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                     المساهمون الكرام 

يـسني  النيالا  ن  جلس  دارة  رنـرن   رنانليا  نصااـلل)ع اننلي أن أق أ لك نمل جسًاـلل  ن  ي لمل ننسالع رنـرن    

 .ك2022 سب نبن 30أشهن رنني ها  ف     رن سا نف ن   

 

 :األداء التشغيلي للمجموعة

ــب نبن  نسف ن  رنني هـا  ف   دينرارع رننلنوـن   اسـغ   .  اإليرادات    ـ جساوق لاير جـقلةـي  ا  1981,5  ـ لة   ل  جبسـغك  2022ســ

ـــنأ دينرارع رننلنوـن   ك2021جساوق لاير نسف ن  رننـنللـس  ج  ـنلك    1802,2 جلنوـن     رإلينرارع رننحقـق  ج . وارــ

 جساوق لاير. 1565,5  ، ورن   سلهن  اإينرارع اسغ   زي 
 

جساوق لاير نسف ن  رنننللس        396,9جقلةي  اـ  جساوق لاير      423,4جبسغ و لة     (األداء المحلي )ننلي أ    دينرارع اسغ 

ــلهل ينو رإلينرارع رننحقق ك2021ج  نلك  ــمأ ةماســ   . و ل س   ازيلا   لةهل    رينرارع نبوة رنلنس ينو   ج  خصل ار

 جساىوق لاير. 21,1

 

جساوق     1507,6جقلةي  اـــــ جساوق لاير   1655,7  جاـللةي  رننلنون  رن ـرغاسا  دن    دجنلن  رةافا . المصررفاات

 ٪.9,8  ل  لةه  ةافلعرك أي ايسب  2021ف  رنالك    نسف ن  رنننللس لاير 

 

جساوق  195,1   اسغ   ٪16,1ايسب     اللفا  اال خالل رنضنرمبرن  ينور  ف  رألةالح  رننلنون حقق   .  األربررررررررررا 

ــلف  ةاا رنف ن و .ك2021نلك حقق هل رننلنون  ف   جساوق لاير    168,1 ـــــــلاير جقلةي  ا اال خالــل حقو     اسغ ص

 ٪.1,8ازيلا   لةهل  أي   ك2021جساوق لاير ف  نلك   48,9جساوق لاير جقلةي  اـ    49,8 جبسغل   لة   رأل سا 

 

ك جبسغ  2022 ـسب نبن  رنني ها  ف    ـسا رناسغ  ـصلف  ر)ةالح نسانسالع رننحسا  نصـشهن  .  ةسرلن الالعمليات المحلية اي  

ــ    53,7و لة    ىال رنحفلظ نس  جسـ وو ل ك.  2021جساوق لاير نسف ن  رنننللس  ج  نلك    54,7جساوق لاير جقلةي  اــــ

ــ وى جـنلـلأ    رألةـالح رننحسـا  ــ نـيل جســ وذـن  ياوا رن  رنينو ف  رينرارع ـخلـج  رنـهلا  رنن يـقأ    جـقلةـي  ـالنـالك رنـنل ــ

،  انشــال رنيفقلع ، الإل ــلف  رن   ٪ن1,7رنيطل  رنانيض رنثلا  ا  رينرارع٪ن و11,1اينو ســيوي ايســب  نسلفع رآلجأ  

  ةافلع رهصك نس  رننغل ج  ننسالع رن حالـاأ رنلال ن ورإل  رن   سـلهن  اهل وريًفلض جًالـ   ان  رنمجل رننليي  ا

 رنثلا   ورنن يقس .  نمأ ج  رنًلجلع  لفس  ف  أسور  رنباع الن لزم رنني

 

لاير  0.065لاير ننلي  جقلةي  اــــ    0.066ك  2022 يوياوف   رنني ها     ف ن خصل رنةاا رننلنون  نسسهل رنورحل  اسغ  

 ك.2021نلي  نسف ن  رنننللس  ج  نلك ن
 

 :قاعدة المشتركين

 جساوق 3.207  نن يقس  يحورف   أ ج  رنًلجلع رنثلا   و ك  2022 ســب نبن 30  ف اسغ نلا رننرــ ن ا  النســسطي   نل  

 جساوق جر نك ، جسلص   3.189اـ    جقلةي   اغان شلجس  جر ن   شن لع دنلا  رنباع رنننابط  جع ننلي أن  جر نك

ـشلجس  جـر ن   ـشن لع دنلا   اسغ دجنلن   لنل  رننـر ن ا  فانل    ،رنالك رننلـ  ن  يف  رنف ن  ج  ٪ 0,6ايـسب   ينور

 جساوق جر نك. 3.736جقلةي  اـ  جساوق جر نك 3.728  رنباع
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 :الشركات التابعة

 : شركة االتصاالت المت قلة )مجموعة زين(
 

جقلةي  اإينرارع رنف ن  رنننللس  رنبلنغ     ك2022    سـب نبنجساوق لاير ف 1565,5اسغ  دينرارع جلنون  زي  

ل و  1413,1 أ رنفورـم لح  ـب ــنرـمب ورإلهصكجساوق لاير. اسـغ  رألةـا لنف ن     604,7  رنضــ لةـي  ـا جساوق لاير جـق

ل ايـسب   594.3رنننللس  ج  رألةالح  بأ خاـلل رنفورمل ورنـضنرمب ورإلهصك رنبلنغ    جساوق لاير جـسلس  ريًفل ـ 

ــ 208,5اسغ صلف  رنناا  .1.75٪  لةهل   ازيلا  رنسلاق اوق لاير ف  رنف ن   جس  180,9  جساوق لاير جقلةي  اـــ

15.2٪. 

ــ  جر نك جساوق 52  ٪ دن 7,3   لنل  ننصء جلنون  زي  ايسب   رةافع دجنلن  جر نك جساوق 48.4جقلةي  ا

 ف  رنف ن  رنسلاق .  
 

 :حصة الشركة اي السوق 

االـل)ع رنن يقس  ف  رنسـو  اشـلجس  شـن لع دنلا  رنباع نرـن   ننلي أن إلاقلة حالـ  شـبم  ننلي أ ج  جرـ ن   ر

فانل اقلة حالـــ  ننلي أ ج  رننرـــ ن ا  ف  خلجلع رنهلا  رنثلا   ٪. 58,1ابسغ واحالـــ  دينرارع  ٪  47,5  احورن 

 ٪.82,2واحال  دينرارع اقلة ايحو ٪ 71ن  اآجأ وجسبق رنلفع

 

 :شكر فتقدير

نس  اننهل   رننًسالا م  رنفنص  نإلننرب ن  خلن  رنرمن ورن قلين ننسلهنايل رنمنرك وجر ن ايل  يي هز هوف  رنً لك  

رنرن    ،  نل يوا أق يانب ن  اقلينيل نإلارة  رن يفامي  وجوظف   رنلال   رننس نن رنمي سلنليل ف  احقاق هم  رني لمل

رنانأ  افلياهل ودخصصهل ف   رنحلنا   نس   رن حليلع  ف. وح   ف  ظأ  اأق جلنون  افضأ اننمل  الج   لق   إييل نس  

 .فضأ جس ويلع أ ورنوصول رن  ننلي أ سوف ا نم  ج  جورصس  همر رألارء رنلال 

 

ينفع نسنقلك رنسلج  ننو)يل حضن  صلحب رنلصن   و لف  رنالجسا  النرن   رق   نل يرنفيل النيالا  ن  جلس  رإلارة   

  رنًنسا  رنثلي  ورناال رنوطي   أسن  نبلةرع رن هلي  انيلسب      -حفظه هللا وةنل     -رنسسطلق هاثل ا  طلة  رنناظل  

نسالا  ورنانن رننليل ونس  رنراب  ارناا  هللا رناس  رنقلين أق ياال هم  رننيلسب  نس  جصن ه انوفوة رنالح  ور رننلال  

 .  ن رنانلي  النًان ورنينلء اح  ظأ  الا  جصن ه رنحما

 

 ورنسصك نسامل وةحن  هللا وان لاه ،،، 

 
 

                                                                                         

  دارةاإلمجلس رئيس  

 


