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فً ظروف  منح استثناءاتأو  للشركةحوكمة ال نظامبتعدٌل ( المجلس)قد ٌقوم مجلس اإلدارة 

لقوانٌن واألنظمة السابدة أو جدول الصالحٌات استثناء ا، بشرط أن ال ٌنتهك أي تعدٌل أو خاصة

 . بالشكل المناسب استثناءعن أي تعدٌل أو  اإلفصاحالخاص بالشركة وأن ٌتم أٌضا 

 

 ٌتم ترقٌم التغٌٌرات التً تتم على الوثٌقة بشكل تسلسلً وتؤرٌخها. 

  ًاالسجل أدناه والتوقٌع علٌهتثبٌت كافة التحدٌثات التً تتم ف. 

 

 االسم والتوقٌع التارٌخ رقم النسخة
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 تمهيد -1

أو " زٌن"بعد بلفظ ٌشار إلٌه فٌما )متنقلة السعودٌة شركة االتصاالت ال إدارةان مجلس  1-1

لحوكمة الشركة بالتوافق مع قواعد حوكمة  نظاموفً محاولة منه لتطبٌق "( الشركة"

الشركة الصادرة من قبل هٌبة سوق المال فً المملكة العربٌة السعودٌة ولضمان التزامه 

القواعد الخاصة به  بإعدادالشركات، قام  بحكومةذات العالقة بالممارسات الرٌادٌة 

 .لحوكمة الشركة

تزوٌد مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بهدف شركة زٌن الخاصة بحوكمة القواعد تم إعداد  1-0

والمساهمٌن بهٌكل تنظٌمً وسٌاسات وإرشادات واضحة لضمان تحقٌق أهداف الشركة 

وضمان إدارة طموحات المساهمٌن عالوة على االلتزام بمتطلبات قواعد حوكمة 

 .الشركات الصادرة من هٌبة سوق المال

الشركة وأعمالها واتخاذ  دارةإعلى  اإلشرافٌتولى مجلس إدارة شركة زٌن مسإولٌة  1-3

تقدم هذه القواعد بجانب و. المتعلقة بسٌاسة الشركة الربٌسٌةالقرارات بشؤن كافة المسابل 

عقد تؤسٌس الشركة ومواثٌق اللجان التابعة للمجلس والمدرجة هاهنا باإلضافة الى نظام 

 .الشركات الصالحٌة والممارسات الخاصة بحوكمة زٌن

عة قواعد حوكمة الشركة وكافة السٌاسات المرتبطة بها من حٌن ٌقوم المجلس بمراج 1-4

آلخر وٌقوم أٌضا بإجراء كافة التغٌٌرات الالزمة التً ٌرى أنها ضرورٌة بمحض إرادته 

وٌضمن المجلس خالل إجراء تلك . والى المدى الذي تطالب به أٌة أنظمة أو قوانٌن

 .ٌن السابدة فً المملكة العربٌة السعودٌةالمراجعة استمراره فً االلتزام باألنظمة والقوان
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 حوكمة الشركات 2

توازن بٌن  إٌجاد إلىٌهدف " مراقبة وتوازن"هً عبارة عن نظام  حوكمة الشركات إن 0-1

المساهمٌن، اإلدارة، الموظفون، العمالء، والمجتمع )المصالح المختلفة لحملة األسهم 

لٌست مقصورة فقط على األمور  اتوهكذا فان حوكمة الشرك. المنظمةفً ( ككل

تسري على كافة   اتارة المخاطر، بل إن حوكمة الشركالتشرٌعٌة واحترام القوانٌن أو إد

 .أرجاء الشركة

بمعناه الحرفً ٌعنً تطبٌق المفهوم بؤقصى " حوكمة الشركات"ان استخدام التعبٌر  0-0

ومن الممكن . ساهمٌهااٌجاد قٌمة لموفً نفس الوقت  وإدارتهاأشكاله على اتجاه الشركة 

النظر الى حوكمة الشركة كذلك على أنها تنفٌذ نظم المراقبة لتجنب تضارب المصالح 

 .والسلوك غٌر الالبق

مراقبة وضبط الهٌكل التنظٌمً للشركة  محافظة، تتمحور حوكمة الشركات حول تطوٌر، 0-3

 على شمول اجراءات اتخاذ القرار فً الشركةالالزمة لضمان  اإلجراءات وكذلك

مستوى منح وتعمل هذه العناصر مجتمعة على  .والمسإولٌة النزاهة، الشفافٌة، المساءلة

لشركة مٌزة تنافسٌة عند بحثها عن مستثمرٌن وفر لمعٌن من االطمبنان للمساهمٌن مما ٌ

 .أو موردٌن أو شركاء فً العمل

ٌكون  تجنب الصدمات المالٌة وال ٌنبغً أن فقط بشؤنان حوكمة الشركات لٌست  0-4

تركٌزها على اآلثار السلبٌة للحوكمة السٌبة، بل ٌنبغً أن تكون الفوابد االٌجابٌة للحوكمة 

 .الجٌدة هً الهم األساسً للشركة

النظم التً تحكم الشركة وبالتالً /حول النظامحوكمة الشركات من الناحٌة القانونٌة  تدور 0-5

. القة التً تربطهمعوطبٌعة ال هً التً تحدد الدور الذي ٌلعبه مجلس اإلدارة وأعضابه

 .وٌغطً هذا الكتٌب هذه المجاالت بشكل أكثر تفصٌال

 :ما ٌلً ةتشمل المبادئ األساسٌة لحوكمة الشرك 0-6

بمعلومات كافٌة ودقٌقة لٌتسنى لهم ممارسة حقوقهم على الوجه تزوٌد المساهمٌن  0-6-1

 .األكمل

وٌلتزم بتمثٌل مصالح المساهمٌن والمحافظة مجلس إدارة ٌتمتع بالفعالٌة واالستقاللٌة  0-6-0

 .علٌها

لضمان قٌام أعضاء المجلس الذٌن ٌتمتعون بالكفاءة تشكٌل اللجان التابعة للمجلس  0-6-3

وهذه اللجان هً . واالسترشاد والرأي السدٌد إلدارة الشركةوالخبرة بتقدٌم المشورة 
 :كما ٌلً
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للشركة، ولمزٌد من  ةالداخلٌ ابةهٌكل الرق ضبطتتولى مسإولٌة  لمراجعةالجنة  - أ
 .مٌثاق لجنة المراجعة إلىالتفاصٌل ٌرجى الرجوع 

التنفٌذٌة  اإلدارة تعوٌضاتتضطلع بمهام الموازنة بٌن لمكافآت والترشٌحات للجنة    - ب
ولمزٌد من لمساهمٌن وضمان التزام المجلس بقواعد الحوكمة الفعالة، وقٌمة حقوق ا

 .المكافآت والترشٌحاتٌثاق لجنة التفاصٌل ٌرجى الرجوع الى م

 ، لجنة تنفٌذٌة تساعد المجلس فً االضطالع بواجباته عن طرٌق تفوٌض بعض سلطاته - ت
 .لمزٌد من التفاصٌل ٌرجى الرجوع إلى مٌثاق اللجنة التنفٌذٌة

إرشادات ٌقدمها مجلس اإلدارة إلدارة الشركة ومراقبة مدى فعالٌة السٌاسات  0-6-4

 .تتخذها اإلدارة بما فً ذلك تنفٌذ استراتٌجٌتهاوالقرارات التً 

أن الشركة ككل الدور القٌادي الفعال الذي ٌقوم به الربٌس التنفٌذي للشركة لضمان  0-6-5

 .تعمل ضمن سٌاق واحد

 .تطبٌق سٌاسات واجراءات تم تعمٌمها بشكل جلً وواضح 0-6-6

 .تفوٌض واضح للصالحٌات والمسإولٌات 0-6-7

 .المساءلة والرقابة للحد من مخاطر االحتٌال وإساءة اإلدارة 0-6-8

توافق مع المتطلبات القانونٌة ومات واالفصاح عنها بشكل مناسب ٌالشفافٌة ونشر المعل 0-6-9

 .والممارسات الرابدة فً هذا المجال

 رٌرهاولدٌها الموارد الكافٌة تقدم تقا موضوعٌةب تإدي وظابفها مراجعة داخلٌةإدارة  0-6-12

 .للمجلس إما بشكل مباشر أو من خالل لجنة المراجعة

 .نخارجٌ ٌنمراجع عن طرٌقمراجعة سنوٌة مستقلة  0-6-11

عدد مناسب من لجان االدارة الدارة ومراقبة الوظابف والعملٌات المختلفة للشركة  0-6-10

 .وبكفاءة عالٌةوتقدٌم المشورة للربٌس التنفٌذي وتمكٌنه من إدارة الشركة بشكل فعال 

مستوى عال من الشفافٌة والمساءلة والنزاهة ٌكون له أثر كبٌر فً تحسٌن األداء  0-6-13

 .واٌجاد قٌمة عالٌة للشركة على المدى الطوٌل
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 مزايا حوكمة الشركات   3

 :قواعد حوكمة الشركة لدى زٌن فً نواح متعددة، منها على سبٌل المثالتساعد 

 من المخاطر التخفٌف 3-1

 .لمجلس اإلدارة من مخاطر سوء اإلدارة وحاالت االحتٌال الرقابة الفعالةتقلل  3-1-1 

 .ادارة فعالة للمخاطر للتقلٌل من كافة أنواع المخاطر المصاحبة ألعمال الشركة 3-1-0 

 .مراقبة داخلٌة قوٌة لتحسٌن تكامل األمر المالٌة وسالمتها 3-1-3 

 .تعزٌز ثقافة االلتزام 3-1-4 

 

 :الفوز بثقة السوق 3-0

تإدي الثقة القوٌة التً ٌمنحها السوق للشركة كنتٌجة لتطبٌق قواعد حوكمة الشركة  3-0-1

الى تحقٌق ارتفاع فً سعر السهم وانخفاض فً التكالٌف الرأسمالٌة والنفاذ الى 
 .التموٌلقاعدة أوسع من 

 .ٌن الدولٌٌن الكبارالى اجتذاب المستثمر ٌشجع تطبٌق قواعد حوكمة الشركات 3-0-0

 :التنافسً وضعتحسٌن ال 3-3

بامكان مجلس اإلدارة الذي ٌتمتع بكفاءة عالٌة ولدٌه المعلومات الوافٌة أن ٌتجاوز  3-3-1

الجانب اإلشرافً لٌضٌف مساهمات ذات قٌمة مضافة لالستراتٌجٌة وتزوٌد ادارة 
 .الشركة بتوجٌهات فعالة

فة الربٌس التنفٌذي وادارة الكوادر من شؤنها أن اشراف المجلس على عملٌة خال 3-3-0

 .تضمن توفر الرجل المناسب فً المكان المناسب لٌحل مكانه فً الوقت المناسب

ٌمكن للمعلومات الدقٌقة المشتقة من المراقبة الداخلٌة أن تساهم أٌضا فً اتخاذ إدارة  3-3-3

 .الشركة لقرارات أفضل
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 دور المساهمين 4
تدرس قواعد الحوكمة الفعالة للشركة العوامل العدٌدة التً تإثر، وفً المقابل، تتؤثر  4-1

، بدءا من المساهمٌن، الموظفٌن، أصحاب المصلحة فً الشركةكافة . بالحوكمة الفعالة
السلطات الحكومٌة والتنظٌمٌة، المجتمع المالً والمجتمع بشكل عام، لدٌهم مصالحهم 

متزاٌد تحدٌات أمام الشركات الٌجاد توازن بٌن الطرٌقة  الخاصة وهو ما ٌضع بشكل
 .التً تتفاعل معها وتلبٌة تلك المصالح المختلفة للمجموعة المتنوعة من حملة األسهم

وسٌتم وضع سٌاسات واضحة . تضمن الشركة المحافظة على حقوق الساهمٌن عامة 4-0
. القانونٌة للمساهمٌنومراجعتها بشكل منتظم لضمان، كحد أدنى، عدم انتهاك الحقوق 

المساهمٌن الذي ٌصف بشكل واضح السٌاسات  دلٌلوٌتعٌن موافقة مجلس اإلدارة على 
أما المساهمٌن فٌتوقع منهم أن ٌلعبوا . المتعلقة بحقوق المساهمٌن بشكل أكثر تفصٌال
دلٌل مساهمٌن وٌبٌن . فً إدارة الشركةدورا أكبر من خالل ممارسة حقوقهم كاملة 

التزام  تها لهم القوانٌن والتعلٌمات وكذلكالتً أقرشكل مفصل أٌضا حقوقهم الشركة ب
   .الشركة بها

كل تؤسٌس عالقة مبنٌة على الثقة بٌن مدى أهمٌة االتصاالت الفعالة فً الشركة تدرك  4-3
وتدرك أٌضا أنه من الضروري وجود . دارة الشركةإالمساهمٌن ومجلس اإلدارة ومن 

بحٌث تعمل بشكل فعال لتشجٌع وجود شفافٌة ودقة فً كافة  إرشادات خاصة باإلفصاح
   .المصلحة فً الشركة أصحابالمراسالت التً تتم مع كافة 
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 مجلس اإلدارة 5

فعال على شإون الشركة لصالح  إشرافان المسإولٌة األساسٌة للمجلس هً توفٌر  5-1

فٌها كالعمالء والموردٌن  المصلحة أصحابرغبات توازن بٌن  وإٌجادالمساهمٌن فٌها 

 .والمجتمع المحلً

مراجعة عملٌة تطوٌر وتنفٌذ االستراتٌجٌات، ودراسة اختٌار ٌتولى المجلس مسإولٌة  5-0

أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفٌذٌٌن للشركة ومراجعة أدابهم والتعوٌض الممنوح 

عن المعلومات  واإلفصاحلهم، عالوة على ضمان االلتزام بالشفافٌة فً المراسالت 

 .المالٌة وغٌر المالٌة بما فً ذلك وضع اجراءات فعالة للمراجعة الداخلٌة والخارجٌة

ٌضمن المجلس سالمة نظام التقارٌر المالٌة والمحاسبٌة المتبعة فً الشركة، بما فً ذلك  5-3

المستقل، والتؤكد من وجود نظم مالبمة للرقابة، وبشكل خاص، النظم  الخارجً المراجع

 .صة بمراقبة المخاطر والمراقبة المالٌة وااللتزام بالقوانٌن واألنظمة السابدةالخا

التً ٌتخذها مجلس اإلدارة، أن ٌبدي أعضاء المجلس  اإلجراءاتمن المتوقع، فً كافة  5-4

وفً معرض تنفٌذهم . حكمهم وتقدٌرهم االحترافً فٌما ٌعتقدون أنه فً صالح الشركة

لمجلس االعتماد فً ذلك على النزاهة واألمانة التً ٌتحلى بإمكان أعضاء الذلك االلتزام، 

 .بها المدراء التنفٌذٌون بالشركة ومستشارٌها ومراجعٌها الخارجٌٌن

قٌامه بالدور اإلشرافً الموكل له، ٌتمتع مجلس اإلدارة بصالحٌة االستقصاء فً معرض  5-5

دفاتر والوصول عن أٌة مسؤلة وردت الٌه مع حقه فً االطالع على كافة السجالت وال

الى كافة المرافق واألفراد فً الشركة عالوة على صالحٌته فً االستعانة بمستشارٌن 

رصد مبالغ لهذا الغرض بحٌث ٌتم دفعها من قبل ومراجعٌن واستشارٌٌن خارجٌٌن، أو 

 .الشركة

ٌنبغً أن تتوفر فً المجلس الكفاءات والخبرات الالزمة وأن ٌطلع على المعلومات التً  5-6

على عملٌة  واإلشرافالعمل  إستراتٌجٌةً له للقٌام بدور هام فً تطوٌر ومراجعة تكف

وٌكون للمجلس منافذ للدخول الى عدد كاف من الموارد التطوٌرٌة لضمان أن . التنفٌذ

 .ما ٌستجد من القوانٌن والمتطلباتمهاراتهم الشخصٌة تتوافق مع احتٌاجات الشركة و

بعض المجاالت كدستور مجلس اإلدارة  أكثر تفصٌالا  ٌوضح مٌثاق مجلس اإلدارة بشكل 5-7

 .ودوره وصالحٌاته ومسإولٌاته ومهام عمله
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 اللجان التابعة للمجلس  6

 :اللجان التابعة للمجلس هً 6-1

 لجنة المراجعة. 

  المكافآت والترشٌحات لجنة. 

 اللجنة التنفٌذٌة. 

خالل تصوٌت أغلبٌة أعضاء من الممكن تشكٌل المزٌد من اللجان من حٌن آلخر من  6-0

وٌلتزم . وٌجوز للمجلس وبمحض إرادته إزالة رإساء اللجان وأعضابها. المجلس على ذلك

 .ٌة السعودٌةسوق المالالاللجان باالستقاللٌة المطلوبة بموجب قوانٌن هٌبة  ءأعضا

ة بها من ٌوجد لدى كل لجنة من اللجان المٌثاق الخاص بها الذي ٌتوافق مع القواعد الخاص 6-3

المهام والمسإولٌات المناطة باللجان وكذلك وتضع تلك المواثٌق  .حوكمة الشركات

المإهالت المطلوب توفرها فً االنضمام لعضوٌة اللجان عالوة على االجراءات المتبعة 

 .وطرٌقة رفع تقارٌرها للمجلسأعضاء اللجان والهٌكل التنظٌمً للجان  وإقالةفً تعٌٌن 

ٌر المقدم من مجلس اإلدارة الى المساهمٌن على تفاصٌل عمل اللجان والمهام ٌتضمن التقر 6-4

 .الموكلة لها وعدد االجتماعات التً عقدتها

تعقد اللجنة المعٌنة من قبل المجلس اجتماعاتها وتختتمها حسب الطرٌقة التً ترى أنها  6-5

وٌتم . فً مٌثاق اللجنةمناسبة مع األخذ فً االعتبار الحد األدنى من االجتماعات المبٌن 

التصوٌت على األسبلة التً تثار خالل اجتماعات اللجنة حسب أغلبٌة األصوات ألعضاء 

 .اللجنة الحاضرٌن فً االجتماع

ٌقدم المجلس، طبقا لقواعد حوكمة الشركات الصادرة من هٌبة سوق المال، المواثٌق  6-6

ت وأٌة تعدٌالت تتم علٌها الى الجمعٌة الخاصة باللجنة التنفٌذٌة ولجنة الترشٌحات والمكافآ

 .العمومٌة للموافقة علٌها

فً  للمساعدةباالضافة الى اللجان التابعة للمجلس، من الممكن تشكٌل لجان لإلدارة  6-7

  .باإلدارة الٌومٌة للشركةاجراءات اتخاذ القرارات المتعلقة 

  



 
 
 

 (زٌن)شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة 
 حوكمة الشركات ماظن

  
 
 

11 / 02 
 

 تضارب المصالح في المجلس 7

 ال ٌجوز ألي عضو من أعضاء المجلس، بدون تفوٌض مسبق من الجمعٌة العمومٌة،  7-1

فً ( سواء كانت مباشرة أو غٌر مباشرة)ٌتم تجدٌده سنوٌا، أن ٌكون لدٌه أٌة مصالح 

وبالنسبة للنشاطات التً تتم من . األعمال التً تقوم بها الشركة أو فً العقود التً تبرمها

بغً أن تمثل استثناء فً حالة كان أحد أعضاء المجلس هو أفضل خالل المنافسة العامة ٌن

وٌقوم عضو المجلس فً هذه الحالة بإخطار المجلس حول أٌة مصالح . المتقدمٌن

وٌتم إدراج مثل ذلك . شخصٌة قد تكون له فً األعمال أو العقود المنفذة لصالح الشركة

ذي ٌملك مصالح فً تلك وال ٌجوز للعضو ال. اإلخطار فً محضر اجتماعات المجلس

العقود أو األعمال التصوٌت على القرار الذي سٌتم اتخاذه فً هذا الشؤن سواء فً مجلس 

الجمعٌة العمومٌة،  شعاروٌتعٌن على ربٌس مجلس اإلدارة إ. اإلدارة أو الجمعٌة العمومٌة

ث شخصٌة فٌها بحٌ، حول األعمال والعقود التً قد ٌكون للعضو مصلحة انعقادهافور 

 .ٌرفق مع ذلك اإلشعار تقرٌرا خاصا ٌعده مراجع الشركة

ٌتم تجدٌده ال ٌجوز للعضو فً المجلس، بدون تفوٌض مسبق من الجمعٌة العمومٌة،  7-0

المشاركة فً أٌة نشاطات قد تكون فً وضع تنافسً مع النشاطات التً تقوم بها سنوٌا، 

 .بها الشركةالشركة، أو المتاجرة فً أي فرع من النشاطات التً تطلع 

ال تمنح الشركة قروضا نقدٌة مهما كان نوعها ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو تمنحه  7-3

ضمانات تتعلق بؤٌة قروض مبرمة بٌن ذلك العضو وأٌة طرف آخر، باستثناء البنوك 

 .والشركات الوكٌلة
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 دور إدارة الشركة    8

. دارة فً تحقٌق حوكمة فعالة للشركةٌنبغً التقلٌل من أهمٌة الدور الذي تضطلع فٌه اإل  8-1 

وتقر الشركة بؤن مناخ األعمال المحلٌة والدولٌة أصبح أشد تنافسا عما كان علٌه من قبل 

وللتؤكد من أن . وأن القوى االقتصادٌة والتنافسٌة األساسٌة ال تكل وال تتعب من المنافسة

الضروري أن تجد طرٌقة  بشكل كامل من الموارد المتاحة لها، فانه منالشركة تستفٌد 

بشكل جٌد بٌن الحاجة للتعامل مع هذه القوى التنافسٌة والحاجة موازنة التستطٌع من خاللها 

وفً هذا المجال ٌلعب الربٌس التنفٌذي للشركة ". فعل الشا الصحٌح"الملحة بشكل دابم الى 

 .دورا مهما وحٌوٌا فً تحقٌق هذا التوازن والمحافظة علٌه

العوامل كتلك الخاصة بحل الفروقات بٌن وجهات النظر المختلفة ومسؤلة  تصبح بعض 8-0

التواصل داخل الشركة والتعامل مع المبادرات الفاشلة أو فقدان الفرص والنتابج عالوة على 

التحفٌز على السلوك الجٌد بٌن الموظفٌن ذات أهمٌة بالغة والتً إن تم التعامل معها بطرٌقة 

 .حقٌق فوابد عظٌمة على المدى البعٌدمالبمة قد تإدي الى ت

ٌشمل الدور الذي ٌقوم به اإلدارة العلٌا للشركة على وضع المبادئ التً تعمل فً ظلها  8-3

الشركة، بما فً ذلك وضع أهداف واضحة وقواعد أخالقٌة مالبمة فً الصالح العام؛ 

تؤسٌس الشفافٌة تؤسٌس اجراءات واضحة، تحدٌد مهمة العناٌة بالعمالء فً الشركة، 

وخطوط واضحة للمسإولٌة والمساءلة؛ تطبٌق تخطٌط معقول لألعمال؛ سالمة ادارة 

شخص المناسب ذو المهارات المناسبة مخاطر العمل فً كافة إدارات الشركة؛ تعٌٌن ال

مناسب على الصعٌدٌن الداخلً والخارجً؛ وضع تواصل وجود ألداء الوظٌفة المحددة؛ 

والجماعٌة ووضع ٌر المساهمات الفردٌة ٌٌم األداء، تقدالمقبول؛ تقحدود واضحة للسلوك 

  .ضوابط للمراجعة الداخلٌة والمحافظة علٌها

تشارك اإلدارة فً لجان معٌنة تابعة لمجلس اإلدارة حٌث من شؤن هذه المشاركة فً  8-4

اعتماد  ومن خالل. وتجمٌع الخبرات  بإرة واحدة أن تحقق فوابد عظٌمة للشركةالمعلومات 

مجلس اإلدارة لمواثٌق اللجان المختلفة فانه ٌقر بؤهمٌة الدور الذي ٌتعٌن على اإلدارة أن 

تلعبه وٌكون بذلك قد أعطى مختلف اللجان صالحٌة كافٌة لمشاركة اإلدارة فً اجتماعات 

اللجان والنقاشات التً تدور فٌها الى الحد الذي ٌرى فٌه أعضاء اللجنة أن تلك المشاركة 

وتبٌن مواثٌق اللجان  . راءات اتخاذ القراراتتثبت أنها ذات فابدة لجودة التوصٌات واجس

نطاق عمل اللجان ومسإولٌاتها الواردة فً القسم السادس من هذه الوثٌقة تفاصٌل أكثر حول 

 .ومهام اللجان الفردٌة
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 قواعد السلوك وأخالقيات العمل   9

وتحدد اإلدارة . ما تعتبره الشركة صوابا أو خطؤ تبٌن قواعد السلوك وأخالقٌات العمل 9-1

التً تحدد األسس الهامة للضوابط الداخلٌة  اإلرشاداتمن األعلى مرورا بهذه " النغمة"

 .كافة نواحً العمل الذي تقوم بهالفعالة وتطبٌقها لٌس فقط ضمن الشركة ولكن على 

والجدد فً الشركة بقواعد السلوك  تزود إدارة الشركة كافة الموظفٌن والمدراء الموجودٌن 9-0

 .أخالقٌات العمل

تبٌن قواعد السلوك وأخالقٌات العمل بشكل أكثر عمقا السلوك والقواعد المتوقعة من  9-3

 .موظفً الشركة وعمالبها وموردٌها
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 قواعد المراقبة الداخلية    12

ٌكون فعاال فً الداخلٌة  وجه للرقابةاألاظ على اطار متعدد فتتحمل اإلدارة مسإولٌة الح 12-1

 .ضمان االلتزام بكافة القوانٌن واألنظمة السابدة

تضمن اإلدارة أٌضا وجود ضوابط كافٌة لحماٌة كافة األصول ضد االستخدام الخاطا  12-0

وغٌر المسإول وأن كافة المعامالت قد تم تحدٌد المسإولٌة عنها لٌتم إعداد القوابم المالٌة 

 .بشكل جٌد

 :المراقبة الداخلٌة متعددة األوجه، وتشمل قواعد 12-3

 وظٌفة تقٌٌم وإدارة المخاطر. 

  المراجعة الداخلٌة والخارجٌة –المراقبة 

 االتصال واالفصاح 
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 تقييم وإدارة المخاطر    11

وتشتمل عملٌة . قبل وقوعها داخل الشركةوالمخاطر بشكل دإوب استباقٌا  وإدارةٌتم تقٌٌم  11-1

المراقبة الحثٌثة للمخاطر ومدى فاعلٌة االستراتٌجٌات الخاصة بالتقلٌل من المخاطر على 

اجراءات تهدف الى تقٌٌم نتابج وجودة نظم المراقبة مما ٌسمح بالتحسٌن المستمر 

وتستخدم أدوات مثل مراقبة الجودة ونقاط قٌاس مستوى األداء . لإلجراءات التصحٌحٌة

التحسٌن المستمر ضمن اجراءات المراقبة المستمرة خالل تنفٌذ األعمال عالوة على 

االعتٌادٌة نظرا ألن هذه األدوات ستثبت أنه أكثر فاعلٌة من التركٌز على تحدٌد المشاكل 

 .بعد وقوعها

تقٌٌم وإدارة عملٌة تحتوي المهام المختلفة التً تقوم بها أقسام العمل داخل الشركة على  11-0

بحٌث تكون هذه العملٌة مرنة الى درجة تستطٌع معها استٌعاب أٌة أعمال جدٌدة للمخاطر 

وتضمن الشركة تخصٌص موارد إدارٌة كافٌة للقٌام بتحدٌد وتقٌٌم . تضطلع بها الشركة

 .مخاطر العمل والتعامل المناسب معها

ٌتضمن فً طٌاته الشركة تضمن الشركة أن التقرٌر المقدم من مجلس اإلدارة الى مساهمً  11-3

 .هاعلى االفصاح عن إدارة المخاطر بعد موافقة المجلس علٌ

قامت زٌن السعودٌة باعداد وثٌقة تحتوي على خطة لتقٌٌم والمخاطر والتعامل معها للتؤكد  11-4

وتغطً الوثٌقة اجراءات تقٌٌم المخاطر ومعاٌٌر . من وجود نظام خاص بهذا الغرض

 .إدارتها وخطة للتعامل معها

  



 
 
 

 (زٌن)شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة 
 حوكمة الشركات ماظن

  
 
 

16 / 02 
 

 المراجع الداخلي والخارجي –المراقبة     10

وٌنبغً على . المراجعة والتدقٌق هً أحد العناصر األساسٌة فً قواعد حوكمة الشركات إن 10-1

المجلس أن ٌضمن توفر الموارد الكافٌة والمإهالت المناسبة فً وظٌفة المراجع الداخلً 

العلٌا بالشركة بنظرة موضوعٌة وشاملة التً تلعب بدورها دورا مهما فً تزوٌد اإلدارة 

 .حول النظام المتبع فً الشركة للمراقبة الداخلٌة

تحدد كل من األهداف الكامنة وراء وظٌفة المراجع الداخلً واإلمكانٌات التً ٌتمتع بها  10-0

باالضافة الى النظرة الثاقبة لإلدارة قدرة الشركة على تقدٌر نقاط القوة والضعف فً 

ا الحٌوٌة ومساعدتها بشكل أفضل فً تقٌٌم اجراءات المراقبة الداخلٌة وإدارة اجراءاته

 .المخاطر بالشركة

تدرك وظٌفة المراجعة الداخلٌة اجراءات العمل بالشركة وتوثقها، وتقوم أٌضا بتحدٌد  10-3

فعالة فً التقلٌل من آثار المخاطر، عالوة على تؤكٌدها المخاطر والضوابط للتؤكد من أنها 

 .على االلتزام بالسٌاسات والمقاٌٌس ذات العالقة بالسلوك

ٌعرب المراجع الخارجً عن رأٌه فً مدى النزاهة التً تقدم الشركة بها موقفها المالً  10-4

وٌضمن كل من المجلس ولجنة المراجعة تكرٌس . ونتابج عملٌاتها والسٌولة النقدٌة لدٌها

الموارد والمهارات لفهم الطرٌقة التً تسٌر المراجعٌن الخارجٌٌن قدر كاف من الوقت و

، وٌضمنا مراجعة البٌانات المالٌة هم فًكجزء من إجراءاتعلٌها اجراءات العمل ومعامالته 

أٌضا أن كافة النقاط التً وردت فً خطاب ادارة المراجع المستقل أو ما ٌعادلها قد تم 

 . دراستها بشكل جٌد من قبل اإلدارة
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 االتصاالت واإلفصاح    13

عقد مجلس إدارة الشركة العزم على اٌجاد ممارسات ثابتة وذات مصداقٌة لالتصال لاللتزام  13-1

بكافة القوانٌن والمتطلبات التنظٌمٌة السابدة فً المملكة العربٌة السعودٌة، وبشكل خاص 

هذه الممارسات  وٌنظر المجلس الى. وزارة التجارة والصناعة، هٌبة سوق المال وتداول

 .على أنها المفتاح الذي ٌروج للشركة داخل المجتمع االستثماري

باالفصاح عن كافة المعلومات الجوهرٌة فً الوقت المحدد وبشكل دقٌق تلتزم الشركة  13-0

وصرٌح وكامل الطالع المساهمٌن والمجتمع االستثماري حول العملٌات التً تقوم بها 

 .الشركة

ٌتمتع بالكفاءة حول اإلفصاح والتواصل فً حوكمة تطبٌق نظام فعال تضمن الشركة  13-3

الشركات من أجل نشر مبادئ الحوكمة فً كافة أنحاء الشركة والتدفق الحر للمعلومات 

ولتحقٌق ذلك، وضعت الشركة سٌاسة . المطلوبة وذات العالقة ووصولها لمساهمً الشركة

 .والتواصل خاصة باالفصاح

لجنة لالفصاح لمساعدة مدرابها فً االلتزام بمسإولٌاتهم وفً نفس الوقت شكلت الشركة  13-4

تحدٌد المعلومات الجوهرٌة حول الشركة واالفصاح عنها؛ و ( 1: )مسإولٌات الشركة بشؤن

وٌبٌن مٌثاق لجنة . دقة التقارٌر المالٌة واكتمالها وتقدٌمها فً المواعٌد المحددة لها( 0)

 .األدوار والمسإولٌات الخاصة بتلك اللجنة االفصاح بشكل أكثر تفصٌال
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 المسؤولية االجتماعية للشركة    14

المسابل االجتماعٌة ٌشمل برناج السمإولٌة االجتماعٌة فً الشركة على مصفوفة واسعة من  14-1

والبٌبٌة التً أصبحت جزءا ال ٌتجزأ من اجراءات العمل فً زٌن مما ٌساهم فً التنمٌة 

ومن خالل هذا البرنامج فان زٌن تإكد على المبادئ والقٌم التً تمٌزها . لألعمالالمستدامة 

 .داخل الشركة ومن خالل تفاعلها مع المساهمٌن فٌها

تلتزم زٌن بالمسإولٌة االجتماعٌة مما ٌتٌح لها المساهمة بشكل اٌجابً فً رفاهٌة المجتمع  14-0

تطوٌر برنامج للرعاٌة االجتماعٌة ٌبٌن لذا، قامت إدارة شركة زٌن ب. واالقتصاد والناس

 :بشكل أكثر تفصٌال برامج المسإولٌة االجتماعٌة، وهً

وهو مشروع ٌهدف الى اٌجاد فرص عمل واستثمار من خالل تطوٌر : مشروعً زٌن - أ

وٌستند مفهوم البرنامج على تزوٌد السٌدات اللواتً . المشارٌع المتخصصة الصغٌرة

المساعدة المطلوبة لتطوٌر المشارٌع الصغٌرة التً ٌوافقن على شروط المشروع، ب

خطوط مسبقة الدفع )تحقق الربح لهن عن طرٌق تروٌج وبٌع منتجات وخدمات زٌن 

  (.وبطاقات إعادة الشحن

هو عبارة عن مبادرة استراتٌجٌة طموحة تستهدف فبة الشباب، وتهدف : شباب طموح - ب

تعلٌم الشباب السعودي واشراكهم  الى المحافظة على موقع زٌن فً المجتمع من خالل

وتتلخص مهمة هذه المبادرة فً منح اإللهام لطالب الجامعات وإعدادهم . فً األعمال

 .لتحقٌق أعلى الطموحات فً حٌاتهم المهنٌة

عبارة عن صندوق تؤسس لتقدٌم الدعم المطلوب : مشروع صندوق الخدمة الشاملة - ت

ٌم خدمات االتصاالت المتنقلة وخدمات لمزودي الخدمة فً المملكة لتمكٌنهم من تقد

البٌانات بالنطاق العرٌض للتجمعات السكانٌة التً ال توجد لدٌها الشبكة الالزمة لهذه 

 .الخدمات

  



 
 
 

 (زٌن)شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة 
 حوكمة الشركات ماظن
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 القياس والمسؤولية    15

ٌضمن مجلس إدارة الشركة بؤنه ٌقوم بتشغٌل نظام فعال إلدارة الشركة تم فٌه تحدٌد األدوار  15-1

وٌقوم على أساسها بقٌاس ومكافؤة المجلس توقعاته  وبرسم. والمسإولٌات بشكل واضح

االنجازات التً تحقق األهداف الموضوعة لها، وفً نفس الوقت محاسبة الموظفٌن لعدم 

 .تحقٌق تلك األهداف

  



 
 
 

 (زٌن)شركة االتصاالت المتنقلة السعودٌة 
 حوكمة الشركات ماظن
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 المصادقة   16

األحد تم اعتماد قواعد حوكمة الشركات من قبل مجلس اإلدارة فً اجتماعه المنعقد ٌوم  16-1
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