشديدة على التدقيق 
والتقارير المالية، والرقابة 

الداخلية، وااللتزام 
بالقانون

a
 المبدأ 4: يجب أن 

تقوم الشركة بوضع 
إجراءات فعالة لتعيين 
وتدريب وتقييم أعضاء 

مجلس اإلدارة
a

المبدأ 5: يجب أن تقوم 
الشركة بمكافأة أعضاء 

مجلس اإلدارة وكبار 
المسؤولين بطريقة 

عادلة ومسؤولة
a

تفسير عدم االمتثالامتثال كليامتثال جزئيعدم امتثالالمبدأ  

المبدأ 6: يجب أن 
يضع مجلس اإلدارة 
هيكل إداري واضح 

وفعال للشركة، وتحديد 
المسميات الوظيفية 

والصالحيات والمهام 
والمسئوليات.

a
 المبدأ 8: يجب 

أن تقوم الشركة 
 باإلفصاح عن 

aحوكمتها
 المبدأ 10: يجب أن 

يتأكد مجلس اإلدارة من 
سالمة البيانات المالية 
المقدمة للمساهمين، 

من خالل االستعانة 
بمدققي الحسابات 

الخارجيين.

a
المبدأ 11: يجب أن 

تسعى الشركة من خالل 
المسئولية االجتماعية 

إلى ممارسة دورها 
aكمواطن صالح

11-  اإلفصاحات المطلوبة من الجهات التنظيمية:
       ال يوجد

أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة
رئيس مجلس اإلدارة
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الملحق رقم 1*
الشيخ أحمد بن علي آل خليفة )رئيس مجلس اإلدارة(

عضو غير تنفيذي / غير مستقل

الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة
عضو غير تنفيذي / مستقل

السيد بدر ناصر الخرافي
عضو تنفيذي/ غير مستقل

يشغل الشيخ احمد بن علي آل خليفة منصب رئيس مجلس إدارة شركة 
دي إتش إل الدولية المحدودة في البحرين وشركة دي إتش إل المحدودة 
للطيران. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة مينا إيروسبيس 
المحدودة للطيران منذ إنشائها في العام 2004، ويترأس الشيخ أحمد 
بن علي آل خليفة أيضًا مجلس إدارة نادي المحرق الرياضي منذ العام 
1989، وشغل قبلها منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي في الفترة 

ما بين 1978 - 1988.

يشغل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة منصب المدير العام في 
شركة معمار للعمارة والهندسة منذ العام 1992، وعمل قبلها في قوة 
الفترة ما بين  العسكرية في  البحرين في منصب مدير األشغال  دفاع 
1982 - 1991، ورئيس دائرة الهندسة ما بين 1978 – 1980. يحمل 
جامعة  من  المعمارية  الهندسة  في  البكالوريوس  درجة  راشد  الشيخ 
جامعة  من  المدن  تخطيط  في  الماجستير  ودرجة  مصر،  في  القاهرة 
هوارد في الواليات المتحدة األمريكية، وشهادة برنامج اإلدارة المتقدمة 
من جامعة هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية، وهو عضو مسجل في 
لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية )CRPEP ( في البحرين، والمعهد 

األمريكي للمهندسين المعماريين، والجمعية األمريكية للتخطيط.

التنفيذي  والرئيس  اإلدارة،  مجلس  رئيس  نائب  هو  الخرافي  ناصر  بدر 
للمجموعة للشركة األم - شركة االتصاالت المتنقلة. ويشغل السيد الخرافي 
منصب رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وعضو مجلس 
شركات  جزءًا من مجموعة  تشكل  التي  الشركات  من  العديد  في  اإلدارة 
الخرافي، التي تعد واحدة من أكبر المجموعات الخاصة المملوكة للقطاع 
الخاص، ويقع مقرها في دولة الكويت وتعمل شركاتها عبر دول مجلس 
التعاون الخليجي والشرق األوسط وشمال إفريقيا مع أكثر من 135 شركة 
ويشغل  القطاعات.  مختلف  في  دولة   28 من  أكثر  في  تعمل  مسجلة 
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، وهو عضو 
مجلس إدارة شركة فوالذ القابضة المحدودة ش. م. ب )البحرين للصلب( 
 ش.م. ب. )م(. السيد الخرافي حاصل على شهادة الماجستير من مدرسة لندن
في  البكالوريوس  وشهادة   )London Business School( لألعمال 

الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت.
السيد يوسف خالد العبدالرزاق

عضو غير تنفيذي / غير مستقل

تم تعيين السيد يوسف العبدالرزاق في مجلس إدارة زين البحرين في السابع 
والعشرين من شهر نوفمبر 2018، وهو عضو مجلس إدارة في مجموعة زين 
كممثل عن الهيئة العامة لالستثمار الكويتية. انضم إلى هيئة االستثمار 
2006، وهو يشغل حاليًا منصب مدير االستثمار في  الكويتية في عام 
قطاع االحتياطي العام في دائرة األسهم المحلية. يشغل السيد عبدالرزاق 
أيضًا منصب عضو مجلس اإلدارة ويلعب أدوارًا رئيسية أخرى في العديد 
من الكيانات الكويتية. وشغل منذ عام 2012 عضوية مجلس اإلدارة في 
شركة المشروعات السياحية، حيث يعمل أيضًا كعضو في اللجنة التنفيذية 
ورئيس لجنة التدقيق. ومنذ عام 2015، عمل السيد العبدالرزاق أيضًا كعضو 
في مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق ورئيس لجنة الموارد البشرية في 
شركة إدارة المرافق العمومية بالكويت، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل 
للهيئة العامة لالستثمار الكويتية. وفي عام 2010، شارك السيد العبدالرزاق 
في مشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية. وعلى مدار السنوات، حضر 
المعتمدة  والمؤتمرات  التدريبية  الدورات  من  العديد  العبدالرزاق  السيد 
وحضر تدريبًا مكثفًا على العمل مع دايوا إس بي لالستثمارات، ويقع مقرها 
في لندن. يحمل السيد العبدالرزاق شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال 

بتخصص في المالية من جامعة الكويت.

السيد زكي بن هالل بن سعود البوسعيدي
عضو غير تنفيذي / غير مستقل

يتمتع السيد زكي البوسعيدي بخبرة مهنية واسعة تتجاوز 20 عامًا عمل 
خاللها في مختلف المجاالت، وحاليًا هو عضو في مجلس إدارة عمانتل. 
بدأ العمل في وزارة الخدمة المدنية العمانية في 1996 وبقي فيها 18 
عامًا شغل خاللها عدة مناصب حتى أصبح المدير العام للتنظيم وتصنيف 
الوظائف. في عام 2014 عمل البوسعيدي في "معهد اإلدارة العامة" 
في ُعمان حيث يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي. كما شغل سابًقا 
ُعمان  الموانئ" و"صندوق  اإلدارة في "مؤسسة خدمات   عضوية مجلس 

العربي لالستثمار".

حصل البوسعيدي على درجة الماجستير في اإلدارة العامة من "جامعة 
إكستر" في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في اإلدارة العامة من "جامعة 
التدريبية  الدورات  من  العديد  في  شارك  كما  األردن.  في  اليرموك" 

المتخصصة والمتعلقة بتطوير القطاعين العام والخاص.

السيد علي حسن الخاجة
عضو غير تنفيذي / مستقل

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

االتصاالت، وهو حاصل على شهادة الدبلوما في مجال الضيافة.
السيد أحمد طاحوس الطاحوس )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

عضو غير تنفيذي / غير مستقل

تم تعيين السيد أحمد الطاحوس رئيسًا لمجلس إدارة مجموعة زين في 
الثامن والعشرين من مارس 2018، بعد تعيينه سابقًا كعضو مجلس إدارة 
 .)KIA( في الثاني عشر من مارس 2017 كممثل للهيئة العامة لالستثمار
القطاع  عامًا في   34 على  تزيد  بخبرات  الطاحوس  أحمد  السيد  ويتمتع 
بالعمل  التحق  مبكرًا عندما  استهل عمله  واالستثماري، حيث  المصرفي 
في وزارة المالية في قسم األسهم األمريكية في العام 1983 . وانتقل 
بعدها إلى مورغان ستانلي إلدارة األصول في نيويورك، حيث شغل منصب 
مدير المحفظة االستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لالستثمار. ويشغل السيد 
الطاحوس منصب المدير التنفيذي في قطاع األوراق المالية القابلة للتداول 
في الهيئة العامة لالستثمار )الكويت(، وهو أقدم صندوق للثروة السيادية 
في العالم، والذي انضم للعمل فيه العامي 2006. كما يشغل الطاحوس 
منصب رئيس مجلس اإلدارة في شركة المشروعات السياحية، وهي شركة 
الكويت، ويشغل أيضًا منصب عضو مجلس  السياحة في  رائدة لتطوير 
إدارة بنك الكويت الصناعي منذ عام 2011. وشغل السيد أحمد الطاحوس 
عضوية مجلس اإلدارة في الشركة المصرية الكويتية للتنمية واالستثمار، 
وهي شركة متخصصة في إدارة المشاريع العقارية والسياحية واإلسكان. كما 
شغل منصب عضو مجلس اإلدارة في البنك األهلي األردني، وبنك اإلسكان 

للتجارة والتمويل )األردن(.
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الملحق رقم 2*
السيد محمد زين العابدين

المدير المنتدب
تاريخ التعيين: فبراير 2020

 20 من  أكثر  مع  االتصاالت  قطاع  في  واسع  نطاق  على  معروف  اسم 
سنة من الخبرة. تم تعيين السيد زين العابدين كمدير عام لشركة زين 
البحرين في مايو 2008 وتعين بعد ذلك في منصب المدير المنتدب 
المهام في  العديد من  المناصب، تقلد  2020. وقبل هذه  في فبراير 
والتسويق  المبيعات  أقسام  عن  مسؤواًل  كان  حيث  العمليات  جميع 
نمت  الفترة،  تلك  وخالل  المعلومات.  وتكنولوجيا  العمالء  وخدمة 
العمليات بنسبة 35% وهي تمثل حصة كبيرة في سوق يهيمن عليه 

ثالثة العبين.

قبل انضمامه إلى زين البحرين، اكتسب السيد زين العابدين خبرة تربو 
لدى  عمل  حيث  المعلومات،  تكنولوجيا  مجال  في  سنوات  عشر  على 
مدير  منصب  الدولية حيث شغل  المفتاح  تسليم  أنظمة  مثل  شركات 

مجموعة الخدمات المصرفية األساسية.

يحمل السيد زين العابدين، وهو بحريني الجنسية، درجة البكالوريوس 
في العلوم )مع مرتبة الشرف( في هندسة الكمبيوتر من جامعة الملك 

فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية.

السيد دنكان هوارد
الرئيس التنفيذي

تاريخ التعيين: فبراير 2020

انضم السيد دنكان هوارد، الرئيس التنفيذي لشركة زين البحرين، إلى 
للشركة،  تنفيذيًا  رئيسًا  وبصفته   .2020 عام  من  فبراير  في  الشركة 
يتولى دنكان تنفيذ المبادرة الرقمية األولى التي تم إطالقها في بداية 
عام 2016. والسيد دنكان متحمس لتجربة العمالء؛ ويحرص على التأكد 
من أن زين البحرين أصبحت أكثر مرونة في العالم الرقمي سريع التغير.

في صناعة  الخبرة  من  عامًا   25 من  بأكثر  يتمتع  الذي  دنكان،  انتقل 
عمل  حيث  زين،  مجموعة  من  قادمًا  البحرين  زين  إلى  االتصاالت 
كرئيس للشئون التجارية للمجموعة، وكان جزءًا رئيسيًا من فريق اإلدارة 
التنفيذية لمجموعة زين، مع التركيز على األداء التجاري والتشغيلي في 
امتدت على مدار سبع سنوات  التي  فترة عمله  األسواق. وخالل  جميع 
في مجموعة زين، قاد دنكان مهام تجديد العالمة التجارية وعمل علـى 
صياغة االستراتيجيات التجارية للمجموعة، بما في ذلك إنشاء المبادرات 
التي تم تنفيذها عبر جميع عمليات   )B2B( الشركات  المؤسسية بين 

الشركة.

وقبل انضمامه إلى مجموعة زين، شغل دنكان عددًا من المناصب العليا 
الهواتف  المهنية، في صناعة  االتصاالت على مدار حياته  في مجال 
األوسط  الشرق  أنحاء  جميع  في  الثابتة  واالتصاالت  والتلفزيون  النقالة 
وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتضمنت خبراته التجارية والتشغيلية القوية 
تولي أدوارًا رئيسية كرئيس تنفيذي للشئون التجارية لمزود أوروبي يقدم 
التلفزيوني  والبث  والبيانات  الثابت  والهاتف  النقال  الهاتف  خدمات 
مناصب  شغله  إلى  باإلضافة  اإلنترنت  عبر  التليفزيوني  والبث  العادي 
العمالء  خدمة  ومدير  األعمال  ومدير  التسويق  رئيس  مثل  أخرى  هامة 

والتجزئة لشركة فودافون في مصر.

الجامعة  األعمال من  إدارة  الماجستير في  دنكان يحمل شهادة  السيد 
)مع  البكالوريوس  شهادة  على  وحاصل  المتحدة،  بالمملكة  المفتوحة 

مرتبة الشرف( في تحليل األنظمة من جامعة غرب إنجلترا.

السيدة نادية عقيل
مدير الشؤون القانونية والتنظيمية واالمتثال

تاريخ التعيين: يوليو 2020

السيد مدثر علي
مدير الشؤون المالية

تاريخ التعيين: فبراير 2015

السيدة دانة بوخماس
مدير الموارد البشرية

تاريخ التعيين: يوليو 2014
السيد علي مصطفى

مدير قطاع الشركات والبيع بالجملة
تاريخ التعيين: يونيو 2015

القانوني  الدعم  وإدارة  توفير  مسؤولية  عقيل  نادية  السيدة  تتولى 
المحلية  البحرين  زين  اتفاقيات  ومراجعة  وصياغة  المشورة  وتقديم 
الحكومية. وهي  والهيئات  التنظيمية  الوكاالت  والتنسيق مع  والدولية 

أيضًا سكرتير المجلس وتشرف على تنفيذ قراراته. 

تمتلك نادية 13 عامًا من الخبرة في المجال القانوني وال سيما في قطاع 
والمجاالت  والمنافسة  الشركات  قانون  في  متخصصة  االتصاالت فهي 
بالتجزئة  البيع  مجالي  في  والتنظيم  باالمتثال  الخاصة   الرئيسية 
من  الحقوق  في  البكالوريوس  شهادة  نادية  تحمل  بالجملة.  والبيع 
االتحاد  في  المنافسة  قانون  في  عليا  دراسات  وشهادة  "جامعة هل" 

األوروبي من كينغز كوليدج في المملكة المتحدة.

تشمل مهام السيد مدثر اإلدارة المالية اليومية والسيطرة الكاملة على 
إيرادات ومصروفات الشركة ووضع الميزانية السنوية والتنبؤ بها، وإدارة 
عمليات تنفيذ النظام األساسية وعمليات اتخاذ القرارات الهامة، فضاًل 

عن إدارة الخزانة وإدارة التدفقات النقدية.

يحظى السيد مدثر بما يزيد على 20 عامًا من الخبرة المتعمقة، شغل 
االتصاالت  تشمل  المجاالت  من  العديد  في  قيادية  مناصبًا  خاللها 
مدثر  لعب  الكويت،  زين  شركة  في  السابق  دوره  وأثناء  والخدمات. 
واستخدام  المالية  التقارير  واستقرار  العمليات  تحسين  في  هامًا  دورًا 
التجارة  في  بكالوريوس  درجة  على  حاصل  مدثر  السيد  التكنولوجيا. 
من جامعة البنجاب في باكستان، وهو خبير مالي معتمد من أوراكل، 

وحاصل على شهادة برنامج تطوير متقدم من كلية لندن لألعمال.

وعالقات  والتطوير  التعلم  عن  المسؤولة  هي  بوخماس  دانة  السيدة 
الموظفين والخدمات والموظفين والتطوير التنظيمي. وتحظى السيدة 
بوخماس بما يزيد على خمسة عشر عامًا من الخبرة شغلت خاللها عدة 
مناصب إدارية أخرى في قسم الموارد البشرية في زين البحرين، فضاًل 
عن أدوار إشرافية في قسم المبيعات. انضمت السيدة بوخماس إلى شركة 
زين البحرين في يوليو 2003، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في 

إدارة االعمال من جامعة البحرين.

يتولى  االتصاالت،  صناعة  في  الخبرة  من  عامًا   15 من  بأكثر  مدعومًا 
والمبيعات  والشركات  الجملة  مبيعات  مسؤولية  مصطفى  علي  السيد 
الحكومية وكبار الشخصيات بشكل يضمن إيرادات وربحية للشركة من 
هذه القطاعات. وتشمل مهام مصطفى كذلك الرقابة على المنتجات 

والخدمات المؤسسية، باإلضافة إلى التجوال وخدمات الجملة.

بدأ السيد مصطفى مسيرته المهنية كمدير حسابات في إحدى شركات 
تولى  حيث  الوظيفي  السلم  وتسلق  المملكة،  في  العاملة  االتصاالت 
وهو  النواقل،  وخدمات  بالجملة  البيع  لخدمات  العام  المدير  منصب 
حاصل على درجة البكالوريوس في التسويق واإلدارة من جامعة البحرين.

*بخضع لمراجعة نهائية قبل النشر
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الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة
مدير االتصاالت المؤسسية وعالقات المستثمرين

تاريخ التعيين: يناير 2017

السيد عبدالله يوسف سالمين
مدير خدمة العمالء 

تاريخ التعيين: أغسطس 2017

السيد محمد العلوي
مدير تخطيط األعمال والتحليالت

تاريخ التعيين: أكتوبر 2017

السيد عمار الكتبي
مدير مبيعات األفراد

تاريخ التعيين: أغسطس 2017

يشرف الشيخ عبدالله على أنشطة االتصاالت االستراتيجية لشركة زين 
إلى مهامه في  باإلضافة  المستثمرين،  التي تتضمن عالقات  البحرين 
مجال االستدامة المؤسسية والمسؤولية االجتماعية. وهو إلى جانب ذلك 
من  واحدة  تأسيس  في  شارك  االتصاالت.  قطاع  في  ناجح  أعمال  رائد 
سبيد  "اليت  شركة  وهي  المملكة،  في  نجاحًا  الناشئة  الشركات  أكثر 
للصوت  مزدوجة  خدمة  أول  إطالق  على  أشرف  حيث  لالتصاالت"، 
درجة  عبدالله  الشيخ  ويحمل   .2007 عام  البحرين  في  واإلنترنت 
اإلدارية في  للتنمية  الدولي  المعهد  من  األعمال  إدارة  في  الماجستير 
لوزان بسويسرا، وشهادة البكالوريوس في نظم المعلومات الحاسوبية من 

جامعة بنتلي في ويلتهام بالواليات المتحدة االمريكية. 

بين  التجارية  المعامالت  حياة  دورة  إدارة  عن  مسؤول  سالمين  السيد 
لكل  البيع  بعد  ما  ويرأس قسم خدمات  والمستهلكين،  األعمال  قطاع 
ًمن قسمي الهواتف المتنقلة وحلول الشركات، باإلضافة إلى األنشطة 
الوقائية والعالجية الرائدة. عالوة على ذلك، يدير سالمين مركز االتصال 
المخصص للنخبة من العمالء وفريق المكاتب الخلفية وفرق االحتفاظ 
بالموظفين، فضاًل عن قيادة برنامج لتجربة العمالء على مستوى الشركة. 
وباإلضافة إلى دوره في زين البحرين، يقود سالمين عددًا من المشاريع 
الشكاوى  تجربة  في  آخرها  وكان  زين"،  "مجموعة  عمليات  كافة  في 

الموحدة وقياسات الصوت الحيوية.

استهل سالمين مسيرته المهنية مع زين البحرين بتوليه منصب وكيل 
 .2007 وحتى   2003 عام  من  الفترة  في  والتوزيع  اللوجستيات  مركز 
ثم انتقل ليشغل عددًا من المناصب األخرى قبل توليه مهام منصبه 

الحالي كمدير لخدمة العمالء في أغسطس 2017.

ويحمل سالمين شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة البحرين.

يتمتع السيد محمد العلوي بخبرة تزيد على 15 عامًا في مجاالت إدارة 
وتطوير المنتجات واإلدارة والمبيعات والتسويق وتكنولوجيا المعلومات 
استراتيجيات  تصميم  في  المتعمقة  معرفته  عن  فضاًل  واالتصاالت. 
العريض  النطاق  ومنتجات  المتنقلة  المنتجات  وإدارة  ونشر  السوق 
وخدمات اتصاالت البيانات وخدمات البداالت والخدمات السحابية. كما 

تولى السيد العلوي مهام تطوير وإطالق وإدارة الخدمات المتنقلة.

بدأ العلوي حياته المهنية مع زين البحرين في عام 2007 كخبير في 
خدمات ومنتجات النطاق العريض وخدمات المؤسسات، قبل أن يتقّلد 
منصب المدير في عام 2010. وهو يحمل شهادة بكالوريوس مع مرتبة 
الشرف في اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات من جامعة مانشستر بالمملكة 

المتحدة.

عمار الكتبي هو المسؤول عن قطاع األفراد في زين البحرين، وهو قطاع 
يشمل المبيعات غير المباشرة وفروع البيع بالتجزئة والمبيعات الرقمية. 
حصل السيد الكتبي على عدد كبير من الدورات التدريبية، ونال جائزة 

المدير المتميز من وزارة العمل والتنمية االجتماعية في البحرين.

عام  في  حسابات  كمدير  البحرين  زين  مع  المهنية  مسيرته  عمار  بدأ 
2007، ثم انتقل بعد ذلك إلى منصب مدير مبيعات األفراد للمنطقة، 
ومن ثم عمل مديرًا للمبيعات غير المباشرة قبل تعيينه مديرًا لمبيعات 
 .2017 أغسطس  حتى  شغله  الذي  المنصب  وهو  والفروع،  التجزئة 
من  والمالية  المصرفية  األعمال  في  البكالوريوس  درجة  عمار  ويحمل 

جامعة البحرين.

السيد علي اليهام
مدير التكنولوجيا

تاريخ التعيين: يناير 2020 

والصيانة  والتشغيل  والتطوير  التخطيط  يتولى مسؤولية  .وهو   2020 يناير  البحرين في  زين  التكنولوجيا في  اليهام منصب مدير  السيد  تقّلد 
للشبكة، بما في ذلك ضمان التغطية والجودة. عالوة على ذلك، يشرف اليهام على تخطيط وتطوير االستراتيجيات التقنية والسياسات واتفاقيات 
مستوى الخدمة وخطط األعمال والتفاوض مع شركات توريد الشبكات وتخطيط وإدارة موازنتي المصروفات الرأسمالية والتشغيلية السنوية. باإلضافة 
إلى مسؤوليته عن تخطيط جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتطويرها وتشغيلها وصيانتها، ويشمل ذلك أنظمة تحرير الفواتير والتطبيقات 
المؤسسية والبنية التحتية لتزويد خدمة اإلنترنت، ونظام ذكاء األعمال. ويتمتع اليهام بخبرة تزيد على 17 عامًا، ال سيما في مجال البث اإلذاعي 

وشبكة )IP( وهو يحمل شهادة البكالوريوس من جامعة البحرين.
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التغيير في مجلس اإلدارة  

تم تعيين السيد زكي بن هالل البوسعيدي اعتبارًا من 29 أبريل 2020 ليحل محل السيد سعود أحمد النهاري.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

بلغت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة مبلغ 223.612 دينار بحريني )2019: 223.612 دينار بحريني(.

مدققي الحسابات 

أعرب مدققو الحسابات، السادة ديلويت آند توش - الشرق األوسط، عن استعدادهم لقبول مهام إعادة التعيين.

بالنيابة عن مجلس اإلدارة

بدر ناصر الخرافي أحمد بن علي آل خليفة  
عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة  

16 فبراير 2021

القوائــم
الماليـــــة

تقرير مجلس اإلدارة 

يقدم مجلس إدارة الشركة زين البحرين )الشركة( تقريره السنوي مع البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020. 

النشاط الرئيسي 

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

النتائج للسنة 

بلغ ربح الشركة لهذه السنة 5.41 مليون دينار بحريني. 

هيكل رأس المال 

 )%) 2020 )%) 2019 

المساهمين:

54.7854.78شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع. - الكويت 

16.1016.10الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

6.546.54بنك الخليج الدولي ش.م.ب.

22.5822.58آخرين

100.00100.00
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تقرير مدقق الحسابات المستقل 

إلى السادة المساهمين 
زين البحرين ش.م.ب

مملكة البحرين

تقرير حول تدقيق البيانات المالية

الرأي

قمنا بتدقيق البيانات المالية لزين البحرين ش.م.ب. )"الشركة"( والتي تشمل بيان المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020، وكل من 
بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ 

وإيضاحات حول البيانات المالية بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية ، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 
2020 وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

أساس الرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير موضحة في فقرة "مسؤولية مدقق الحسابات 
المحاسبين "قواعد  الدولية لمجلس  السلوك  الشركة وفق معايير  أننا مستقلون عن  المالية" من تقريرنا. كما  البيانات  حول تدقيق 
السلوك للمحاسبين المهنيين" وقواعد السلوك المهني المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية للشركة في مملكة البحرين. هذا، وقد 
التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات. نعتقد بأن بيانات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة 

لتوفر أساسًا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

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

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسيةأمور التدقيق الرئيسية

االعتراف باإليراد

اعترفت الشركة بإيرادات من خدمات االتصاالت بمبلغ 
في  المنتهية  للسنة  بحريني  دينار  مليون   50.605 

31 ديسمبر 2020.

خدمات  بإيرادات  االعتراف  حول  كامنة  مخاطر  توجد 
 )IT( المعلومات  تكنولوجيا  بيئة  بسبب  االتصاالت 
خالل  البيانات  من  كبيرة  كميات  ومعالجة  المعقدة، 
عدد من أنظمة تكنولوجيا المعلومات المختلفة والجمع 

بين المنتجات واألسعار المختلفة.

المعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  على  لالعتماد  نظرًا 
باإليرادات،  االعتراف  عملية  في  والمختلفة  المعقدة 

اعتبرنا ذلك من أمور التدقيق الرئيسية.

في  مدرجة  باإليرادات  لالعتراف  المحاسبية  السياسة 
إيضاح رقم 3 واإلفصاحات ذات الصلة مبينة في إيضاح 

رقم 18 في البيانات المالية. 

لإلجابة على هذه الناحية المهمة، تضمنت إجراءات التدقيق ما يلي:

وأنظمة  الصلة  ذات  الضوابط  وتحديد  الهامة  اإليرادات  عمليات  فهم   •
تكنولوجيا المعلومات والربط والتقارير.

تقييم أنظمة تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بمساعدة المتخصصين   •
الضوابط  وتنفيذ  تصميم  وفحص  لدينا  المعلومات  تكنولوجيا  في 

الداخلية المتعلقة باالعتراف باإليرادات.

اختبار فعالية الضوابط حول تسجيل اإليرادات واإلذن بتغييرات األسعار   •
ومدخالتها في أنظمة الفوترة وإجراءات ضوابط التغيير المطبقة حول 

تلك األنظمة.

التحقق من التسويات األساسية التي يجريها فريق التحقق من اإليرادات   •
لدى الشركة، بما في ذلك فحص التسويات من أنظمة دعم األعمال إلى 
المحققة  اإليرادات  ومطابقة  النهاية  حتى  البداية  من  الفوترة  أنظمة 

والمسجلة في هذه األنظمة مع دفتر األستاذ العام.

إجراء اختبارات موضوعية حول اإليرادات المسجلة.  •

األمر مقابل  المتعلقة  المالية  البيانات  أيضًا بتقييم اإلفصاحات في  قمنا 
متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.



60 61 

2020 زيــــن . التقـــريـر الســـنـوي

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.

تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية في االطالع على المعلومات األخرى المحددة أعاله، وفي سبيل ذلك نقوم 
بتحديد ما إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة جوهريًا مع البيانات المالية أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا 

بأعمال التدقيق، أو تلك التي يتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاًء جوهرية. 

إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى، فإنه يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك، استنادًا إلى األعمال التي قمنا بها فيما 
يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير. ليس لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشأن.

مسؤوليات اإلدارة والقيمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وكذلك عن وضع 
نظام الرقابة الداخلية التي تجدها اإلدارة ضرورية لتمكنها من اعداد البيانات المالية بصورة عادلة خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء 

كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات المالية، اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كشركة مستمرة واالفصاح متى كان مناسبًا، عن المسائل 
المتعلقة باالستمراريـــة واعتماد مبــــدأ االستمراريـــــة المحاسبي، ما لم تنوي اإلدارة تصفية الشركة أو وقف عملياتها، أو ال يوجد لديها 

بديل واقعي إال 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 في الحصول 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 عاٍل من التأكيد، وال يضمن 
أن عملية التدقيق التي تّمت وفقا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكشف دائًما أي خطأ جوهري في حال وجوده. وقد تنشأ االخطاء 
عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو ُمجّمع فيما إذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة 

من المستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. 
كما نقوم أيضًا بـ:

تحديد 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. إن 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. 

االطالع على نظام الرقابة الداخلي ذو الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض   •
إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية.

تقييم مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.  •

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة( تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة( 

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسيةأمور التدقيق الرئيسية

التحقق من التسويات األساسية التي يجريها فريق التحقق من اإليرادات االعتراف باإليراد )تتمة(  •
لدى الشركة، بما في ذلك فحص التسويات من أنظمة دعم األعمال إلى 
المحققة  اإليرادات  ومطابقة  النهاية  حتى  البداية  من  الفوترة  أنظمة 

والمسجلة في هذه األنظمة مع دفتر األستاذ العام.

إجراء اختبارات موضوعية حول اإليرادات المسجلة.  •

األمر مقابل  المتعلقة  المالية  البيانات  أيضًا بتقييم اإلفصاحات في  قمنا 
متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
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استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة 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 شكوًكا جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرار. وفي حال 
الواردة في  الصلة  ذات  اإليضاحات  إلى  تقريرنا  االنتباه في  لفت  يتوجب علينا  التيقن،  بوجود حالة جوهرية من عدم  االستنتاج 
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، لهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات المالية تظهر العمليات   •
واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.

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 وغيرها من المسائل التي يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثيرًا معقواًل على استقالليتنا وإجراءات الحماية ذات الصلة 

متى كان مناسبًا. 

من األمور التي تم التوصل بشأنها مع القيمين على الحوكمة، نقوم بتحديد هذه األمور 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، أن ال يتم اإلفصاح عن أمر معين في تقريرنا في حال ترتب 

على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية االخرى

وفقَا لمتطلبات قانون الشركات البحريني نفيد بما يلي: أ( 

تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية منتظمة وأن البيانات المالية من صفحة 64 الى 112 هي معدة من واقع الدفاتر،  أ ( 
إن المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة في صفحة  56 متفقة مع البيانات المالية، ب( 

لم يلفت إنتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد إنتهكت، خالل السنة، أيًا من األحكام المنطبقة لقانون الشركات التجارية  ج ( 
أو بنود نظامها األساسي التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة أو على مركزها المالي، و

لقد حصلنا من اإلدارة على جميع اإليضاحات والمعلومات التي طلبناها. د ( 

وفقًا لمتطلبات المادة )8( في القسم )2( من الفصل )1( من القانون البحريني لحوكمة الشركات، نفيد بأن الشركة: ب( 
عينت مسؤول حوكمة الشركة،  أ ( 

لديها توجيهات وإجراءات حوكمة مكتوبة مصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة. ب( 

لم يرد إلى علمنا وجود أي مخالفات جوهرية خالل السنة لقانون مصرف البحرين المركزي )الحكم المنطبق من مجلد 6(، أو انظمة   ) ج
واجراءات بورصة البحرين التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي جوهري على أعمال الشركة أو على مركزها المالي.

الشريك المسؤول عن مهمة التدقيق الناتج عنها هذا التقرير للمدققين المستقلين هو السيد إرشاد محمود.

ديلويت أند توش – الشرق األوسط
رقم التسجيل للشريك - 157

المنامة، مملكة البحرين
16 فبراير 2021

تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة( تقرير مدقق الحسابات المستقل )تتمة( 
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31 ديسمبرإيضاحات
2020

31 ديسمبر
2019

 آالف الدنانيرالموجودات
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

موجودات متداولة

8,56910,239 5نقد وأرصدة لدى البنوك

15,76016,998 6ذمم مدينة وموجودات أخرى

7.14,4335,251موجودات العقود

1,6652,886 8المخزون

30,42735,374  مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة

1,4001,199 6ذمم مدينة وموجودات أخرى

7.11,6402,024موجودات العقود

9.112,25312,763حق استخدام األصول

66,43052,042 10منشآت ومعدات 

13,58115,337 11موجودات غير ملموسة 

95,30483,365  مجموع الموجودات غير المتداولة

125,731118,739مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية 

المطلوبات

مطلوبات متداولة

30,73123,453 12ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

9.23,1283,806التزامات عقود اإليجار 

7.21,7471,708مطلوبات عقود 

35,60628,967مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة

125,0517,819ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

9.29,2209,343التزامات عقود اإليجار 

371349 13مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

14,64217,511مجموع المطلوبات غير المتداولة

50,24846,478مجموع المطلوبات

حقوق الملكية 

36,80036,800 14رأس المال 

(754)(754) 15أسهم الخزينة

(6)(6) 15إحتياطي أسهم الخزينة

3,0323,032 16عالوة إصدار

12,82312,282 17إحتياطي قانوني 

23,58820,907أرباح مدورة

75,48372,261مجموع حقوق الملكية

125,731118,739مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

 وافق مجلس اإلدارة على البيانات المالية من صفحة 64 إلى 112 بتاريخ 16 فبراير 2021 وتم التوقيع عليها نيابة عن المجلس 
من قبل:

السيد بدر ناصر الخرافي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة  
عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة  

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية.

زين البحرين ش.م.ب.
 بيان المركز المالي 
31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب. 
 بيان المركز المالي )تتمة( 

31 ديسمبر 2020
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019إيضاحات

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

61,99262,895 18اإليرادات

(18,997)(18,294)19تكلفة اإليرادات

43,69843,898الربح اإلجمالي

(21,675)(21,517) 20مصروفات تشغيلية وإدارية

(9,361)(9,157)10استهالك المنشآت والمعدات

(3,903)(4,102)9.1استهالك حق استخدام األصول

(1,371)(1,756)11اطفاء موجودات غير ملموسة

(1,250)(826)21مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية

6,3406,338الربح التشغيلي

(145)115إيرادات / )مصروفات( أخرى - صافي

(23)(31)خسارة إعادة تقييم العمالت

227286إيرادات الفوائد

(1,187)(1,246) 22تكاليف التمويل

5,4055,269ربح السنة

--الدخل الشامل اآلخر للسنة

5,4055,269إجمالي الدخل الشامل للسنة

14 فلسًا15 فلسًا23العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد 

أسهم رأس المال
الخزينة

إحتياطي 
أسهم 
الخزينة

عالوة 
إصدار أسهم

إحتياطي 
قانوني

المجموعأرباح مدورة

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

70,213 19,386 11,755 3,032 (6)(754)36,800 الرصيد في 31 ديسمبر 2018

(1,402)(1,402)-----أثر تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

11,75517,98468,811 3,032 (6)(754)36,800 الرصيد المعدل كما في 1 يناير 2019

(1,819)(1,819)-----أرباح أسهم مخصصة

5,2695,269-----مجموع الدخل الشامل للسنة

-(527)527----تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

3,03212,28220,90772,261(6((754(36,800الرصيد في 31 ديسمبر 2019

(2,183)(2,183)-----أرباح أسهم مخصصة )إيضاح 14(

5,4055,405-----مجموع الدخل الشامل للسنة

-(541)541----تحويل إلى اإلحتياطي القانوني

3,03212,82323,58875,483(6((754(36,800الرصيد في 31 ديسمبر 2020

تشكل اإليضاحات المرفقة  جزءًا من هذه البيانات المالية.

زين البحرين ش.م.ب.
 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب. 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية  

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

السيد بدر ناصر الخرافي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة  
عضو مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة  

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019إيضاحات

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

5,4055,269ربح السنة

تعديــالت لـ:

109,1579,361استهالك المنشآت والمعدات

9.14,1023,903استهالك حق استخدام األصول

111,7561,371اطفاء موجودات غير ملموسة

218261,250مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة للموجودات المالية

122(495)8)عكس( / مخصص تقادم المخزون

221,2461,187 تكاليف التمويل

950-10شطب منشآت ومعدات

ل على الذمم الدائنة (754)-خصم محصَّ

-(82)إيراد من إنهاء عقود اإليجار

134962مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

21,96422,721

التغيرات في رأس المال العامل:

1,71673صافي التغير في المخزون

(1,883)178صافي التغير في الذمم المدينة والموجودات األخرى

1,2352,241صافي التغير في موجودات العقود

1,1601,094صافي التغير في الذمم الدائنة واالمطلوبات األخرى

(467)39صافي التغيير في مطلوبات عقود 

26,29223,779النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

(13)(27)13 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

(1,187)(1,246)22مصروفات فوائد مدفوعة

25,01922,579صافي النقد من األنشطة التشغيلية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20202019إيضاحات

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

(6,295)(17,138)10شراء منشآت ومعدات

(5,078)(2,943)11.2مدفوعات لقاء أصول غير ملموسة

(11,373((20,081(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

(4,223)(4,311)مدفوعات التزامات عقود اإليجار

(1,789)(2,138)14توزيعات األرباح المدفوعة

     -(159)14تحويل أرباح أسهم غير مدفوعة إلى الجهاز التنظيمي

(6,012((6,608(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

5,194(1,670)صافي )النقصان( / الزيادة في النقد وما في حكمه

10,2395,045النقد وما في حكمه في بداية السنة

58,56910,239النقد وما في حكمه في نهاية السنة

زين البحرين ش.م.ب.
 بيان التدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 بيان التدفقات النقدية )تتمة( 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

معامالت غير نقدية )إيضاح 5(

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية.
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التأسيس واألنشطة  .1

زيــن البحريــن ش.م.ب. )"الشــركة"( هــي شــركة مســاهمة بحرينيــة )عامــة(، تأسســت فــي مملكــة البحريــن بتاريــخ 19 أبريــل 2003 
ــة  ــي بورص ــة ف ــركة مدرج ــهم الش ــم 50603. إن أس ــاري رق ــجل التج ــت الس ــياحة تح ــارة والس ــة والتج ــدى وزارة الصناع ــجلة ل ومس
البحريــن. إن الشــركة هــي شــركة تابعــة لشــركة االتصــاالت المتنقلــة ش. م. ك.ع. )"الشــركة األم"(، وهــي شــركة مســاهمة كويتيــة 

مدرجــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق الماليــة. إن عنــوان مكتــب الشــركة المســجل هــو ص.ب.266، المنامــة، مملكــة البحريــن.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة خدمات االتصاالت العامة، إضافًة إلى السلع والخدمات ذات الصلة. 

اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )IFRSs( الجديدة والمعدلة  .2

1.2   معايير جديدة ومعدلة معتمدة بدون أثر مادي على البيانات المالية

فــي الســنة الحاليــة، قامــت الشــركة بتطبيــق المعاييــر والتفســيرات التاليــة الخاصــة بالمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة والتــي 
يســري مفعولهــا للفتــرة الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2020. لــم يكــن لتطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات أي تأثيــر 

مــادي علــى اإلفصاحــات والمبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة:

تعديــالت إلصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  •   
رقــم 7: إن هــذه التعديــالت مــن شــأنها أن تعــدل بعــض متطلبــات محاســبة التحــوط للســماح بمواصلــة ســريان محاســبة    

ــود المتحــوط لهــا أو أدوات التحــوط  ــل تعديــل البن ــرة عــدم التأكــد قب ــرة خــالل فت التحــوط علــى عالقــات التحــوط المتأث    
المتأثرة بمعدالت الفائدة المعيارية الحالية نتيجًة لإلصالحات الجارية لمعدل الفائدة المعياري.   

تعديــل علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 عقــود اإليجــار إلعفــاءات اإليجــار المتعلقــة بجائحــة كوفيــد - 19:  •   
يقــدم التعديــل تخفيًفــا عملًيــا للمســتأجرين عنــد المحاســبة عــن إعفــاءات اإليجــار التــي تحــدث كنتيجــة مباشــرة لجائحــة    

كوفيــد - 19، مــن خــالل تقديــم وســيلة عمليــة فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16. تســمح الوســيلة العمليــة     
للمســتأجر باختيــار عــدم تقييــم مــا إذا كان إعفــاء اإليجــار المتعلــق بجائحــة كوفيــد - 19 يعــد تعديــاًل لعقــد اإليجــار. يتعين    
علــى المســتأجر الــذي يطبــق هــذا االختيــار أن يقــوم بالمحاســبة عــن أي تغييــر فــي دفعــات اإليجــار نتيجــة إعفــاء اإليجــار     
المتعلــق بجائحــة كوفيــد - 19 بنفــس طريقــة المحاســبة عــن هــذا التغييــر تطبيًقــا للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم    
    16 إذا لــم يمثــل التغييــر تعديــاًل لعقــد اإليجــار. يســري التعديــل علــى فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد

1 يونيو 2020.   

تعديــالت علــى المراجــع إلطــار المفاهيــم الخــاص بإعــداد التقاريــر الماليــة المتعلقــة بالمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر  •   
الماليــة رقــم 2، 3، 6، 14و معاييــر المحاســبة الدوليــة رقــم 1، 8، 34، 37، 38، وتفســير لجنة معاييــر التقارير رقم 12، 19، 20،     

22 والتفسير رقم 32.   

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 3 تعريــف عبــارة "النشــاط التجــاري": توضــح التعديــالت أن  •   
األعمــال عــادة مــا تتضمــن مخرجــات، غيــر أنــه ال يلــزم لمنظومــة متكاملــة مــن األنشــطة واألصــول أن تتضمــن مخرجــات    

ــه لتحقيــق هــذا الغــرض، ينبغــي أن تتضمــن منظومــة األنشــطة واألصــول ــح أعمــااًل. إذ أن ــة ألن تصب حتــى تكــون مؤهل    
المســتحوذ عليهــا مدخــاًل وآليــة أساســية كحــد أدنــى يســهمان معــًا بشــكل كبيــر فــي القــدرة علــى إنتــاج مخرجــات. تســتبعد    
التعديــالت التقييــم المتعلــق بمــا إذا كان المشــاركون فــي الســوق قادريــن علــى اســتبدال أي مدخــالت أو آليــات مفقــودة     
واالســتمرار فــي إنتــاج المخرجــات. تتضمــن التعديــالت إرشــادات إضافيــة تســاعد فــي تحديــد مــا إذا كان قــد تــم الحصــول     
ــار تركيــز اختيــاري يســمح بإجــراء تقييــم مبســط لمــا إذا كانــت منظومــة علــى آليــة أساســية أم ال. تقــدم التعديــالت اختب    

األنشــطة واألصــول المســتحوذ عليهــا ال تشــكل أعمــااًل. اســتنادًا إلــى اختبــار التركيــز االختيــاري، ال تعتبــر منظومــة األنشــطة     
واألصــول المســتحوذ عليهــا أعمــااًل إذا كانــت تقريًبــا كل القيمــة العادلــة إلجمالــي األصــول المســتحوذ عليهــا تتركــز فــي    

أصل فردي قابل للتحديد أو مجموعة من األصول المماثلة القابلة للتحديد.   

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1 ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 8 تعريــف الماديــة: تهــدف التعديــالت   •   
ــر المفهــوم األساســي ــى تغيي ــي 1، وال تهــدف إل ــار المحاســبة الدول ــوارد فــي معي ــة ال ــف المادي ــى تيســير فهــم تعري إل    
ضيــف مفهــوم "تشــويش" المعلومــات الماديــة بمعلومــات

ُ
للماديــة الــوارد فــي المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة. وقــد أ    

غيــر ماديــة ضمــن التعريــف الجديــد. تــم تغييــر تعريــف الماديــة المؤثــر علــى المســتخدمين مــن "يمكــن أن يؤثــر" إلــى    
"مــن المتوقــع أن يؤثــر بشــكل معقــول". تــم اســتبدال تعريــف الماديــة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 8 بالرجــوع إلــى    
تعريــف الماديــة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1. باإلضافــة إلــى ذلــك، قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بتعديل    

المعايير األخرى وإطار المفاهيم والذي يتضمن تعريف المادية أو يشير إلى مصطلح "المادية" لضمان االتساق.   

2.2  المعايير الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد

بتاريــخ الموافقــة علــى هــذه البيانــات الماليــة، لــم تقــم الشــركة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلة 
التاليــة التــي تــم إصدارهــا ولكنهــا غيــر ســارية المفعــول بعد:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين ) إعتباًرا من 1 يناير 2023(.  •  

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 10 البيانــات الماليــة الموحــدة ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم   •   
28 االستثمارات في الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة )ال يوجد تاريخ سريان محدد(.   

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي 1 عــرض البيانــات المالية: تصنيــف المطلوبات متداولــة وغير متداولــة )اعتبارًا من   •   
1 يناير 2023(.   

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 3  إندمــاج األعمــال - تعريــف عبــارة "النشــاط التجــاري" )اعتباًرا  •   
   من 1 يناير 2022(.

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي 16 الممتلــكات والمنشــآت والمعدات مرتبطــة بالمدفوعات قبل االســتخدام )اعتبارًا   •   
من 1 يناير 2022(.   

تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 37 المخصصــات، االلتزامــات المحتملــة واالصــول المحتملــة المتعلقــة بالعقود  •   
المتوقع خسارتها - تكلفة الوفاء بالعقد )إعتبارًا من 1 يناير 2022(.   

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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التحســينات الســنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 2018–2020: تتضمن التحســينات السنوية تعديالت على المعيار  •   
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 1 تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ألول مــرة )اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2022(، المعيــار    

الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 األدوات الماليــة )اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2022(، المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 عقود     
اإليجار )ال يوجد تاريخ سريان محدد(، معيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة )اعتبارًا من 1 يناير 2022(.   

تعديــالت إلصــالح معــدل الفائــدة المعيــاري – المرحلــة 2 )تعديــالت علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة رقــم 9 و7   •   
و4 و16 ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39(؛ تتطلــب التعديــالت إفصاحــات إضافيــة تتيــح للمســتخدمين فهــم طبيعــة ومــدى     
المخاطــر الناشــئة عــن إصــالح ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك الــذي تتعــرض لــه المنشــأة وكيفيــة إدارة المنشــأة لتلــك المخاطــر    

)إعتبارًا من 1 يناير 2021(.   

ال تتوقع اإلدارة تأثيرات هامة على البيانات المالية للشركة عند التطبيق الفعلي للمعايير المذكورة أعاله في الفترات الالحقة.

السياسات المحاسبية الهامة  .3

أساس اإلعداد
تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفًقــا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة )"IFRS"( ومتطلبــات قانون الشــركات التجاريــة البحريني 

وكتــاب قواعــد مصــرف البحريــن المركزي.

تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.
تــم عــرض البيانــات الماليــة بالدينــار البحرينــي، والتــي تعــد العملــة الرئيســية لمعامــالت الشــركة. تــم تقريــب المبالــغ المعروضــة 

بالدينــار البحرينــي إلــى أقــرب ألــف، باســتثناء مــا أشــير إليــه خــالف ذلــك.

مبدأ اإلستمرارية
قامــت إدارة الشــركة بتقييــم القــدرة اإلســتمرارية للشــركة، وهــي ذات قناعــة إن لــدى الشــركة المــوارد الالزمــة لالســتمرار فــي العمــل 
فــي المســتقبل المنظــور. إضافــة لذلــك، ليــس بعلــم مجلــس اإلدارة شــكوك جوهريــة قــد تعتــرض قــدرة الشــركة علــى االســتمرار 

كشــركة مســتمرة. بنــاء عليــه، فــإن البيانــات الماليــة اعــدت علــى أســاس مبــدأ اإلســتمرارية.

إن السياسات المحاسبية الهامة مبينة أدناه.
اإلعتراف باإليراد 

تتألف مصادر اإليراد الرئيسية للشركة مما يلي:
إيرادات خدمات االتصاالت   •  

إيرادات بيع األجهزة  •  
حقوق اإلرتقاء لخدمات إضافية  •  

إيرادات خدمات القيمة المضافة  •  

یتم قیاس اإلیرادات علی أساس المقابل الذي تتوقع الشرکة أن تســتحقه مــن عقدهــا مع العمیل مــع اســتثناء المبالــغ المحصلــة نيابــة 
عــن أطــراف ثالثــة. تعتــرف الشــركة باإليــرادات عنــد تحويــل الســيطرة علــى منتــج وتقديــم الخدمــة للعميــل.

بيع األجهزة وخدمات االتصاالت
يتــم االعتــراف بإيــرادات خدمــات االتصــاالت التــي تؤديهــا الشــركة ســواء علــى أســاس الدفــع المســبق أو الدفــع اآلجــل، عنــد تأديــة 
الخدمــة. عنــد قيــام العميــل بتأديــة االلتــزام أواًل، أي تســديد المقابــل التعاقــدي، يتــم االعتــراف بمطلوبــات عقــود. عنــد قيــام الشــركة 
بتأديــة التــزام األداء أواًل، يتــم االعتــراف بموجــودات عقــود. يؤجــل االعتــراف بإيــرادات بيــع االتصــاالت المدفوعــة مســبقًا إلــى حيــن 
قيــام العميــل باســتخدامها. يتــم عــرض رقــم صــاٍف واحــد عندمــا يحتــوي العقــد علــى أكثــر مــن التــزام أداء وتكــون المبالــغ المدفوعــة 
بالفعــل مــن قبــل العميــل والمبالــغ غيــر المدفوعــة المعتــرف بهــا كمدينيــن أقــل مــن اإليــرادات المعتــرف بهــا لبعــض التزامــات 

األداء ، ولكنهــا تتجــاوز اإليــرادات المعتــرف بهــا اللتزامــات األداء األخــرى.

فــي ســياق عقــود خدمــات االتصــال، تقــدم الشــركة لعمالئهــا أجهــزة هاتــف مــع اختيــارات شــهرية فــي ترتيبــات اإليــرادات مــن 
العقــود المجمعــة التــي تتضمــن أكثــر مــن التــزام لــألداء، يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 تخصيــص مقابــل 
الترتيــب لــكل التــزام لــالداء بنــاًء علــى ســعر البيــع المســتقل لــكل منهــا. يتــم االعتــراف باإليــراد مــن بيــع األجهــزة عنــد تســليم 
المنتــج إلــى العميــل. يتزامــن ذلــك عــادًة عنــد توقيــع العقــد مــن قبــل العميــل. يتــم االعتــراف بإيــرادات خدمــات االتصــال، الرســائل، 

اإلنترنــت وخالفهــا ضمــن رزمــة خدمــات مجمعــة، علــى مــدى فتــرة تقديــم الخدمــة للعميــل.

ــًا مــع تقديــم الخدمــة علــى مــدى الفتــرة  عنــد تقديــم األجهــزة المقفلــة، يتــم االعتــراف باإليــرادات مقابــل تســليم الجهــاز تزامن
ــر منفصــل. ــألداء وغي ــزام واحــد ل ــل الت ــر أن طبيعــة العقــد تمث ــة إذ أن الشــركة تعتب التعاقدي

تتضمــن تقديمــات الشــركة للعمــالء، توفيــر عــدة أجهــزة هواتــف. يتــم تأجيــل االعتــراف بااليــراد بحــدود األجهــزة التــي لــم يتــم 
تســليمها.

حقوق اإلرتقاء
تقــدم الشــركة حقــوق اإلرتقــاء المبكــر لخدمــات إضافيــة. يتطلــب ذلــك تحديــد األســس المحاســبية المناســبة، بمــا فــي ذلــك تحديــد، 
ــة أو إذا كانــت  ــى قيمــة المعامل ــر عل ــا إذا كان للحــق أي تأثي ــة حــق جوهــري مقــدم للعميــل، فيم إذا كانــت هــذه اإلضافــة بمثاب
المبالــغ المتنــازل عنهــا تمثــل حافــزًا تســويقيًا لعقــد جديــد. الحــق الجوهــري هــو خيــار الحصــول علــى ســلع أو خدمــات إضافيــة 

بســعر ال يعكــس ســعر البيــع المســتقل للســلعة أو الخدمــة الواحــدة ويعتبــر التزاًمــا منفصــاًل.

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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خدمات القيمة المضافة
يتــم اإلعتــراف بإيــرادات خدمــات القيمــة المضافــة )VAS( المشــتركة عندمــا تقــوم الشــركة بتقديــم الخدمــة للعميــل علــى أســاس 

التســعيرة المعتمــدة للخدمــة وضمــن حــدود المبلــغ المســتحق للشــركة مقابــل عمليــة تقديــم الخدمــة.

عنصر تمويل هام
عندمــا تقــدم الشــركة أجهــزة هاتــف مدعومــة باالقتــران مــع عقــد خدمــات الشــبكة، بحيــث ال يتطابــق اســتالم المبالــغ مــع توقيــت 
نقــل المنتــج أو الخدمــة، يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 تقييــم مــا إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى عنصــر 

تمويــل هــام. فــي هــذه الحالــة يتعيــن تعديــل ســعر المعاملــة آلثــار القيمــة الزمنيــة للنقــود.

إيرادات التجوال
تنشأ إيرادات التجوال من الترتيبات المشتركة مع مشغلي االتصاالت اآلخرين ويتم اإلعتراف بها عند تأدية الخدمة.

الربط البيني
اإليرادات )الواردة(

تمثــل إيــرادات الربــط البينــي المبالــغ المســتحقة مــن مشــغلي الشــبكات األخــرى لحركــة مــرور مشــتركيها علــى شــبكة الشــركة ويتــم 
االعتــراف بهــا خــالل فتــرة االســتخدام.

المصروفات )الصادرة(
تمثــل مصروفــات الربــط البينــي المبالــغ المســتحقة إلــى مشــغلي الشــبكات األخــرى لحركــة المــرور علــى شــبكات االتصــال الخاصــة 

بهــم مــن قبــل المشــتركين فــي الشــركة ويتــم تســجيلها خــالل فتــرة االســتخدام.

إيرادات الفوائد
تستحق إيرادات الفوائد على أساس الفترة الزمنية بالرجوع إلى أصل المبلغ القائم ومعدل الفائدة الفعلي المطبق.

منشآت ومعدات 
تــدرج المنشــآت والمعــدات بالتكلفــة ناقصــًا االســتهالك المتراكــم وخســائر إنخفــاض القيمــة المتراكمــة، إن وجــدت. تتضمــن التكلفــة 
ــع  ــل أن المناف ــن المحتم ــون م ــا يك ــط عندم ــة فق ــات الالحق ــملة المصروف ــم رس ــل. يت ــراء األص ــرة لش ــوبة مباش ــات المنس المصروف

االقتصاديــة المســتقبلية المرتبطــة بالمصروفــات ســوف تتدفــق إلــى الشــركة.

يتــم االعتــراف باالســتهالك لشــطب تكلفــة الموجــودات أو المبالــغ المعــاد تقييمهــا )باســتثناء أراضــي التملــك الحــر واألصــول قيــد 
اإلنشــاء( وذلــك علــى مــدى أعمارهــا اإلنتاجيــة المقــدرة، باســتخدام طريقــة القســط الثابــت.

ال يحتســب االســتهالك علــى أراضــي التملــك الحــر. يبــدأ اســتهالك الموجــودات )بمــا فيهــا االصــول قيــد اإلنشــاء( مــن تاريــخ التكملــة 
وعندمــا تكــون جاهزة لالســتعمال.

يتــم شــطب عناصــر المنشــآت والمعــدات عنــد إســتبعادها أو عندمــا ال يتوقــع أن تنشــأ أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن االســتخدام 
المســتمر لهــا. يتــم تحديــد الربــح أو الخســارة الناتجــة عــن بيــع أو إســتبعاد أي بنــد مــن بنــود المنشــآت، والممتلــكات والمعــدات بالفــرق 

بيــن المتحصــل مــن البيــع والقيمــة الدفتريــة للموجــود ويتــم اإلقــرار بــه فــي الربــح أو الخســارة.

موجودات غير ملموسة 
يتــم إدراج الموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر اإلنتاجــي المحــدد والتــي يتــم الحصــول عليهــا بشــكل منفصــل، بالتكلفــة ناقصــًا 
اإلطفــاء المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة، إن وجــدت. بالنســبة لعمليــات الشــبكات ذات التراخيــص المحــددة الفتــرة، 
يتــم تحديــد فتــرة اإلطفــاء بالرجــوع إلــى فتــرة الرخصــة المتبقيــة وشــروط تجديــد الرخصــة. ويتــم إطفــاء رســوم رخصــة االتصــاالت 

باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى فتــرة الرخصــة. 

إن حــق االســتخدام غيــر القابــل لالبطــال )IRU( هــو بمثابــة الحــق فــي اســتخدام جــزء مــن الطاقــة لكابــل ارســال أرضــي أو بحــري، يتــم 
منحــه لفتــرة محــددة. يتــم االعتــراف بحقــوق االســتخدام غيــر القابلــة لألبطــال كأصــل بســعر الكلفــة وذلــك عندمــا يكــون للشــركة 
حــق غيــر قابــل لإلبطــال، باســتخدام جــزء محــدد مــن هــذا االصــل وبشــكل عــام األليــاف البصريــــة أو طــول موجــة نطاقيــة مخصصــة 
ويمتــد هــذا الحــق علــى غالبيــة العمــر اإلقتصــادي لألصــل. يتــم اســتهالك هــذه الحــق علــى أســاس أقســاط ثابتــة علــى طــول فتــرة 

االســتعمال المتوقعــة أو الفتــرة التعاقديــة، أيهمــا أقــل.

تــدرج الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحــددة، التــي يتــم الحصــول عليهــا بشــكل منفصــل بالتكلفــة ناقصــًا 
خســائر إنخفــاض القيمــة المتراكمــة إن وجــدت.

إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية  
فــي حــال وجــود مؤشــر علــى انخفــاض فــي قيمــة الموجــودات غيــر الماليــة )باســتثناء المخــزون( بحيــث أن قيمــة األصــل القابلــة 
لالســترداد أقــل مــن قيمتــه الدفتريــة، فإنــه يتــم االعتــراف بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الربــح والخســارة، إال إذا كان 
األصــل مــدرج علــى أســاس قيمــة إعــادة التقييــم. فــي هــذه الحالــة يتــم احتســاب الخســارة كتخفيــض فــي احتياطــي إعــادة التقييــم.

إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للمنشآت والمعدات هي على النحو التالي:

50 سنة مباٍن

3-20 سنةموجودات الشبكة وأجهزة اإلتصاالت

4-5 سنواتمعدات مكتبية

5 سنواتأثاث وتجهيزات

5 سنواتالسيارات

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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فــي حــال وجــود دالئــل علــى انخفــاض الخســارة المحتســبة ســابقًا أو عــدم وجودهــا، يتــم عكــس خســارة االنخفــاض بحيــث ال تزيــد 
عــن القيمــة الدفتريــة لألصــل بعــد خصــم االســتهالك واالطفــاء، كمــا لــو أنــه لــم يكــن هنــاك انخفــاض فــي القيمــة ســابقًا. يتــم 
احتســاب عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الربــح والخســارة، إال إذا كان األصــل قــد تــم إدراجــه بمبلــغ إعــادة التقييــم. 

فــي هــذه الحالــة يتــم احتســاب عكــس الخســارة كزيــادة فــي احتياطــي إعــادة التقييــم

تكاليف التمويل 
إن تكاليــف اإلقتــراض المتعلقــة مباشــرة بشــراء أو إنشــاء أصــل يســتغرق مــدة طويلــة حتــى يصبــح جاهــزًا لالســتعمال، فإنــه يتــم 
رســملتها كجــزء مــن تكلفــة األصــل وذلــك إلــى حيــن يكــون األصــل جاهــزًا لالســتعمال أو البيــع. يتــم االعتــراف بكافــة تكاليــف 

االقتــراض األخــرى ضمــن األربــاح والخســائر فــي الفتــرة التــي يتــم تكبدهــا فيهــا.

المخزون  
يظهــر المخــزون بســعر التكلفــة أو قيمــة التحقــق الصافيــة، أيهمــا أقــل. يتــم احتســاب التكلفــة علــى أســاس متوســط ســعر التكلفــة 
ــع فــي ســياق  ــع المتوق ــة ســعر البي ــة التحقــق الصافي ــل قيم ــن. تمث ــه ووضعــه الحاليي ــب المخــزون لمكان ــات جل ويشــمل مصروف

األعمــال االعتياديــة، ناقصــًا مصروفــات البيــع.

األدوات المالية
يتــم االعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات الماليــة فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا تصبــح الشــركة طرفــًا لاللتزامــات التعاقديــة لهــذه 

األدوات.

عنــد االعتــراف المبدئــي، يتــم قيــاس جميــع الموجــودات والمطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة، زائــدًا تكاليــف المعاملــة المتعلقــة 
مباشــرة بعمليــة شــراء أو إصــدار األدوات الماليــة التــي ليســت بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. إن تكاليــف المعاملــة 

المتعلقــة ببنــود القيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أوالخســارة يتــم االعتــراف بهــا مباشــرة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر.

الموجودات المالية  
يتــم قيــاس جميــع الموجــودات الماليــة الحقــًا إمــا بالتكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادلــة وذلــك حســب تصنيــف هــذه الموجــودات 

الماليــة.

تصنيف الموجودات المالية

يتم تصنيف الموجودات المالية كالتالي:
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  •  

)FVTOCI( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •  
.)FVTPL( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  •  

يتــم تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة، باســتثناء أدوات حقــوق الملكيــة والمشــتقات الماليــة، بالرجــوع إلــى نمــوذج األعمــال إلدارة 
الشــركة لهــذه األصــول باإلضافــة إلــى خصائــص التدفقــات الماليــة التعاقديــة لألصــل المالــي.

تقييم نموذج األعمال:
تقــوم الشــركة بتقييــم نمــوذج األعمــال بالمســتوى الــذي يعكــس بصــورة أساســية إدارة محافــظ الموجــودات الماليــة للوصــول إلــى 
األهــداف المعلنــة لــكل محفظــة. أي إذا مــا كانــت اســتراتيجية الشــركة ترتكــز حصــرًا علــى تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
للموجــودات الماليــة أو تحصيــل التدفقــات النقديــة وتحقيــق التدفقــات النقديــة مــن خــالل بيــع الموجــودات معــًا. إذا لــم ينطبــق 
أيــًا مــن كليهمــا )مثــاًل االحتفــاظ بالموجــودات الماليــة ألغــراض المتاجــرة( فإنــه يتــم تصنيــف هــذه الموجــودات الماليــة كجــزء مــن 

نمــوذج األعمــال "للبيــع".
يســتند تقييــم نمــوذج األعمــال إلــى ســيناريوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون األخــذ بعيــن االعتبــار ســيناريوهات "الحالــة األســوأ" 

أو "حالــة االجهــاد".

تقييم خصائص التدفقات النقدية:
ــدة  ــغ األصــل والفائ ــديدات لمبل ــط تس ــل فق ــة تمث ــات نقدي ــة لهــا تدفق ــت الموجــودات المالي ــا إذا كان ــم م ــركة بتقيي ــوم الش تق
)SPPI(. ألغــراض هــذا التقييــم، تعــرف الفائــدة بأنهــا مقابــل للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر االئتمانيــة المتعلقــة بمبلــغ األصــل. 
ال يتــم إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة بعــد االعتــراف المبدئــي، إال فــي حــال تغييــر الشــركة لنمــوذج عمــل إدارة الموجــودات 
الماليــة. تســري متطلبــات إعــادة التصنيــف للفئــة الجديــدة بأثــر مســتقبلي اعتبــارًا مــن اليــوم األول مــن فتــرة التقريــر األولــى التــي 

تعقــب التغييــر. مــن المتوقــع أن تكــون التغييــرات فــي نمــوذج األعمــال غيــر متكــررة.

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة 
يتــم قيــاس األصــل المالــي المحتفــظ بــه فــي نمــوذج أعمــال هدفهــا تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة والــذي لــه تدفقــات 

نقديــة تعاقديــة هــي فقــط مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ األصلــي القائــم، بالتكلفــة المطفــأة.

يتم تصنيف النقد وما في حكمه والذمم المدينة وموجودات العقود والموجودات األخرى كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة.

)FVTOCI( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات الديــن: تقــاس أدوات الديــن المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج أعمــال هدفهــا تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع أدوات 
الديــن، والتــي لهــا تدفقــات نقديــة تعاقديــة تمثــل مدفوعــات المبلــغ األصلــي والفائــدة علــى المبلــغ القائــم، بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم احتســاب الفائــدة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة. يتــم االعتــراف بفروقــات أســعار الصــرف 
وانخفــاض القيمــة ضمــن األربــاح والخســائر. عنــد اســتبعاد أداة ديــن مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، يعــاد 
تصنيــف الربــح / الخســارة المتراكمــة المعتــرف بهــا ســابًقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن حقــوق الملكيــة، إلــى األربــاح أو الخســائر.

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020



78 79 

2020 زيــــن . التقـــريـر الســـنـوي

ــار  ــًا لمعي ــة طبق ــوق الملكي ــة يســتوفي تعريــف حق ــوق الملكي ــي الســتثمار فــي حق ــراف المبدئ ــد االعت ــة: عن ــوق الملكي أدوات حق
المحاســبة الدولــي رقــم 32 األدوات الماليــة: العــرض، وال تحتفــظ بــه لغــرض المتاجــرة، فقــد تقــوم الشــركة بإتخــاذ قــرار ال رجعــة فيــه، 
لعــرض التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة، فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم عمــل هــذا االختبــار لــكل اســتثمار علــى حــدة. ال يتــم 
أبــدًا إعــادة تصنيــف أربــاح وخســائر أدوات حقــوق الملكيــة هــذه إلــى الربــح أو الخســارة، وال يحتســب إنخفــاض القيمــة ضمــن بيــان 
األربــاح والخســائر. تحتســب أنصبــة أربــاح األســهم فــي بيــان األربــاح والخســائر، إال إذا كانــت تمثــل وبشــكل واضــح اســترداد لجــزء مــن 
تكلفــة االســتثمار، وفــي هــذه الحالــة  يتــم احتســابها فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. عنــد بيــع االســتثمار، يتــم تحويــل األربــاح والخســائر 

المحتســبة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر، لألربــاح المــدورة.

)FVTPL(  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أوالخسارة
ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر،  ــة التــي ال تســتوفي شــروط التكلفــة المطفــأة أو القيمــة العادل ــم قيــاس الموجــودات المالي يت
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. يتضمــن ذلــك أيًضــا أدوات حقــوق الملكيــة المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة. يتــم 
االعتــراف وقيــاس هــذه الموجــودات الماليــة فــي بيــان المركــز المالــي بالقيمــة العادلــة. يتــم اإلعتــراف بالتغيــرات فــي القيــم العادلــة 

وإيــرادات أنصبــة األربــاح فــي بيــان األربــاح والخســائر طبقــًا لشــروط العقــد أو عنــد ثبــوت الحــق فــي إســتالمها.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية
ــة  ــاس بالتكلف ــي تق ــن الت ــي أدوات الدي ــتثمارات ف ــى االس ــة )ECL( عل ــة المتوقع ــائر االئتماني ــات الخس ــراف بمخصص ــم االعت يت
المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، الذمــم التجاريــة المدينــة، موجــودات العقــود وعقــود الضمــان المالــي. 
یتم تحدیث مخصصــات خســائر االئتمان المتوقعة في تاریخ کل تقریر، لتعکس التغیرات في مخاطــر االئتمان منذ االعتــراف المبدئــي 

لألدوات المالیة.

إن الخســائر االئتمانيــه المتوقعــة هــي الناتــج المخصــوم مــن احتماليــة التعثــر وقيمــة التعــرض عنــد التعثــر ومعــدل الخســارة عنــد 
ــرة 12 شــهرًا  ــى مــدى فت ــا عل ــة إم ــه المالي ــاء بالتزامات ــرض فــي الوف ــر المقت ــة تعث ــر فــي احتمالي ــة التعث ــل احتمالي ــر. تتمث التعث
)احتماليــة التعثــر علــى مــدى 12 شــهرًا( أو علــى مــدى المــدة المتبقيــة مــن االلتــزام )احتماليــة التعثــر علــى مــدى مــدة االلتــزام(. 
تتمثــل قيمــة التعــرض عنــد التعثــر فــي قيمــة التعــرض المتوقعــة عنــد حــدوث تعثــر. تحــدد الشــركة قيمــة التعــرض عنــد التعثــر 
مــن التعــرض الحالــي لــألدوات الماليــة والتغيــرات المحتملــة علــى المبالــغ القائمــة المســموح بهــا بموجــب العقــد بمــا فــي ذلــك 
اإلطفــاء. تمثــل قيمــة التعــرض عنــد التعثــر لألصــل المالــي إجمالــي قيمتــه الدفتريــة. يمثــل معــدل الخســارة عنــد التعثــر الخســارة 

المتوقعــة المشــروطة بوقــوع حــد تعثــر وقيمتهــا المتوقعــة عنــد التحقــق والقيمــة الزمنيــة لألمــوال.

ــى التغيــرات المتوقعــة فــي عوامــل االقتصــاد الكلــي فــي تقييمهــا لمــدى  تســتخدم الشــركة المعلومــات االســتطالعية اســتنادًا إل
ــذ التحقــق المبدئــي وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. ــألداة من وقــوع زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان ل

إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة  
ــغ يعــادل  ــن بمبل ــود ومســتحقات الموزعي ــة وأخــرى، موجــودات العق ــة المدين ــم التجاري تقيــس الشــركة مخصصــات الخســائر للذم

خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــرة واحــدة فقــط.

لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة، يتــم تجمیع حسابات الذمم المدینة وموجــودات العقــود علی أساس خصائص مخاطــر االئتمان 
المشترکة واأليــام الماضيــة علــى اســتحقاقها. تمثــل موجــودات العقــود مســتحقات مــن عمــالء غيــر مفوتــرة ولهــا نفــس خصائــص 
مخاطــر الذمــم المدينــة لنفــس النــوع مــن العقــود. وعليــه، أســتنتجت الشــركة الــى أن معــدالت الخســائر المتوقعــة للذمــم المدينــة 

تقــارب معــدالت الخســائر لموجــودات العقــود.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية األخرى
تطبــق الشــركة منهجيــة المراحــل الثــالث لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى حســابات النقــد لــدى المصــارف والموجــودات 
ــل األصــول مــن خــالل مراحــل ثــالث بنــاء علــى التغيــرات فــي الجــودة االئتمانيــة منــذ  الماليــة األخــرى. ضمــن هــذه المنهجيــة ترحَّ
االعتــراف المبدئــي. يتــم ترحيــل الموجــودات الماليــة التــي يوجــد لهــا ارتفــاع جوهــري فــي مخاطــر االئتمــان مــن االعتــراف المبدئــي، 
مــن المرحلــة األولــى إلــى المرحلــة الثانيــة ويتــم احتســاب خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــرة واحــدة فقــط. تعتبــر جميــع الموجــودات 
الماليــة األخــرى وباســتثناء تلــك المتدنيــة ائتمانيــًا فــي المرحلــة األولــى مــع احتســاب جــزء الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مــدى الحيــاة 
فقــط باحتماليــة أحــداث التخلــف ضمــن 12 شــهرًا. تصنــف الموجــودات الماليــة متدنيــة ائتمانًيــا عندمــا يقــع حــدث أو أكثــر مــن 

األحــداث ذات اآلثــار الســلبية علــى التدفقــات النقديــة المتوقعــة.

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان:
عنــد تقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى األداة الماليــة قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر مــن االعتــراف المبدئــي، تقــارن الشــركة 
ــألداة  ــرة االســتحقاق المتبقيــة ل ــى فت ــر، اســتناًدا إل بيــن مخاطــر حــدوث تخلــف عــن الســداد علــى األداة الماليــة فــي تاريــخ التقري
ووجــود خطــر تخلــف عــن الســداد كان متوقعــًا لفتــرة االســتحقاق المتبقيــة فــي تاريــخ التقريــر الحالــي عندمــا تــم االعتــراف بــاألداة 
ألول مــرة. عنــد إجــراء هــذا التقييــم، تأخــذ الشــركة بعيــن االعتبــار المعلومــات الكميــة النوعيــة التــي تكــون معقولــة وقابلــة للدعــم، 

بمــا فــي ذلــك الخبــرة التاريخيــة والمعلومــات االستشــرافية المتوفــرة دون تكلفــة أو جهــد ال مبــرر لــه.

تعتبــر الشــركة أصــل مالــي ذو مخاطــر ائتمانيــة متدنيــة عندمــا يكــون هــذا األصــل ذو تصنيــف ائتمانــي خارجــي ضمــن الدرجــة 
ــغ متأخــرة الســداد.  االســتثمارية وال يوجــد مبال

الموجودات المالية المتدنية ائتمانيًا:
ــة المســتقبلية  ــى التدفقــات النقدي ــر ضــار عل ــه تأثي ــر ل ــد وقــوع حــدث أو أكث ــًا عن ــي ائتماني يحصــل "التدنــي" فــي األصــل المال

ــي. المقــدرة لألصــل المال
تشتمل األدلة على التدني اإلئتماني بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية: 

•  صعوبة مالية كبيرة للمقترض،  
•  إخالل بالعقد، مثل الحدث االفتراضي أو المتأخر،  

ــازاًل لــن •  منــح مقــرض )أو مقرضــي( المقتــرض، ألســباب اقتصاديــة أو تعاقديــة تتعلــق بالصعوبــة الماليــة للمقتــرض، تن   
يعتبره المقرض خالفًا لذلك،   

•  من المحتمل أن يدخل المقترض في حالة إفالس أو أي إعادة هيكلة مالية، أو  
•  اختفاء سوق نشط لهذا الموجود المالي بسبب الصعوبات المالية.  

 

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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المطلوبات المالية
يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة بخــالف 1( االعتبــار المحتمــل الــذي يمكــن ان يدفعــه مشــتري كجــزء مــن دمــج 
ــة مــن خــالل الربــح أو  األعمــال، 2( االلتــزام المالــي المحتفــظ بــه لغــرض المتاجــرة، أو 3( االلتــزام المالــي المصنــف بالقيمــة العادل

الخســارة عنــد االعتــراف المبدئــي.

تقاص الموجودات والمطلوبات المالية
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي فقــط عندمــا يوجــد حــق 
ــغ المعتــرف بهــا وعنــد وجــود نيــة للتســوية علــى أســاس صافــي المبلــغ أو تســييل  قانونــي قابــل للتنفيــذ إلجــراء مقاصــة للمبال

الموجــودات وســداد المطلوبــات فــي آن واحــد.

النقد وما في حكمه
يشــمل النقــد ومــا فــي حكمــه، النقــد فــي الصنــدوق، الحســابات الجاريــة مــع المصــارف والودائــع المصرفيــة ذات اســتحقاقات تعاقدية 

لفتــرة ثالثــة أشــهر أو أقــل، والتــي تتســم بمخاطــر متدنيــة للتغيــر فــي قيمهــا العادلــة.

المخصصات
يتــم اإلعتــراف بالمخصــص عندمــا يكــون لــدى الشــركة إلتــزام )قانونــي أو حكمــي( ناتــج عــن حــدث ســابق، وتكــون تكاليــف تســديد 

االلتــزام محتملــة ويمكــن قياســها بشــكل موثــوق. 

ــرة المشــمولة  ــة الفت ــي فــي نهاي ــزام الحال ــة لتســوية االلت ــغ المطلوب ــر للمبال ــه كمخصــص أفضــل تقدي ــرف ب ــغ المعت ــل المبل يمث
ــات  ــتخدام التدفق ــاس مخصــص باس ــم قي ــا يت ــزام. عندم ــار المخاطــر والشــكوك المحيطــة بااللت ــن االعتب ــع األخــذ بعي ــر، م بالتقري
النقديــة المقــدرة لســداد االلتــزام الحالــي، فــإن القيمــة الدفتريــة هــي القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة )عندمــا يكــون تأثيــر 

القيمــة الزمنيــة للنقــود جوهريــًا(.

عندمــا يكــون بعــض أو كل الفوائــد االقتصاديــة المطلوبــة لتســوية مخصــص مــن المتوقــع أن يتــم اســتردادها مــن طــرف ثالــث، يتــم 
االعتــراف بالموجــود إذا كان مــن المؤكــد تقريبــًا أنــه ســيتم تلقــي الســداد ويكــون قيــاس المبلــغ المســتحق موثــوق بــه.

عقود اإليجار
الشركة كمستأجر 

فــي بدايــة مــدة العقــد تقــوم الشــركة بتحديــد مــا إذا كان الترتيــب يتضمــن عقــد إيجــار أو هــو بمثابــة إيجــار. تعتــرف الشــركة بحــق 
اإلســتخدام لألصــول مقابــل مســتحقات ماليــة، وذلــك بالنســبة لكافــة عقــود اإليجــار حيــث تكــون الشــركة هــي المســتأجر، باســتثناء 
ــركة  ــرف الش ــث تعت ــة حي ــة القيم ــول منخفض ــة بأص ــار الخاص ــود اإليج ــل( وعق ــهرَاً أو اق ــل )12 ش ــرة األج ــار القصي ــود اإليج عق

بمدفوعــات اإليجــار كنفقــات تشــغيلية علــى أســاس أقســاط ثابتــة طــوال فتــرة اإليجــار.

فــي بدايــة مــدة العقــد، يتــم اإلعتــراف بااللتزامــات المترتبــة علــى عقــود اإليجــار بالقيمــة الحاليــة للدفعــات المترتبــة علــى عقــود 
اإليجــار وذلــك باســتخدام معــدل الخصــم الــوارد فــي اتفاقيــة اإليجــار وان وجــد، او ســعر اإلقتــراض اإلضافــي للمســتأجر.

يتم تضمين دفعات اإليجار عند قياس االلتزامات المترتبة على عقود اإليجار ما يلي، حيث ينطبق:
قيمة االلتزام المترتب على اإليجار ناقصًا أية حوافز تأجيرية،  •

دفعات االيجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر او معدل فائدة معين،  •
المبالغ المتوقع أن يدفعها المستأجر ضمن ضمانات القيمة المتبقية،  •

قيمة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكد بشكل معقول، من إمكانية قيامه بممارسة حق الخيار هذا،  •
الغرامات المالية إلنهاء عقد اإليجار اذا كان الترتيب يلحظ خيار إنهاء اإليجار.  •

ــادة  ــراف المبدئــي يتــم قيــاس االلتزامــات علــى عقــود اإليجــار )باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة( بزي فــي تواريــخ الحقــة لالعت
ــر مدفوعــات اإليجــار. ــى مســتحقات اإليجــار وبتخفيــض أث ــة لتعكــس الفائــدة عل القيمــة الدفتري

فــي بدايــة العقــد، يتــم اإلعتــراف بحــق االســتخدام لألصــل بقيمــة التزامــات اإليجــار المقابلــة مضافــَاً اليهــا أيــة تكاليــف إضافيــة 
يتحملهــا المســتأجر. فــي تواريــخ الحقــة لالعتــراف المبدئــي ، يتــم قيــاس حــق االســتخدام لألصــل بالتكلفــة ناقصــَاً اإلطفــاء المتراكــم 

)علــى مــدى فتــرة العقــد أو العمــر اإلنتاجــي لألصــل ايهمــا اقــل( والتدنــي فــي القيمــة.

تقــوم الشــركة باالســتدراك أليــة التزامــات تنتــج عنهــا مصاريــف تفكيــك وإزالــة األصــل المســتأجر او إعــادة الموقــع الــذي يتواجــد 
عليــه األصــل.

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
الموظفون البحرينيون

يغطــي نظــام التأميــن اإلجتماعــي مــن خــالل حقــوق التقاعــد )وغيرهــا مــن المنافــع اإلجتماعيــة( مــن خــالل إشــتراكات شــهرية مــن 
قبــل الموظفيــن وأصحــاب العمــل. تحتســب هــذه االشــتراكات علــى أســاس نســبة مــن الرواتــب. يتــم االعتــراف بحصــة الشــركة مــن 

هــذه اإلشــتراكات ضمــن المصاريــف فــي بيــان الدخــل.

الموظفون األجانب
يســتحق للموظفيــن األجانــب مكافــآت نهايــة الخدمــة بموجــب قانــون العمــل البحرينــي للقطــاع الخــاص وذلــك اســتناًدا الــى مــدة 
ــغ اإلفتراضيــة التــي قــد تتوجــب فــي حــال إنهــاء  ــزام علــى أســاس المبال الخدمــة وآخــر راتــب. يتــم تكويــن مخصــص لهــذا االلت

خدمــات جميــع الموظفيــن فــي تاريــخ التقريــر وذلــك بالقيمــة الحاليــة.

برنامج إدخار الموظفين
تديــر الشــركة برنامــج إدخــار للموظفيــن البحرينييــن. تقتصــر أصــول برنامــج اإلدخــار بودائــع لــدى المصــارف وهــي غيــر مدرجــة فــي 

هــذه البيانــات الماليــة.

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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العمالت األجنبية
إن العملــة الوظيفيــة للشــركة هــي الدينــار البحرينــي. يتــم تحويــل العمليــات التــي تتــم بالعمــالت األجنبيــة إلــى العملــة الوظيفيــة 
بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ العمليــة. يتــم إعــادة تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة إلــى العملــة 
الوظيفيــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ التقريــر. ترّحــل جميــع الفروقــات إلــى بيــان األربــاح والخســائر. إن البنــود غيــر النقديــة 

التــي يتــم قياســها مــن حيــث التكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة ال يعــاد تحويلهــا.

معلومات القطاع
قطــاع التشــغيل هــو أحــد مكونــات الشــركة الــذي يشــارك فــي األنشــطة التجاريــة التــي قــد تحقــق إيــرادات وتتكبــد نفقــات بمــا فــي 
ذلــك اإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالمعامــالت مــع مكونــات أخــرى مــن نفــس الجهــة، والتــي يتــم مراجعــة نتائــج التشــغيل 

لهــا بشــكل منتظــم مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي التخــاذ قــرارات عــن المــوارد التــي ينبغــي تخصيصهــا للقطــاع وتقييــم أدائهــا.

أسهم الخزينة
يتــم تصنيــف تكلفــة أســهم الشــركة الخاصــة المشــتراة، بمــا فــي ذلــك التكاليــف المباشــرة، ضمــن حقــوق الملكيــة. يتــم اإلفصــاح 
عــن األربــاح أو الخســائر الناشــئة للبيــع بشــكل منفصــل ضمــن حقــوق الملكيــة، وهــذه المبالــغ غيــر متوفــرة للتوزيــع. ال يحــق لهــذه 
األســهم الحصــول علــى أربــاح نقديــة. إن إصــدار أســهم عطائيــة يزيــد مــن عــدد أســهم الخزينــة بالتناســب ويقلــل متوســط التكلفــة 

لــكل ســهم دون التأثيــر علــى إجمالــي تكلفــة أســهم الخزينــة.

المنح الحكومية
المنــح الحكوميــة المســتحقة كتعويــض عــن مصاريــف أو خســائر تــم تكبدهــا بالفعــل أو لغــرض تقديــم دعــم مالــي فــوري للشــركة 

بــدون تكاليــف مســتقبلية ذات صلــة يتــم االعتــراف بهــا فــي الربــح أو الخســارة فــي الفتــرة التــي تصبــح فيهــا مســتحقة.

اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر االساسية لعدم اليقين في التقدير:  .4

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة والمبينــة فــي اإليضــاح رقــم 3، يتوجــب علــى اإلدارة ان تتخــذ قــرارات وتقــوم بتقديــرات 
وإفتراضــات بشــأن القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات والتــي ال تتضــح بســهولة مــن مصــادر أخــرى. تســتند تلــك التقديــرات 
ــة عــن هــذه  ــج الفعلي ــف النتائ ــد تختل ــة. ق ــل أخــرى ذات عالق ــابقة وعوام ــرة الس ــى اســاس الخب ــة لهــا عل واإلفتراضــات المصاحب

التقديــرات. 

يتــم مراجعــة التقديــرات واإلفتراضــات الخاصــة بهــا بشــكل مســتمر. يتــم اجــراء القيــود الناتجــة عــن تعديــل التقديــرات المحاســبية 
فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل التقديــر وذلــك فــي حــال أثــر هــذا التعديــل علــى تلــك الفتــرة فقــط، أو فــي فتــرة التعديــل 

والفتــرات الالحقــة فــي حــال أثــر هــذا التعديــل علــى كل مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات الالحقــة.

األحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق سياسات الشركة المحاسبية 
فــي إطــار تطبيــق السياســات المحاســبية للشــركة والمبّينــة فــي اإليضــاح رقــم 3، لــم يكــن علــى اإلدارة إصــدار أحــكام قــد يكــون لهــا 

أثــر جوهــري علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة.

تحديد فترة عقد اإليجار
عنــد القيــام فــي تحديــد فتــرة عقــد اإليجــار، تأخــذ الشــركة الوقائــع والظــروف المحفــزة إقتصادًيــا لممارســة خيــار التمديــد أو عــدم 
ممارســة خيــار إنهــاء العقــد. يتــم تضميــن خيــارات التمديــد )أو الفتــرات بعــد خيــار اإلنهــاء( فــي مــدة العقــد، فقــط عندمــا يكــون 
هنــاك إعتقــاد معقــول بالتمديــد )أو اإلنهــاء(. لــم تقــم اإلدارة بتضميــن خيــارات التمديــد الــواردة فــي عقــود اإليجــار التــي تنــص إنــه 

ليــس باإلمــكان التمديــد مــن دون موافقــة طرفــي العقــد مًعــا.

المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقدير 
ان الفرضيــة الرئيســية حــول المســتقبل، وغيرهــا مــن المصــادر االساســية لعــدم اليقيــن حــول التقديــر بتاريــخ التقريــر، والتــي تحمــل 

مخاطــر هامــة بالتســبب فــي تعديــل جوهــري للقيــم الدفتريــة لموجــودات ومطلوبــات خــالل الســنة الماليــة التاليــه، هــي مدرجــة ادناه.

الممتلكات والمعدات – شبكة االتصاالت 
نظــرًا لطبيعــة أعمــال الشــركة، فــإن موجــودات الشــركة مــن شــبكات االتصــال، المدرجــة فــي االيضــاح رقــم 10، هــي عرضــة للتقــادم 
التكنولوجــي.  تســتهلك اإلدارة تلــك الموجــودات علــى مــدى 3 إلــى 20 ســنة. ويســتند تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة لشــبكات االتصــال 
علــى أحــكام وتقديــرات اإلدارة، بحيــث تأخــذ اإلدارة فــي عيــن االعتبــار طبيعــة الموجــودات واالســتخدام والتقــدم التكنولوجــي. ويمكــن 

ألي تقــدم تكنولوجــي فــي المســتقبل أن يســتدعي الحاجــة إلــى تطويــر هــام للمعــدات.
 

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة على العمالء والذمم المدينة المستحقة من الموزعين وموجودات العقود
تســتخدم الشــركة مصفوفــة مخصــص لحســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة علــى العمــالء والذمــم المدينــة المســتحقة مــن الموزعيــن 
وموجــودات العقــود. تســتند معــدالت المخصــص إلــى أيــام انقضــاء أجــل االســتحقاق بالنســبة لمجموعــات شــرائح العمــالء المتعــددة 
التــي لهــا أنمــاط خســارة مماثلــة. تســتند مصفوفــة المخصــص مبدئيــا إلــى معــدالت التعثــر الســابقة الملحوظــة لــدى الشــركة. تقــوم 
الشــركة بضبــط المصفوفــة مــن أجــل تعديــل أحــداث الخســارة االئتمانيــة الســابقة مــع المعلومــات المســتقبلية. علــى ســبيل المثــال، 
إذا كان مــن المتوقــع تدهــور الظــروف االقتصاديــة المتوقعــة )الناتــج المحلــي اإلجمالــي( خــالل الســنة المقبلــة، والتــي يمكــن أن تؤدي 
إلــى زيــادة عــدد حــاالت التعثــر فــي الســداد، فإنــه يتــم تعديــل معــدالت التعثــر فــي الســداد الســابقة. فــي تاريــخ كل فتــرة تقريــر، 

يتــم تحديــث معــدالت التعثــر فــي الســداد الســابقة الملحوظــة باإلضافــة إلــى تحليــل التغيــرات فــي التقديــرات المســتقبلية.

 إن تقييــم العالقــة بيــن معــدالت التعثــر الســابقة الملحوظــة والظــروف االقتصاديــة المتوقعــة باإلضافــة إلــى الخســائر االئتمانيــة 
ــروف  ــداث والظ ــى األح ــرأ عل ــي تط ــرات الت ــر بالتغي ــة يتأث ــة المتوقع ــائر االئتماني ــغ الخس ــري. إن مبل ــر جوه ــو تقدي ــة ه المتوقع
ــة المتوقعــة قــد ال تشــكل  ــدى الشــركة والظــروف االقتصادي ــر فــي الســداد الســابقة ل ــر أن أحــداث التعث ــة المتوقعــة. غي االقتصادي

ــر فعلــي للعميــل فــي المســتقبل. مؤشــرًا علــى حــدوث تعث

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة 
تحــدد إدارة الشــركة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة للموجــودات غيــر الملموســة بغــرض احتســاب اإلطفــاء. يتــم هــذا التقديــر بعــد أن 

ــة فــي األصــل. ــار االســتخدام المتوقــع للموجــودات والمنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المتمثل يؤخــذ فــي االعتب

النقد وما في حكمه    .5

يتضمن النقد وما في حكمه، النقد وودائع قصيرة األجل لدى المصارف ذات استحقاقات تعاقدية ال تزيد عن ثالثة أشهر.

ذمم مدينة وموجودات أخرى   .6

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

8,48110,160نقد وحسابات جارية لدى البنوك

9681مبالغ قيد التحصيل

8,57710,241

(2)(8)الخسائر االئتمانية المتوقعة

8,56910,239مجموع النقد وما في حكمه

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

ذمم تجارية مدينة:

23,59424,712  مشتركي خطوط آجلة الدفع 

1,4541,376  شركاء التجوال

177409  الموزعون

1,023727  مشغلو اتصاالت – خدمة الربط البيني

26,24827,224

(12,295)(13,110)الخسائر االئتمانية المتوقعة

13,13814,929

277  إيرادات لم يصدر لها فواتير

13,14015,006

موجودات أخرى:

21ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة )إيضاح 24(

2,3271,411ذمم مدينة مختلفة ومدفوعات مقدمة

94124ذمم مدينة من الموظفين

(155)(193)الخسائر االئتمانية المتوقعة

1,7901,810مصروفات مدفوعة مقدمًا

4,0203,191

17,16018,197مجموع الذمم المدينة والموجودات االخرى

ممثلة كاآلتي:

الجزء المتداول:

15,37016,387ذمم مدينة وموجودات أخرى

390611مصروفات مدفوعة مقدمًا

15,76016,998

الجزء غير المتداول:

1,4001,199مصروفات مدفوعة مقدمًا

1,4001,199

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

22الرصيد في 1 يناير 

-6صافي الزيادة في الخسائر االئتمانية المتوقعة )إيضاح 21(

82الرصيد في 31 ديسمبر 

معامالت غير نقدية:

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

54168توزيعات أرباح معلنة وغير مسددة بتاريخ التقرير

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

يوضح الجدول التالي حركة الخسائر االئتمانية المتوقعة على النقد وما في حكمه خالل السنة:
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1.6 ذمم مدينة من مشتركي خطوط الدفع اآلجل

تعتبــر اإلدارة أن الفواتيــر التــي مضــى علــى اســتحقاقها 60 يومــًا أو أقــل هــي ضمــن فتــره ائتمــان مقبولــة. ال يتــم تحميــل فوائــد 
علــى أرصــدة الذمــم التجاريــة المدينــة.

ــى مــدى  ــة كخســارة ائتمانيــة متوقعــة عل ــة المدين تتمثــل سياســة الشــركة دائمــًا فــي قيــاس مخصصــات الخســائر للذمــم التجاري
الحيــاة. يتــم تقديــر خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن هــذه الموجــودات الماليــة باســتخدام مصفوفــة مخصــص اســتنادًا إلــى الخبــرة 
الســابقة فــي خســائر االئتمــان ضمــن مجموعــة عمــالء الخطــوط اآلجلــة الدفــع وتقديــر الظــروف الحاليــة والمســتقبلية كمــا فــي تاريــخ 

التقريــر. تطبــق الشــركة نســبة 100% كاحتمــال تعثــر علــى أجــزاء األرصــدة المدينــة ذات األعمــار التــي تزيــد علــى 90 يومــًا.

لم يحدث أي تغيير في تقنيات التقدير أو االفتراضات المهمة المطبقة  خالل السنة الحالية.

يتــم شــطب الذمــم التجاريــة المدينــة عندمــا تكــون هنــاك معلومــات تشــير إلــى أن المديــن يواجــه صعوبــات ماليــة حــادة وليــس 
هنــاك احتمــال واقعــي للســداد.

يفصــل الجــدول التالــي جوانــب المخاطــر الخاصــة بالذمــم التجاريــة المدينــة العائــدة لعمــالء الخطــوط اآلجلــة الدفــع والموزعيــن، 
وذلــك اســتنادًا إلــى مصفوفــة المخاطــر، حيــث أن خبــرة الشــركة الســابقة فــي الخســائر االئتمانيــة ال تظهــر أنمــاط خســارة متفاوتــة 

بشــكل ملحــوظ ضمــن قطاعــات العمــالء المختلفــة ، فــإن مخصــص الخســائر ال يميــز بيــن قواعــد العمــالء المختلفــة.

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

ذمم تجارية مدينة:

12,52511,843مقيمة على أساس جماعيمشتركي خطوط آجلة الدفع اآلجل )إيضاح 1-6(

418328مقيمة على أساس افراديشركاء  التجوال 

64مقيمة على أساس جماعيالموزعون 

161120مقيمة على أساس افراديمشغلو اتصاالت – خدمة الربط البيني

موجودات أخرى:

-1مقيمة على أساس افراديذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

187149مقيمة على أساس جماعيذمم مدينة مختلفة 

56مقيمة على أساس جماعيذمم مدينة من الموظفين 

13,30312,450

مقيمة على أساس 
جماعي

مقيمة على أساس 
افرادي

المجموع

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

11,094 10,690404الرصيد في 1 يناير 2019

1,312441,356صافي الزيادة  في الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة )إيضاح 21(

12,00244812,450الرصيد في 31 ديسمبر 2019 

721132853صافي الزيادة  في الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل السنة )إيضاح 21(

12,72358013,303الرصيد في 31 ديسمبر 2020 

ممثلة كاآلتي :

13,110الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل الذمم المدينة

193الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل الموجودات األخرى

13,303

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

إجمالي قيمة العمر الزمني 
التعرض الدفترية 

عند التعثر

معدل الخسارة 
االئتمانية المتوقعة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر

إجمالي قيمة 
التعرض الدفترية 

عند التعثر

معدل الخسارة 
االئتمانية المتوقعة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة على مدى 

العمر

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير%
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير%
البحرينية

11193%1101,795%1,204> 30 يومًا

14109%319794%31616 -60 يومًا

34139%824409%61308 – 90 يومًا

45616%201381,373%91692- 180 يومًا

5210,790%5912,34020,750%20,951< 180 يومًا

23,77112,53125,12111,847

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إن الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة والموجودات االخرى مفصلة على النحو التالي:

يوضح الجدول التالي الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل الذمم المدينة التجارية والموجودات األخرى:

إن الســبب فــي الــزیادة الصافيــة في الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة خالل السنة يعــود بشــكل رئیسي إلی الزیادة في قيمــة 
التعرض عند التعثــر وذلــك ضمــن األعمــار الزمنيــة العائــدة للذمــم التجاريــة المدينــة التــي تزيــد علــى 181 يومــًا.
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أرصدة العقود   .7

موجودات العقود  1.7

المخزون  .8

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

6,5557,790موجودات متعلقة ببيع األجهزة

(515)(482)الخسائر االئتمانية المتوقعة

6,0737,275

ممثلة كاآلتي :

4,4335,251الجزء المتداول

1,6402,024الجزء غير المتداول

6,0737,275

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

2,7784,494أجهزة الهواتف واالكسسوارات وغيرها

(1,608)(1,113)مخصص المتقادم وقيمة التحقق الصافية

1,6652,886

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

1,6081,486الرصيد ما في 1 يناير

122(495))عكس( / مخصص تقادم المخزون )إيضاح 20(

1,1131,608الرصيد كما في 31 ديسمبر
20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

515621الرصيد في 1 يناير

(106)(33)صافي النقصان في الخسائر االئتمانية المتوقعة )إيضاح 21(

482515الرصيد في 31 ديسمبر

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

1,1471,169أرباح مؤجلة – خدمات االتصاالت

600539أرباح مؤجلة – تجارة )إيضاح 18(

1,7471,708

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

يوضح الجدول التالي الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة مقابل موجودات العقود:

يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص المتقادم وقيمة التحقق الصافية للمخزون خالل السنة:

مطلوبات العقود  2.7
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عقود تأجير   .9

تعمل الشركة فقط كمستأجر.

مطلوبات اإليجار  2.9

المجموعالمركباتالمواقعالمبنى والمراكز

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

14,157 52 10,110 3,995 الرصيد كما في 1 يناير  2019 

(3,903)(25)(2,689)(1,189)استهالك

 3302,26632,599إضافات / تعديالت خالل السنة

(90)-(90)-إنهاء خالل السنة

3,1369,5973012,763الرصيد في 31 ديسمبر 2019 

(4,102)(6)(3,039)(1,057)استهالك

6,457-5395,918إضافات / تعديالت خالل السنة

(2,865)-(951)(1,914)إنهاء خالل السنة

70411,5252412,253الرصيد في 31 ديسمبر 2020 

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

4,1023,903أعباء اإلطفاء على حق استخدام األصول

730736مصاريف الفوائد على التزامات عقود اإليجار

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

3,1283,806التزامات جارية

9,2209,343التزامات غير جارية

12,34813,149

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

3,7104,422ال يتجاوز السنة

7,8369,235بعد سنة واحدة وال يتجاوز 5 سنوات 

2,6931,192بعد 5 سنوات

14,23914,849

(1,700)(1,891)ناقصًا: فوائد غير مكتسبة

12,34813,149

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

13,14914,863الرصيد كما في 1 يناير 

6,4572,599إضافات

(95)(2,947)إنهاء

730736فائدة متراكمة )إيضاح 22(

(4,954)(5,041)مدفوعات

12,34813,149الرصيد في 31 ديسمبر

حق استخدام األصول  1.9

يتعلــق حــق اســتخدام األصــول المعتــرف بــه باألنــواع التاليــة مــن األصــول التــي اســتأجرتها الشــركة.  بلــغ متوســط مــدة اإليجــار 
خمســة ســنوات.

فيما يلي المبالغ المعترف بها في الربح والخسارة:

فيما يلي توزيع التزامات عقود اإليجار كما في 31 ديسمبر:

فيما يلي تحليل استحقاق مطلوبات اإليجار كما في 31 ديسمبر:

ــات  ــدى الشــركة بمتابعــة ورصــد مطلوب ــة ل ال تواجــه الشــركة مخاطــر ســيولة كبيــرة فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا. تقــوم وحــدة الخزين
اإليجار. 

بلغ إجمالي المدفوعات النقدية على عقود اإليجار 5.041 ألف دينار بحريني )2019: 4.954 ألف دينار بحريني(.

في تاريخ التقرير، ال تحتوي عقود اإليجار التي تكون فيها الشركة كمستأجر على شروط إيجار متغيرة.

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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األراضي 
والمباني 

شبكات 
االتصال

أثاث معدات مكتبية
وتجهيزات 

مشروعات قيد سيارات  
اإلنشاء

المجموع

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

التكلفة:

3,02787,64636,3942,813172.389132.286الرصيد في 31 ديسمبر 2018

6.2956.295-----إضافات

-(1.917)-1,4984145-تحويالت

(950)(950)-----شطب

3,02789,14436,8082,818175.817137.631الرصيد في 31 ديسمبر 2019

8.79823.545----14,747*إضافات

-(7.577)--6,975602-تحويالت

-------شطب

17,77496,11937,4102,818177.038161.176الرصيد في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم:

76.228-85241,78330,8832,69317الرصيد في 31 ديسمبر 2018

(193)-----(193)تعديل مصروفات االستهالك

9.554--387,3652,05695مصروفات االستهالك

85.589-69749,14832,9392,78817الرصيد في 31 ديسمبر 2019

9.157--767,4421,61920مصروفات االستهالك

94.746-77356,59034,5582,80817الرصيد في 31 ديسمبر 2020

القيمة الدفترية:

7.03866.430-3117,00139,5292,85210 ديسمبر 2020

5.81752.042-312,33039,9963,86930 ديسمبر 2019

منشآت ومعدات تتضمــن األراضــي والمبانــي أرض تبلــغ قيمتهــا 9.97 مليــون دينــار بحرينــي )2019: 1.13 مليــون دينــار بحرينــي( والتــي لــم يتــم 10. 
اســتهالكها.

ــر شــبكات االتصــال. كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 بلغــت  تتضمــن المشــروعات قيــد اإلنشــاء بفــي معظمهــا أعمــال توســيع وتطوي
ــي(. ــار بحرين ــف دين ــي ) 2019: 95 أل ــار بحرين ــف دين ــغ نحــو 854 أل ــر مــن ســنة مبل ــدة ألكث األرصــدة العائ

* تم شراء أرض ومبنى بقيمة 14.5 مليون دينار بحريني من طرف ذي عالقة خالل السنة.

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

408780رخصة الخدمات الوطنية الالسلكية الثابتة )إيضاح 1-11(

12,27913,579رخصة تردد الهاتف )إيضاح 2-11(

894978موجودات غير ملموسة اخرى )إيضاح 3-11(

13,58115,337

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

8,0869,972ذمم الموردين الدائنة

17,81314,569مصروفات مستحقة

2,4071,925مستحق لمشغلي اتصاالت الربط البيني

516551مستحق لشركاء التجوال

1,3911,267استدراك لحقوق الموظفين المستحقة

5,1042,356ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 24(

168218ضريبة القيمة المضافة المستحقة

224224استدراك لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 24(

1922إيداعات

54168توزيعات أرباح األسهم مستحقة الدفع

35,78231,272مجموع الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى

ممثلة كاآلتي :

30,73123,453الجزء المتداول

5,0517,819الجزء غير المتداول من مستحق للموردين

35,78231,272

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

15,3372,842الرصيد في بداية السنة

13,866-إضافات

(1,371)(1,756)إطفاءات

13,58115,337الرصيد في نهاية السنة

موجودات غير ملموسة ذمم دائنة ومطلوبات أخرى 11.   .12

إن الحركة في الموجودات غير الملموسة هي كالتالي:

بلغــت رســوم رخصــة الخدمــات الوطنيــة الالســلكية الثابتــة 5.576.211 دينــار بحرينــي وقــد تــم الحصــول عليها فــي 8 يناير  1.11 
2007. يتم إطفاء هذه الرسوم على فترة الترخيص البالغة 15 سنة.   

تــم الحصــول علــى رخصــة إضافيــة لتــردد الهاتــف لحيــز طيــف إضافــي فــي 19 ســبتمبر 2013 بمبلــغ 956.700 دينــار   2.11 
بحرينــي. يتــم إطفــاء هــذه الرســوم علــى فتــرة الترخيــص البالغــة 15 ســنة. فــي عــام 2019 قامــت الشــركة بتجديــد رخصــة     
تــردد الهاتــف المحمــول ورخصــة الطيــف التــرددي لمــدة 10 ســنوات و15 ســنة علــى التوالــي، ويتــم تســديد رســوم الرخــص     

على فترة خمس سنوات. لقد تم رسملة الرخص على أساس القيمة الحالية باستعمال معدل اإلقراض اإلضافي.   

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة األخرى على طول الفترة التعاقدية.  3.11

ال تحمل ذمم الموردين الدائنة أية فوائد.

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

349300الرصيد في بداية السنة

4962أعباء السنة

(13)(27)تسديدات

371349الرصيد في نهاية السنة

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

4,116,9904,116,990عدد األسهم

1.12%1.12%النسبة من عدد األسهم الصادرة

494441القيمة السوقية )آالف الدنانير البحرينية(

754754التكلفة )آالف الدنانير البحرينية(

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020

نسبة عدد األسهم نسبة المساهمة % عدد األسهم 
المساهمة % 

54.78%201,600,000 54.78%201,600,000الكويت شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع.

16.10%59,260,000 16.10%59,260,000البحرين الشيخ أحمد بن علي آل خليفة

6.54%6.5424,085,097%24,085,097البحرين بنك الخليج الدولي ش.م.ب

عدد المساهمين مجموع األسهم % فئات المساهمين

2020201920202019

14495478%14%أقل من %1

855%8%1% إلى ما هو أقل من %5

711%7%5% إلى ما هو أقل من %10

1611%16%10% إلى ما هو أقل من %20

5511%55%أكثر من %50

503486

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  .13

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

توزيعات األرباح 
وافقــت الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 المنعقــدة بتاريــخ 30 مــارس 2020 علــى 

توزيــع أربــاح نقديــة بمعــدل 6 فلــس للســهم الواحــد أي مــا يعــادل 2.183.000 دينــار بحرينــي.

خالل السنة، قامت الشركة بتحويل أرباح أسهم غير مدفوعة بلغت قيمتها 159 ألف دينار بحريني إلى الجهاز التنظيمي.

ــًا بالتصديــق مــن قبــل الجمعيــة العموميــة الســنوية للمســاهمين التــي ســتنعقد خــالل العــام 2021،  يوصــي مجلــس اإلدارة، رهن
ــة  ــات التنظيمي ــى الموافق ــول عل ــد الحص ــك بع ــجلين، وذل ــاهمين المس ــهم للمس ــكل س ــس ل ــدل 6 فل ــة بمع ــاح نقدي ــع أرب بتوزي

الالزمــة.

جدول التوزيع لحقوق الملكية هو كالتالي

أسهم الخزينة   .15

رأس المال  .14

يتكون رأس مال الشركة الصادر من 368.000.000 سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.
في ما يلي تفاصيل المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من مجموع أسهم الشركة:

الحقــًا لنهايــة العــام، قامــت شــركة االتصــاالت المتنقلــة ش.م.ك.ع. بشــراء 35.335.155 ســهم مــن أســهم الشــيخ أحمــد بــن علــي 
آل خليفــة. وعليــه، ارتفعــت نســبة مســاهمة شــركة االتصــاالت المتنقلــة ش.م.ك.ع. مــن 54.78% إلــى 64.38% وانخفضــت نســبة 

مســاهمة الشــيخ أحمــد بــن علــي آل خليفــة مــن 16.10% إلــى %6.5.

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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عالوة إصدار   .16

تتعلــق عــالوة اإلصــدار بالمبالــغ المحصلــة التــي تفــوق القيمــة االســمية للســهم مــن رأس المــال المصــدر صافيــًا مــن تكاليــف إصــدار 
األســهم. إن عــالوة إصــدار األســهم غيــر متاحــة للتوزيــع.

تكلفة اإليرادات  .19

مصروفات تشغيلية وإدارية  .20

إحتياطي قانوني  .17

وفقــا لقانــون الشــركات التجاريــة البحرينــي والنظــام األساســي للشــركة، يتــم تحويــل 10% مــن صافــي األربــاح الســنوية إلــى اإلحتياطي 
القانونــي حتــى يصــل إلــى 50% مــن رأس المــال المصــدر. إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيع.

اإليرادات  .18

تســتمد الشــركة إيراداتهــا مــن خدمــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية والخدمــات ذات الصلــة، والتــي تعتبرهــا اإلدارة قطــاع أعمــال 
واحــد ألغــراض التقاريــر الماليــة، وهــي مبوبــة علــى الشــكل التالــي:

فيما يلي تفصيل  المقابل المخصص )جزئيًا( اللتزامات األداء غير المستوفاة كما في 31 ديسمبر 2020:

تتوقع اإلدارة االعتراف بالمقابل المخصص اللتزامات األداء غير المستوفاة بنهاية عام 2020، خالل العام 2021.

كمــا هــو مســموح ضمــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  15، ال تفصــح الشــركة عــن المقابــل المخصــص اللتزامــات األداء 
األخــرى علــى أســاس أن الخدمــة المــؤداة يتــم تحويلهــا مباشــرة إلــى العميل.

تــم تضميــن حصــة الشــركة فــي اشــتراكات الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي فــي تكاليــف الموظفيــن البالغــة 562 ألــف دينــار 
بحرينــي )2019: 407 ألــف دينــار بحرينــي(.

وفقــًا لإلتفاقيــة بيــن الشــركة والشــركة األم المؤرخــة فــي 28 ديســمبر عــام 2003 وتعديالتهــا الالحقــة فــي 2013 و2018، توفــر 
الشــركة األم خدمــات إداريــة مختلفــة للشــركة مقابــل رســوم إداريــة مقابــل نســبة 3% مــن اإليــرادات اإلجماليــة الســنوية كمــا هــي 

فــة فــي اإلتفاقيــة. معرَّ

 جــاء مــا ورد أعــاله بعــد تعديــل مبلــغ إعانــة إجماليــة منحتهــا حكومــة مملكــة البحريــن قدرهــا 875 ألــف دينــار بحرينــي تشــمل
796 ألف دينار بحريني لتكاليف الموظفين و79 ألف دينار بحريني تكاليف خدمات، وذلك لتقليل تأثير الوباء.

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

50,60550,568البث والبيانات واالشتراكات )مع مرور الوقت(

11,38712,327تجارة )عند نقطة زمنية محددة(

61,99262,895

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

5,6466,506مدفوعات لمشغلي االتصاالت

12,64812,491تكاليف األجهزة المباعة وأخرى

18,29418,997

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

6,3836,581تكاليف الموظفين

75133إيجار

1,5311,564رسوم اإلدارة )إيضاح 24(

224224مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 24(

122(495))عكس( / مخصص تقادم المخزون )إيضاح 8(

13,79913,051مصروفات أخرى

21,51721,675

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

600539تجارة )إيضاح 2-7(

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

8531,356مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة والموجودات األخرى )إيضاح 6(

(106)(33)مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لموجودات العقود )إيضاح 7(

-6مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة لألرصدة البنكية )إيضاح 5(

8261,250

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

730736مصروفات فوائد على التزامات اإليجار )إيضاح 2-9(

516451أخرى

1,2461,187

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

مصروفات

735980إيجار المكتب وتكاليف الصيانة

1,5311,564رسوم اإلدارة )إيضاح 20(

9921,291كلفة خدمات االتصاالت

إيرادات:

134401إيرادات خدمات االتصاالت

   -56ربح من إنهاء عقد اإليجار

نفقات رأسمالية:

14,500398شراء أرض ومبنى )إيضاح 10(

20202019

آالف الدنانير البحرينية

5,4055,269ربح للسنة

عدد األسهم 

363,883,010363,883,010المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة 

                        فلس  

1514العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد

العالقة

الشركة األمشركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع.

شركة تابعةزين – جنوب السودان

شركة تابعةزين – لبنان

شركة تابعةمجموعة زين القابضة - البحرين ذ.م.م.

شركة تابعةزين – األردن

شركة تابعةزين - السعودية

مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية  .21

تكاليف التمويل  .22

العائد على السهم   .23

إن العائد األساسي والمخفف على السهم الواحد هو على النحو التالي:

األطراف ذات العالقة   .24

خالل سنتي 2019 و2020 قامت الشركة بمعامالت مع األطراف ذات العالقة التالية بشروط معتمدة من قبل إدارة الشركة.

ــة  ــغ لموافق ــذا المبل ــع ه ــي ويخض ــار بحرين ــف دين ــت 224 أل ــنة بلغ ــالل الس ــس اإلدارة خ ــاء مجل ــأة ألعض ــتدركت اإلدارة مكاف اس
الجمعيــة العموميــة للمســاهمين )2019: 224 ألــف دينــار بحرينــي( )إيضــاح 12 و 20(.

فيما يلي المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة:

ال يختلــف عائــد الســهم األساســي عــن العائــد المخفــف حيــث أن الشــركة لــم تصــدر أي أدوات ماليــة مــن شــأنها أن يكــون لهــا تأثيــر 
. مخفف

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

1,6931,311مخصصات جارية

155110مخصصات أخرى ذات آجال طويلة

1,8481,421

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

6,8398,870كتب كفاالت صادرة

 84123نفقات رأسمالية 

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

أرصدة مدينة: )إيضاح 6(

11زين – لبنان

-1زين – جنوب السودان

21

أرصدة دائنة: )إيضاح 12(

5,0902,340مجموعة زين القابضة - البحرين ذ.م.م.

1416زين – األردن

5,1042,356

20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

موجودات مالية

8,56910,239نقد وأرصدة لدى البنوك بالتكلفة المطفأة

13,82515,976ذمم مدينة وموجودات أخرى بالتكلفة المطفأة

22,39426,215  إجمالي الموجودات المالية   

مطلوبات مالية

35,61431,054ذمم دائنة ومطلوبات أخرى بالتكلفة المطفأة

12,34813,149التزامات عقود اإليجار بالتكلفة المطفأة

47,96244,203  إجمالي المطلوبات المالية   

األطراف ذات العالقة )تتمة(   .24

بلغت مكافآت أعضاء اإلدارة العليا خالل السنة المبالغ التالية:

المطلوبات المحتملة وااللتزامات   .26

بلغت أرصدة المطلوبات المحتملة وااللتزامات بنهاية السنة كما يلي:

األدوات المالية والمخاطر المالية   .27

ــة  ــم قياســها بالقيم ــة يت ــاك أدوات مالي ــأة. ال توجــد هن ــة المطف ــة بالتكلف ــات المالي ــة والمطلوب ــف الموجــودات المالي ــم تصني يت
ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر. ــح أو الخســارة أو بالقيمــة العادل ــة مــن خــالل الرب العادل

معلومات القطاع  .25

تعمــل الشــركة فــي مجــال االتصــاالت الســلكية والخدمــات المتصلــة وتتــوزع أنشــطتها ضمــن ثالثــة فئــات: خدمــة تشــغيل الهاتــف، 
والبرودبانــد الثابــت وتجــارة أجهــزة الهاتــف ولوازمهــا. تــرى اإلدارة أن هــذه األنشــطة التجاريــة ليســت قطاعــات منفصلــة. 

تنفذ الشركة أنشطتها في مملكة البحرين.

تفاصيل األرصدة مع األطراف ذات العالقة:

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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األدوات المالية والمخاطر المالية )تتمة(  .27

مخاطر االئتمان 
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر تخلــف الطــرف المقابــل عــن الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة مــا يــؤدي إلــى خســارة ماليــة للشــركة. كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2020، يمثــل الحــد األقصــى لتعــرض الشــركة لمخاطــر اإلئتمــان كمــا فــي نهايــة الســنة الحاليــة بــدون األخــذ فــي 
ــار قيمــة أيــة ضمانــات أو تحســينات ائتمانيــة أخــرى، والتــي ســوف تتســبب فــي خســارة ماليــة للشــركة بســبب عــدم الوفــاء  اإلعتب

بالتــزام األطــراف المقابلــة والضمانــات الماليــة المقدمــة مــن قبــل الشــركة الناتجــة مــن: 

القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة في بيان المركز المالي، و  •  
ــاح ــي اإليض ــواردة ف ــة ال ــات المالي ــة بالضمان ــم المطالب ــا ت ــه إذا م ــركة دفع ــى الش ــب عل ــن أن يتوج ــغ يمك ــى مبل أقص  •   

رقم 26 بغض النظر عن احتمال المطالبة بالضمان.   

فيما يلي تفاصيل الموجودات المالية للشركة:

        ذمم تجارية مدينة 
20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

7,7577,235المبالغ اإلجمالية لألدوات المالية المعترف بها

(5,132)(5,280)المبالغ اإلجمالية لألدوات المالية الخاضعة لمعادلة المقاصة في بيان المركز المالي

2,4772,103المبالغ الصافية لألدوات المالية المعروضة في بيان المركز المالي

             ذمم دائنة
20202019

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

8,2037,608المبالغ اإلجمالية لألدوات المالية المعترف بها

(5,132)(5,280)المبالغ اإلجمالية لألدوات المالية الخاضعة لمعادلة المقاصة في بيان المركز المالي

2,9232,476المبالغ الصافية لألدوات المالية المعروضة في بيان المركز المالي

31 ديسمبر 2020

 إجمالي القيمةإيضاحات
الدفترية

 صافي القيمةمخصص الخسارة
الدفترية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

8,473(8)58,481  (أ)النقد وأرصدة لدى البنوك

96-596 مبالغ قيد التحصيل

ذمم مدينة:

11,069(12,525)623,594  (ب)  مشتركو خطوط الدفع اآلجل 

1,036(418)61,454   مستحق من شركاء التجوال

171(6)6177  (ب)  مستحق من الموزعين

862(161)61,023   ذمم مدينة من الربط البيني

2-62   إيرادات مستحقة )خدمات غير مفوترة(

1(1)62 ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

595(187)6782 ذمم مدينة مختلفة

89(5)694 ذمم مدينة من الموظفين

35,705)13,311)22,394

األدوات المالية والمخاطر المالية )تتمة(   .27

فيما يلي األدوات المالية التي تخضع لترتيبات المقاصة أو ترتيبات مماثلة:

ــرف  ــر ص ــوق )مخاط ــر الس ــل مخاط ــة مث ــر المالي ــن المخاط ــة م ــة متنوع ــا لمجموع ــة يعرضه ــألدوات المالي ــركة ل ــتخدام الش إن اس
العمــالت األجنبيــة ومخاطــر ســعر الفائــدة ومخاطــر أســعار األســهم(، ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة. وتقــوم الشــركة باســتمرار 
ــة. ويتحمــل مجلــس اإلدارة المســؤولية الكاملــة  بمراجعــة تعرضاتهــا للمخاطــر وتتخــذ إجــراءات للحــد منهــا إلــى مســتويات مقبول
ــم  ــة سياســات إدارة المخاطــر بالتعــاون الوثيــق مــع الشــركة األم. يت ــة إطــار عمــل إدارة المخاطــر بالشــركة ومراقب عــن إنشــاء ومراقب
ــط مناســبة  ــي تواجههــا الشــركة، ووضــع حــدود وضواب ــل المخاطــر الت ــد وتحلي ــي الشــركة لتحدي  وضــع سياســات إدارة المخاطــر ف
للمخاطــر، ومراقبــة المخاطــر وااللتــزام بالحــدود. وتتــم مراجعــة سياســات وأنظمــة إدارة المخاطــر بشــكل منتظــم لتعكــس التغيــرات 

فــي ظــروف الســوق.

لم يطرأ أي تغيير على تعرض الشركة للمخاطر المالية المذكورة أعاله أو للطريقة التي تدار بها وُتقاس المخاطر.

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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31 ديسمبر 2019

 إجمالي القيمةإيضاحات
الدفترية

 صافي القيمةمخصص الخسارة
الدفترية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

10,158(2)510,160  (أ)النقد وأرصدة لدى البنوك

81 -581 مبالغ قيد التحصيل

ذمم مدينة:

12,869(11,843)624,712  (ب)  مشتركي خطوط الدفع اآلجل 

1,048(328)61,376   مستحق من شركاء التجوال

405(4)6409  (ب)  مستحق من الموزعين

607(120)6727   ذمم مدينة من الربط البيني

77-677   إيرادات مستحقة )خدمات غير مفوترة(

1-61 ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

851(149)61,000 ذمم مدينة مختلفة

118(6)6124 ذمم مدينة من الموظفين

38,667)12,452)26,215

مجموع العمالت األجنبيةيوروجنيه إسترلينيدوالر أمريكي31 ديسمبر 2020

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

 آالف الدنانير
البحرينية

موجودات مالية

31,412-1,409نقد وأرصدة لدى البنوك

561,669-1,613ذمم مدينة وموجودات أخرى

3,022-593,081

مطلوبات مالية

899,921-9,832ذمم دائنة ومطلوبات أخرى*

9,832-899,921

(6,840((30(-(6,810(صافي المركز 

مجموع العمالت األجنبيةيوروجنيه إسترلينيدوالر أمريكي31 ديسمبر 2019
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية

موجودات مالية

405--405نقد وأرصدة لدى البنوك

1,30119221,342ذمم مدينة وموجودات أخرى

1,70619221,747

مطلوبات مالية

3,20511,568-8,363ذمم دائنة ومطلوبات أخرى

8,363-3,20511,568

(9,821((3,183(19(6,657(صافي المركز 

* االلتزامات النقدية المتبقية بما في ذلك التزامات اإليجار مقومة بالعملة الوظيفية للشركة.

يتــم إيــداع النقــد فــي البنــوك ذات التصنيــف االئتمانــي الخارجــي بدرجــة االســتثمار. يحتســب جــزء الخســائر االئتمانيــة المتوقعة  )أ ( 
مدى الحياة فقط المتعلق بإحتمالية احداث التخلف ضمن 12 شهرًا.  

ــاس ــط لقي ــج المبس ــركة النه ــد الش ــة، تعتم ــن المدين ــم الموظفي ــود وذم ــودات العق ــة وموج ــة المدين ــم التجاري ــبة للذم بالنس  )ب ( 
مخصــص الخســارة علــى الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة لمــدى الحيــاة. تقــوم الشــركة بتعديــل الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة   
علــى هــذه البنــود باســتخدام مصفوفــة مخصصــات، تــم تقديرهــا بنــاًء علــى الخبــرة الســابقة لخســارة االئتمــان. يتضمــن إيضــاح   

6 مزيدًا من التفاصيل حول مخصصات الخسارة للذمم التجارية المدينة والموزعين.  

إن الذمم المدينة األخرى مصنفة ضمن المرحلتين الثانية والثالثة اعتمادًا على جودة مخاطر االئتمان.

تتكون الذمم التجارية المدينة العائدة لمشتركي خطوط الدفع اآلجل، من عدد كبير من العمالء.

تتعــرض الشــركة أيًضــا لمخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالضمانــات الماليــة المقدمــة )إيضــاح 26(. إن أقصــى تعــرض للشــركة فــي 
هــذا الصــدد هــو أقصــى مبلــغ يمكــن للشــركة دفعــه فــي حالــة طلــب الضمــان.

ال تحتفظ الشركة بأي ضمانات أو تعزيزات ائتمانية لتغطية مخاطر االئتمان المرتبطة بموجوداتها المالية.

مخاطر العملة 
إن مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة تغيــر فــي أســعار صــرف 

ــالت األجنبية. العم

فــي تاريــخ التقريــر، بلغــت القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات النقديــة المعنونــة بعمــالت غيــر العملــة الوظيفيــة للشــركة 
كمــا يلــي:

األدوات المالية والمخاطر المالية )تتمة( األدوات المالية والمخاطر المالية )تتمة(27.   .27

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

مخاطر االئتمان )تتمة(
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األدوات المالية والمخاطر المالية )تتمة(  .27

مخاطر معدالت الفائدة  
ــر  ــة لتغي ــة نتيج ــتقبلية ألداة مالي ــة المس ــات النقدي ــة أو التدفق ــة العادل ــب القيم ــر تقل ــي مخاط ــدة ه ــدالت الفائ ــر مع إن مخاط

ــي الســوق. ــدة ف معــدالت الفائ

ال تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة الهامة. 

مخاطر السيولة 
هــي مخاطــر أن تواجــه الشــركة صعوبــة فــي تحصيــل األمــوال للوفــاء بالتزاماتهــا المرتبطــة بــاألدوات الماليــة. وتديــر الشــركة هــذه 
ــز الســوق فــي  ــى إغــالق مراك ــة وقدرتهــا عل ــل مــن التســهيالت االئتماني ــر التموي ــد كاٍف وتوف ــاظ بنق المخاطــر مــن خــالل االحتف

غضــون مهلــة قصيــرة.

لــدى الشــركة تســهيالت بنكيــة غيــر مســتعملة بمبلــغ 5.5 مليــون دينــار بحرينــي )2019: 5.5 مليــون دينــار بحرينــي( مــن بنــوك 
تجاريــة محليــة.

ــة  ــرة االســتحقاق التعاقدي ــى فت ــة إســتنادا ال ــة للشــركة فــي مجموعــات اســتحقاق ذات الصل ــات المالي ــي تحليــل للمطلوب فيمــا يل
ــدة(. إن  ــي والفائ ــغ األصل ــة للمبل ــات النقدي ــة )التدفق ــر المخصوم ــة غي ــات النقدي ــة والتدفق ــر المالي ــخ التقاري ــي تاري ــة ف المتبقي

ــا: ــس جوهري ــم لي ــر الخص ــث أن أث ــة حي ــا الدفتري ــاوي أرصدته ــهرًا تس ــالل 12 ش ــتحقة خ ــدة المس األرص

القيمة العادلة لألدوات المالية  .28

ــن  ــة بي ــة منظم ــي فــي معامل ــزام مال ــل الت ــوع لنق ــع أحــد الموجــودات أو المدف ــد بي ــن المســتلم عن ــة هــي الثم ــة العادل إن القيم
ــة.  ــة العادل ــرات القيم ــة وتقدي ــم الدفتري ــن القي ــروق بي ــأ ف ــد تنش ــك، ق ــاس. ونتيجــة لذل ــخ القي ــي الســوق فــي تاري مشــاركين ف

ُتدرج األدوات المالية للشركة بالتكلفة المطفأة. وإن القيمة العادلة لهذه األدوات المالية تقارب قيمتها الدفرتية.

إدارة المخاطر الرأسمالية  .29

تتمثــل أهــداف الشــركة بخصــوص إدارة رأس المــال بحمايــة قدرتهــا علــى االســتمرار كشــركة مســتمرة مــن أجــل تقديــم عائــد علــى 
االســتثمار للمســاهمين والحفــاظ علــى هيــكل رأس المــال األمثــل لتقليــل تكلفــة رأس المــال.

يتكــون هيــكل رأس مــال الشــركة مــن حقــوق الملكيــة، رأس المــال المصــدر وأســهم الخزينــة واحتياطيــات أســهم الخزينــة واألربــاح 
المــدورة. تقــوم اإلدارة بمراجعــة هيــكل رأس المــال علــى أســاس ســنوي. كجــزء مــن هــذه المراجعــة، تراعــي اإلدارة تكلفــة رأس المــال 

والمخاطــر المرتبطــة بــكل مطالبــة كــرأس مــال. الشــركة خاليــة نســبيًا مــن الديــون كمــا فــي تاريــخ التقريــر الحالــي.

2020

المجموع1-5 سنوات3 أشهر إلى 12 شهرًا1-3 أشهرأقل من شهر
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية

ذمم دائنة ومطلوبات 
3,65210,21117,0565,23236,151أخرى

2019

المجموع1-5 سنوات3 أشهر إلى 12 شهرًا1-3 أشهرأقل من شهر
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية

ذمم دائنة ومطلوبات 
3,1648,00912,0628,87132,106أخرى

تحليل استحقاق مطلوبات اإليجار مبين في إيضاح 2-9. 

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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إعادة تصنيف  .30

تــم إعــادة تصنيــف بعــض البنــود فــي بيــان المركــز المالــي وبيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر وبيــان التدفقــات النقديــة 
ــر الماليــة 15 اإليــرادات  ــار الدولــي إلعــداد التقاري ــات المعي للســنة الســابقة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019 لتتوافــق مــع متطلب
مــن العقــود والعمــالء ومعيــار المحاســبة الدولــي 1 عــرض البيانــات الماليــة. تــم عــرض التغييــرات ذات الصلــة علــى النحــو التالــي:

بيان المركز المالي أ ( 

تأثير كوفيد-19  .31

أدى تفشــي فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( فــي أوائــل عــام 2020 فــي معظــم البلــدان إلــى تعطــل األعمــال التجاريــة علــى نحــو واســع 
النطــاق، مــا ترتــب علــى ذلــك مــن أثــر ســلبي علــى األنشــطة االقتصاديــة. تراقــب الشــركة باســتمرار األثــر الواقــع عليهــا، كمــا تتعــاون 

جنًبــا إلــى جنــب مــع الهيئــات التنظيميــة المحليــة ، إلدارة التعطــل المحتمــل فــي األعمــال بســبب تفشــي كوفيــد-19.

ــن  ــرات وإدارة المخاطــر يتعي ــرات فــي األحــكام والتقدي ــد-19، تحققــت الشــركة مــن وجــود أي تســويات وتغي نظــًرا لتفشــي كوفي
أخذهــا فــي االعتبــار واإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة. فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية حــول مصــادر التقديــرات الرئيســية 

المتســقبلية واألخــرى التــي قــد تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة تتســبب فــي إجــراء تعديــالت ماديــة علــى البيانــات الماليــة: 

انخفاض قيمة األصول غير المالية:
ــاء كوفيــد-19 علــى المنشــآت العاملــة فــي قطــاع  ــار أدنــى أثــر ناتــج عــن وب أجــرت الشــركة تقييمــًا نوعيــًا، مــع األخــذ فــي االعتب
االتصــاالت، وقارنــت النتائــج الفعليــة للســنة مــع الميزانيــة التقديريــة الموضوعــة والمعاييــر القياســية لمجــال األعمــال، وخلصــت إلــى 

أن تقييــم انخفــاض القيمــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 ال يــزال إلــى حــد كبيــر دون تغييــر.

ــق بالمنشــآت  ــا يتعل ــة فيم ــة وأي حــاالت عــدم تأكــد جوهري ــى انخفــاض القيم ــا تحققــت الشــركة مــن وجــود أي مؤشــرات عل كم
والمعــدات والموجــودات غيــر الملموســة وحــق اســتخدام األصــول خصوصــًا تلــك الناتجــة عــن أي تغيــر فــي فتــرات عقــود اإليجــار 

واســتنتجت عــدم وجــود تأثيــر مــادي بســبب كوفيــد-19.

الخسائر االئتمانية المتوقعة وانخفاض قيمة األصول المالية:
قامــت الشــركة بتطبيــق تراكبــات اإلدارة علــى نمــاذج مخصــص إنخفــاض القيمــة الحاليــة مــن خــالل تطبيــق ســيناريوهات الــوزن 
االحتمالــي علــى عوامــل االقتصــاد الكلــي ذات الصلــة بالمنــاخ االقتصــادي للســوق المعنيــة التــي تعمــل فيهــا. قامــت الشــركة أيضــًا 
بتقييــم التعرضــات فــي القطاعــات التــي مــن المحتمــل أن تتأثــر بــأي مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة واســتنتجت أنــه ال يوجــد 

تأثيــر مــادي بســبب كوفيــد-19.

االلتزامات وااللتزامات المحتملة:
قامــت الشــركة بتقييــم األثــر المترتــب علــى تعطــل أي أنشــطة تشــغيلية، بمــا فــي ذلــك أي تحديــات تعاقديــة وتغييــرات فــي 
األعمــال والعالقــات التجاريــة بيــن الشــركة والعمــالء والمورديــن، للنظــر فــي زيــادة محتملــة فــي المطلوبــات وااللتزامــات المحتملــة 

ولــم يتــم مالحظــة أي مشــاكل.

31 ديسمبر 2019

بعد إعادة التصنيفإعادة التصنيفكما تم اإلفصاح عنه
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية

موجودات متداولة

16,998(5,108)22,106ذمم مدينة وموجودات أخرى

5,2515,251-موجودات العقود

موجودات غير متداولة

1,199(2,167)3,366ذمم مدينة وموجودات أخرى

2,0242,024-موجودات العقود

31 ديسمبر 2019

كما تم اإلفصاح عنهكما تم اإلفصاح عنهكما تم اإلفصاح عنه
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية

(21,675)(122)(21,553)مصروفات تشغيلية وإدارية

-122(122)مخصص تقادم المخزون

31 ديسمبر 2019

كما تم اإلفصاح عنهكما تم اإلفصاح عنهكما تم اإلفصاح عنه
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية
 آالف الدنانير

البحرينية

(1,883)(2,241)358صافي التغير في الذمم المدينة والموجودات األخرى

2,2412,241-صافي التغير في موجودات العقود

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ب ( 

بيان التدفقات النقدية ج( 

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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مبدأ اإلستمرارية:
أجــرت الشــركة تقييمــًا لمــا إذا كانــت الشــركة مســتمرة فــي ضــوء الظــروف االقتصاديــة الحاليــة وجميــع المعلومــات المتاحــة حــول 
ــر  ــال والســيولة. رغــم األث ــي تغطــي األداء المســتقبلي للشــركة ورأس الم ــم إعــداد التوقعــات الت المخاطــر والشــكوك المســتقبلية. ت
ــة  ــي مزاول ــة لالســتمرار ف ــوارد كافي ــى أن الشــركة لديهــا م ــي تظهــر التوقعــات إل ــي الوقــت الحال ــد-19، إال أن ف ــم لكوفي المتفاق
عملياتهــا التشــغيلية فضــاًل عــن أن موقفهــا المتعلــق باإلســتمرارية لــم يتأثــر إلــى حــد كبيــر ولــم يتغيــر. ونتيجــة لذلــك، تــم إعــداد 

البيانــات الماليــة بشــكل مناســب علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

منحــت حكومــة مملكــة البحريــن إعانــة إجماليــة للشــركة قدرهــا 875 ألــف دينــار بحرينــي تشــمل 796 ألــف دينــار بحرينــي لتكاليــف 
الموظفيــن و79 ألــف دينــار بحرينــي تكاليــف خدمــات، وذلــك لتقليــل تأثيــر الوبــاء. تــم تعديــل هــذه المبالــغ مقابــل البنــود ذات 

الصلــة فــي بيــان الدخــل للســنة )إيضــاح 20(.

إضافة إلى تعميم مصرف البحرين المركزي بتاريخ 14 يوليو 2020 )رقم OG/259/2020(، تقدم شركة زين البحرين ش.م.ب. 
)"الشركة"( المعلومات التالية المتعلقة بالبيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2020.

أ. األثر العام على البيانات المالية

بشكل عام لم تتأثر البيانات المالية للشركة بشكل كبير بسبب تأثير جائحة كوفيد- 19. مع استمرار تفشي كوفيد- 19، من الصعب التنبؤ بمدى 
ومدة التأثير االقتصادي بالكامل حتى اآلن. تعتقد اإلدارة بناًء على تقييمها أن الشركة لديها السيولة الكافية لمواصلة الوفاء بالتزاماتها المالية 

في المستقبل المنظور عند استحقاقها.

ب. األثر على بيان الدخل

اإليرادات

التجوال بسبب  إيرادات خدمة  القطاع تحديات جدية من حيث  واجه 
الداخلي  التجوال  على  كبير  بشكل  أثرت  التي  الشديدة  السفر  قيود 
والخارجي. تعد هذه اإليرادات بطبيعتها دورية بشكل عام وقد تأثرت 
بشكل كبير بسبب كوفيد- 19. ومع ذلك، فإن تكوين إيرادات خدمة 
جوهريًا،  ليس  للشركة  اإلجمالية  باإليرادات  يتعلق  فيما  التجوال 
وبالتالي ال يوجد تأثير مادي على البيانات المالية للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2020.

المصروفات

التي تهدف  التكلفة  الشركة مرنة في تنفيذ مبادرات تحسين  كانت 
إلى  أدى  ما  األعلى  الخط  ضغط  تأثير  وتقليل  التكاليف  تقليل  إلى 
بالدعم  أيضًا  واستكمل ذلك  التشغيل.  إيجابي عام في تكلفة  تباين 

الحكومي المقدم من خالل سداد أجور البحرينيين.

ال يعتبر التأثير المترتب على ما سبق جوهريًا.صافي الدخل

زين البحرين ش.م.ب.
 إيضاحات حول البيانات المالية )تتمة( 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

زين البحرين ش.م.ب.
 معلومات إضافـية  ــ  غير مدققـة
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ت. األثر على بيان المركز المالي
الموجودات

)تحديد الفئات الفرعية، مثل النقد وما في حكمه(

وتأثيره  كوفيد-19  عن  الناتج  الوضع  كثب  عن  الشركة  إدارة  تراقب 
على عمليات الشركة والتدفقات النقدية والمركز المالي. تعتقد اإلدارة 
بناًء على تقييمها أن القيمة األصلية للمنشآت والمعدات التي تظهر 
في البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2020  لم تنخفض قيمتها.

بنموذج  المتعلقة  الالزمة  التعديالت  االعتبار  في  األخذ  إلى  إضافًة 
الخسائر االئتمانية المتوقعة، تظهر الذمم المدينة والموجودات األخرى 

بالمبالغ المناسبة وال تتطلب أي تعديل كما في 31 ديسمبر 2020.
المطلوبات

ليس لدى الشركة أي قروض حاليًا.)تحديد الفئات الفرعية، مثل القروض(

ال يوجد تغيير مادي.صافي حقوق الملكية المتعلقة بالمساهمين

ال شيء آخر يتعلق بكوفيد- 19تأثيرات مادية أخرى على المركز المالي

ج. التأثير على قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية

أجــرت الشــركة تقييمــًا مــا إذا كانــت مســتمرة علــى مبــدأ االســتمرارية فــي ضــوء الظــروف االقتصاديــة الحاليــة وجميــع المعلومــات المتاحــة 
حــول المخاطــر والشــكوك المســتقبلية. تــم إعــداد التوقعــات التــي تغطــي األداء المســتقبلي للشــركة ورأس المــال والســيولة. قــد يســتمر تأثيــر 
ــة لالســتمرار فــي الوجــود التشــغيلي  ــوارد كافي ــي تظهــر التوقعــات أن الشــركة لديهــا م ــد-19 فــي التطــور ولكــن فــي الوقــت الحال  كوفي
وأن مبــدأ االســتمرارية ال يــزال غيــر متأثــر إلــى حــد كبيــر ولــم يتغيــر. نتيجــة لذلــك تــم إعــداد البيانــات الماليــة بشــكل مناســب علــى أســاس 

مبــدأ االســتمرارية.

زين البحرين ش.م.ب.
 معلومات إضافـية  ــ  غير مدققـة )تتمة(


