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   مقدمة -1
ر العام لحوكمة الشركات لتبني االطا زين السعودية" أو "الشركة"(يُشار إليها بلفظ "مجلس إدارة شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )سعيا من  1-1

ام التز لضمانو  ،2017فبراير من عام  13 بتاريخفي المملكة العربية السعودية  يةسوق المالالهيئة  الصادرة عنوفقا لالئحة حوكمة الشركات 

لشركات، فقد وضع االممارسات الرائدة فيما يتعلق بحوكمة كذلك و ،وزارة التجارة و االستثمار عن 2015الصادر في الشركة بنظام الشركات لعام 

للمادة وذلك وفقا ليها، وغيرها من السياسات واللوائح المترتبة ع وثيقة سياسة هذا اإلطاراعتماد  عن طريقوذلك  حوكمة شركة زين السعوديةل اً إطار

 من الئحة حوكمة الشركات. 94
صلحة ُوِضع إطار حوكمة شركة زين السعودية لتوفير بنية وسياسات ومبادئ توجيهية واضحة لمجلس اإلدارة وأصحاب الم 1-2

حة حوكمة والئ 2015متطلبات نظام الشركات لعام  واستيفاءأصحاب المصلحة  طموحات تلبيةلضمان تحقيق أهداف زين السعودية، و

 الشركات. 

رات الرئيسة قراال جميعيكون مجلس إدارة شركة زين السعودية مسؤوالً عن اإلشراف على إدارة الشركة وشؤون أعمالها واتخاذ  1-3

لس اإلدارة كما هو لجان مج لوائحالداخلية للشركة و اللوائحهذا اإلطار، باإلضافة إلى ضح يووفي زين السعودية.  اتالمتعلقة بالسياس

مة ال على تطبيق حوكإلشراف الفع  وفي سبييل ا وممارسات الحوكمة في شركة زين. صالحياتفي هذه الوثيقة،  منصوص عليه

  مجلس اإلدارة للعمل مع اإلدارة.تم تعيين عضو مجلس إدارة مستقل من قبل  ،الشركات في المملكة العربية السعودية

لتغييرات التي يراجع مجلس اإلدارة إطار حوكمة الشركات في زين السعودية وجميع السياسات الرئيسة من وقٍت آلخر، ويُجِري ا 1-4

على أن يظل  هذه المراجعات فيمجلس اليحرص  ، كماحولوائ أنظمةوبالقدر المطلوب بموجب أي  ،يراها ضرورية وفقًا لتقديره وحده

 ة. متوافقًا مع اللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأي ممارسات رائد بهإطار حوكمة الشركات الخاص 

لتسجيل والئحة عد اوقوا 2015في نظام الشركات لعام  المحدد لهاالواردة في هذه السياسة المعنى  واأللفاظلتعبيرات با يُقصد 1-5

 حوكمة الشركات الصادرين عن هيئة السوق المالية. 

 

 الشركات  حوكمة -2
د بحوكمة الشركات  2-1 تشتمل  و وتوجيهها قيادة الشركةلقواعد وفقًا لما حددته هيئة السوق المالية في الئحة حوكمة الشركات، يُقص 

بوضع قواعد  بين مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين وأصحاب المصالح، وذلكة مختلفال آليات لتنظيم العالقات ىعل

ن وأصحاب وإجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمي

 وبيئة األعمال. "تداوللسعودية "المالية اسوق الالمصالح وتحقيق العدالة والتنافسية والشفافية في 

اءلة والشفافية المس لضمان دمج سيطرة عليهاالو تهاومراقب صيانتهاوهياكل الشركة وإجراءاتها تطوير حول  حوكمة الشركات تدور 2-2

لس اإلدارة دور مج يُحددو ،شركةعلى ال ةسيَطرتتحقق البموجبها التي و ،ةلشركبافي عملية اتخاذ القرار  يةواإلنصاف والمسؤول

 وأعضائه وعالقاتهم. 

لمترتبة على اسلبية حوكمة الشركات على تجنب الصدمات المالية فحسب، وال يجب كذلك أن ينصب التركيز على اآلثار ال تقومال  2-3

 الشاغل األكبر للشركة.  الرشيدةيجب أن تكون الفوائد اإليجابية للحوكمة بل ، سوء الحوكمة

 الشركات  فوائد حوكمة 2-4
 يساعد إطار حوكمة الشركات الذي وضعته زين السعودية في العديد من المجاالت مثل:  2-4-1

 التخفيف من المخاطر.  2-4-1-1

  ُواإلحتيال ال لمجلس اإلدارة من مخاطر سوء اإلدارةقلل اإلشراف الفع  ي . 

  من وطأتها فيتخفالو جميع أنواع المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة إلدارة الةفعً خاطر مإدارة . 

 السالمة المالية.  تحسن الضوابط الداخلية القوية 

 اتها.والتزام تحسين ثقافة حوكمة الشركة 

 ثقة السوق كسب 2-4-1-2

  ح الوصول تيتُ و ،أقلتكلفة رأس مال  /أعلى حوكمة الشركة إلى الحصول على سعر سهمتطبيق المكتسبة من ثقة السوق تؤدي

 لجزء أكبر من أسواق رأس المال.

  .يجذب تحسين حوكمة الشركة المستثمرين العالميين الرائدين 

 تحسين القدرة التنافسية  2-4-1-3

  إلى  إضافيةيمة مستوى اإلشراف وأن يقدم إسهامات ذات ق يتخطىوالملم باألمور أن  الجدارة العالية ذويمكن لمجلس اإلدارة

 الة لإلدارة. توجيهات فع  واالستراتيجية 

  كفاءألاتوفير األشخاص  عن طريق المواهبإدارة و ينالتنفيذي اءسؤلراتعاقب  إجراءاتيضمن إشراف مجلس اإلدارة على 

 . المناسبة في الوقت المناسب المناصب لشغل

  ل. في اتخاذ قرارات إدارية أفض كذلكيمكن أن تسهم المعلومات الدقيقة المستمدة من الضوابط الداخلية القوية 
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 حوكمة شركة زين السعودية هيكل -3
 هافة وتنفيذبطريقة شفاا ن مجلس إدارة زين السعودية عضو مجلس إدارة مستقل لإلشراف على تطبيق حوكمة الشركة ومراقبتهعي   3-1

 ، ووضع المجلس هيكل الحوكمة التالي:الشركةهمي قيمة لمسا بخلق كإشارة إلى التزامه، يةفعالب

 

 
 

 مطلب إلزامي لحوكمة الشركات  

 

وسياسات وإجراءات تحكم جوانب مختلفة من حوكمة  لوائحولضمان التنفيذ، وافق مجلس إدارة زين السعودية أيًضا على عدة  3-2

 شركة زين السعودية، وهذه الوثائق مذكورة في هذه الوثيقة.

 المبادئ والركائز 3-3
 تشمل المبادئ الرئيسة لحوكمة شركة زين السعودية ما يلي:  3-3-1

 لممارسة كامل حقوقهم.ها المناسب دقيقة في وقت بمعلومات ومزودونباألمور ملمون مساهمون  3-3-1-1

 مجلس إدارة فعال ومستقل ملتزم التزاًما واضًحا بتمثيل مصالح المساهمين.  3-3-1-2

رفيعة للمشورة  ممن هم على درجة كافية من المهارة والتأهيلمجلس الإنشاء لجان مجلس اإلدارة لضمان تقديم أعضاء  3-3-1-3

 ، إلى اإلدارة. عند االقتضاءتوجيه، الو ،المستوى

ومراقبة فعالية سياسات اإلدارة وقراراتها، بما في ذلك تنفيذ التنفيذية دارة الى اإل مجلس اإلدارةقبل توجيهات من  3-3-1-4

 استراتيجياتها.

 ال يؤديه الرئيس التنفيذي لضمان أن المنظمة جميعها تعمل ككياٍن واحد. دور قيادي فع   3-3-1-5

  المنقولة بوضوح.سياسات واإلجراءات لل تطبيق 3-3-1-6

 والمسؤوليات.  للصالحياتتفويض واضح  3-3-1-7

 وسوء اإلدارة.  اإلحتيالالمساءلة والرقابة لتقليل مخاطر  3-3-1-8

 المعلومات واإلفصاحات الكافية المتوافقة مع المتطلبات القانونية والممارسات الرائدة.  اإلطالع علىالشفافية و 3-3-1-9

  .المراجعةلجنة وتكون تابعة ل كافيةالموارد للديها او ةالموضوعيتتسم ب ةداخليال لمراجعةلإدارة  وجود 3-3-1-10

 خارجيون.  مراجعون ايؤديه ةمستقل ةسنوي مراجعة 3-3-1-11

 .دارة المخاطر إل إجراءاتلمخاطر  مع وجود ل إدارةوجود  3-3-1-12

وتقديم المشورة للرئيس تها ومراقب هاوعملياتالشركة  إداراتإلدارة مختلف مناسب إدارة وهيكل  كافٍ عدد وجود  3-3-1-13

 التنفيذي لضمان اإلدارة الفعالة للشركة. 

 ن وأصحاب المصلحة يالمساهم حقوق -4
صحاب المصلحة، بدًءا فأل. على فاعلية الحوكمة وبدورها تؤثرتأثر من العوامل التي ت الكثيرال إطار حوكمة الشرکات الفع   يركز 4-1

كما مصالحهم الخاصة، لهم  الكل، بشكل عاممن المساهمين والموظفين والحكومة والسلطات التنظيمية والمجتمع المالي والمجتمع 

.  وتحقيقهاالشركات تحديًا متزايدًا إليجاد توازن في الطريقة التي تتفاعل مع المصالح المتباينة لمختلف أصحاب المصلحة تواجه 

 الشركة احترام حقوق جميع المساهمين.  تضمنو

يعترف إطار حوكمة شركة زين السعودية بحقوق المساهمين كما هو منصوص عليه في اللوائح، وبالتالي يشجع على التعاون  4-2

الثروة واالستدامة للمنظمات السليمة ماليًا. تُناقَش حقوق المساهمين في اللوائح الداخلية  تحقيق سبيل ال بين الشركة ومساهميها فيالفع  

 .2015لشركة زين السعودية وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات ونظام الشركات لعام 
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حوكمة  )ج( من الئحة 4المادة وافق مجلس إدارة زين السعودية على وثيقة سياسة داخلية توضح وتضمن حقوق المساهمين ) 4-3

ام الشركة بالتقيد وتحدد هذه السياسة سياسات واضحة لحقوق المساهمين التي تمنحها لهم القوانين واللوائح وكذلك التز(.  الشركات

 بها. 

 . التنفيذية ال في دعم عالقة الثقة بين المساهمين ومجلس اإلدارة واإلدارةتقر الشركة بأهمية التواصل الفع   4-4

نظم اخلية تُ د، أصدر مجلس إدارة شركة زين السعودية سياسةً من الئحة حوكمة الشركات 22للمادة  باإلضافة إلى ذلك، وطبقًا 4-5

 العالقة مع أصحاب المصلحة وفقًا ألحكام الئحة حوكمة الشركات.

لف جوانب أعمال مح للمساهمين بمراجعة مختالة تسشركة زين السعودية متمثلةً في قناة اتصال فع   فيتأسست عالقات المستثمرين  4-6

 (.( من الئحة حوكمة الشركات12) 22المادة الشركة مراجعةً مستمرة ودورية وكذلك أي تطورات جوهرية )

 إدارة شركة زين السعودية  مجلس-5
وات، ويمكن تتجاوز ثالث سنيدير شركة زين السعودية مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة ال  5-1-1

، فإن أغلبية كمة الشركاتمن الئحة حو 16للمادة وامتثاالً  (.الداخلية لزين السعودية اللوائحمن  16المادة ) وفقا لإعادة انتخابهم 

اإلدارة، جلس ملث أعضاء غير التنفيذيين، وال يقل عدد األعضاء المستقلين عن عضوين أو ثُ الأعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء 

 أيهما أكبر.

من حدود ضتكن  لم وإنحتى  ،شركةالمجلس إدارة  تخذهاالتي ي والتصرفاتعن جميع األعمال  المسؤوليةزين السعودية تتحمل  5-2

من  77ادة الممجلس )ال، ما لم يكن للطرف المعني سوء نية أو كان مدرًكا أن هذه التصرفات تقع خارج حدود اختصاص هصالحيات

 (.الشركاتنظام 

 و لفعالةيمارس مجلس إدارة شركة زين السعودية اختصاصاته وواجباته لقيادة شركة زين السعودية ضمن إطار من الضوابط ا 5-3

ئحة حوكمة الشركات، المن  21التي تسمح بتقييم المخاطر وإدارتها والحد من آثارها. مع عدم اإلخالل بالفقرة )ب( من المادة  الحكيمة

. ينظم معينة أعمالأو  عملمن أعضائه أو لجانه أو الغير ألداء أو أكثر  عضًوايجوز لمجلس اإلدارة، في نطاق اختصاصه، تفويض 

داد اجتماعات أنشطته ويخصص وقتًا كافيًا ألداء الواجبات والمسؤوليات المنوطة به، بما في ذلك إعمجلس إدارة زين السعودية 

 (.كاتمن الئحة حوكمة الشر 36المادة مجلس اإلدارة واللجان وضمان تنسيق محاضر اجتماعاته وتسجيلها واالحتفاظ بها )

لية لشركة زين رئيس مجلس اإلدارة ومسؤولياته، في اللوائح الداخ سلطات مجلس اإلدارة ومسؤولياته، شاملةً وظائف تم مناقشة 5-4

 تُنظملسياسات التي باإلضافة إلى ذلك، اعتُِمدَت بعض ا. 2015ئحة حوكمة الشركات ونظام الشركات لعام السعودية وفقًا لمتطلبات ال

 أنشطة المجلس والمسائل الرئيسة منها:

زاماتهم تجاه للوفاء بالت الفع الفسر إجراءات أنشطة مجلس اإلدارة بهدف تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على العمل سياسة تُ  5-4-1

 (.من الئحة حوكمة الشركات 26المادة الشركة )

ركات مة الشسياسات ومعايير وإجراءات محددة وصريحة لعضوية مجلس اإلدارة دون اإلخالل باألحكام اإللزامية لالئحة حوك 5-4-2

 (.من الئحة حوكمة الشركات 22المادة وفقًا لما اعتمدته الجمعية العامة )

كافآت لتشجيع أعضاء سياسة المكافآت التي اعتمدتها الجمعية العامة، والتي تتوافق مع استراتيجية الشركة وأهدافها وتقديم الم 5-4-3

 (.وكمة الشركاتحمن الئحة  62المادة ) على المدى الطويلتها الشركة وتنميإلنجاح مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين 

ة وضمان تطبيق يحرص مجلس اإلدارة على ضمان نزاهة نظام التقارير المالية والمحاسبية للشركة بما في ذلك المراجعة المستقل 5-5

لخامس من الئحة حوكمة الباب اواللوائح )أنظمة رقابة مناسبة، وبخاصةً أنظمة مراقبة المخاطر والرقابة المالية وااللتزام بالقوانين 

 (.الشركات

وحكمه المهني  يُتوقَع من مجلس إدارة شركة زين السعودية، في جميع اإلجراءات التي يتخذها مجلس اإلدارة، أن يمارس أعماله 5-6

لى أمانة ونزاهة . ولتنفيذ هذا االلتزام، يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أن يعتمدوا عمقبوليعتقدونه من مصلحة الشركة بنحٍو  فيما

 ن للشركة ومستشاريها الخارجيين ومراجعي حساباتها. كبار المسؤولين التنفيذيي

 

 لجان شركة زين السعودية  5-7
 أنِشئَت اللجان التالية التي تتألف من أعضاء مجلس اإلدارة:  5-7-1

فصل الثاني من والباب الرابع من ال 2015شركة زين السعودية )الفصل الرابع من نظام الشركات لعام ب المراجعةلجنة  5-7-1-1

 الئحة حوكمة الشركات(.

 كمة الشركات(.شركة زين السعودية )الباب الرابع الفصلين الثالث والرابع من الئحة حوبلجنة الترشيحات والمكافآت  5-7-1-2

 اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة شركة زين السعودية. 5-7-1-3

ألف من أعضاء تَُشكَّل أي لجنة تتويجاب من أغلبية مجلس اإلدارة. باإليجوز إنشاء لجان أخرى من وقٍت آلخر بتصويت  5-7-2

.  وكمة الشركاتوفقًا للباب الرابع من الفصل األول من الئحة ح - غير محددة في الئحة حوكمة الشركاتإذا كانت  – مجلسال

 . يلتزم أعضاء اللجان باالستقاللية وفقًا لما تقضي به لوائح هيئة السوق الماليةعلى أن 

معمول بها توافق مع الئحة حوكمة الشركات العلى أن ت ة،عتََمدمو (الصالحيات) ةمكتوب ةخاص الئحةيكون لكل لجنة  5-7-3

إجراءات ومهمة اللجان ومسؤولياتها، وكذلك مؤهالت عضوية اللجنة  لوائحتحدد الووممارسات حوكمة الشركات الرائدة. 

 تعيين أعضاء اللجنة وفصلهم، وهيكل اللجنة وعملياتها، ورفع التقارير إلى مجلس اإلدارة أو المساهمين. 

دارة المقدم اإلومهامها إلى جانب عدد االجتماعات المنعقدة في تقرير مجلس  وأعمالهايُفَصح عن تفاصيل هذه اللجان  5-7-4

 للمساهمين. 
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 زين السعودية  لشركةالتنفيذية  اإلدارة -6
أن أعمالها العالمية  زين السعودية وتعي ،للشركةفي تحقيق الحوكمة الفعالة  التنفيذية دارةينبغي التقليل من دور اإل ال 6-1

ولضمان . قائمةال والمحلية قادرة على المنافسة أكثر من أي وقت مضى، وأن القوى االقتصادية والتنافسية األساسية ال تز

المناسب  لتحقيق التوازن سبيالً أن تجد  بمكانمن الموارد المتاحة لها، فمن األهمية  كاملةً  الشركة استفادةً  إمكانية أن تستفيد

 مهًما انفيذي دورً الرئيس الت. يُؤدي "فعل الصواب"استمرارية بين الحاجة إلى لمواجهة هذه القوى التنافسية والحاجة إلى 

 في تحقيق هذا التوازن الصعب والحفاظ عليه. وحاسًما للغاية

نظم تُ لتنفيذية( وا)اإلدارة  المختصينوالخبراء  كبار المسؤولين التنفيذيينتضم شكلت زين السعودية إدارة الشركة التي  6-2

 إجراءاتها التشغيلية وتراقبها وتشرف عليها وتضمن أداء الواجبات المنوطة بها.

ارة اإلد تتحملة، مجلس اإلدارة ووفقا ألحكام قانون الشركات و لوائحه التنفيذيل المقررة مع عدم اإلخالل باختصاصات 3 -6

بما يحقق  الرئيسة للشركةالخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف  مسؤولية تطبيقفي زين السعودية  التنفيذية

 .وكمة الشركاتمن الئحة ح 26المادة المحددة في  المهامو، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر االختصاصات هدافها

 وجمعلمعرفة ا تبادل يمكن أن يعودون أيًضا في بعض لجان مجلس اإلدارة، ينفيذيأن يشارك كبار المسؤولون الت يجوز 6-4

، وأعطت اللجان هأدائ التنفيذية لشركة. ويقر المجلس بأهمية الدور الذي يتعين على اإلدارةعلى افائدة كبيرة بالخبرات 

أن ذلك اللجنة  ه أعضاءذي يشعر فيالكافية إلشراك اإلدارة في اجتماعاتها ومناقشاتها إلى الحد ال الصالحياتالمختلفة 

 جودة التوصيات وعملية اتخاذ القرار. سيثبت عودته بالفائدة على

 .أعمالها فيذهاوتن يوميًادعم عملية اتخاذ القرار فيما يتعلق بإدارة الشركة ل التنفيذية جان اإلدارةإنشاء ليجوز  6-5

من الئحة  25 )المادةاعتمادها إلدارة الشركة وطارها األساسي إن ويخطة تعاقب الموظف أيًضا اإلدارةمجلس  راجعيُ  6-6

 حوكمة الشركات(.

 

 األخالقية لشركة زين السعودية الممارسات-7
قية في زين تطبيق المعايير والممارسات األخال في سبيلخالقية األسياسات الوافق مجلس إدارة زين السعودية على  7-1

قية العليا على النحو السعودية والتي تتماشى مع األنظمة واللوائح المحلية والتي تتضمن االلتزام بتعزيز الممارسات األخال

 : التالي

 قواعد السلوك  7-2

" من الوضع العام. وتحدد اإلدارة "ئًاوخاط اقواعد السلوك في زين السعودية ما تعتبره الشركة صحيحً  سياسة تُحدد 7-2-1

الة وال لفع  اا للضوابط الداخلية ا حاسمً هذه السياسات واإلرشادات التي توفر بعد ذلك أساسً  أعلى من خالل منظور

 .وتدفقات رؤوس أموالها تداولهاولكن عبر فقط  الشركةتنطبق داخل 

من  ةوقعالمت ياتسلوكبشكل مفصل وعميق التصرفات و الشركة زين السعودية التي تتبعها قواعد السلوك  تُحدد 7-2-2

 .الوالعم موظفي الشركة والعمالء والموردين وفقًا للباب الثامن من متطلبات حوكمة الشركات ونظام العمل

 سياسة تعارض المصالح 7-3

إبرام معاملة  حماية الشركة عندما تفكر في فيزين السعودية  التي تتبعها سياسة تعارض المصالح الغرض من يتمثل 7-3-1

، جميعهمو الخاصة لموظف أو مسؤول أو مدير أو عضو مجلس إدارة للشركة أ قد يعود بالنفع على المصلحة أو اتفاق

لموظف ا حتى وإن واجهالصفقة على أنها صحيحة وملزمة  بالتعامل مع ،، إذا وجدتسمحت اتإجراءبالشركة وتزود 

نظام  نم 73و 72و 71فيما يتعلق بالمعاملة )المواد تعارض مصالح أو المسؤول أو المدير أو عضو مجلس اإلدارة 

 السادس من الئحة حوكمة الشركات(. الفصل-الثالثوالباب  2015الشركات لعام 

 طراف ذوي العالقةاأل معامالتسياسة  7-4

مع مبرمة البجميع المعامالت أو العقود  المراجعةهات بشأن إبالغ لجنة أصدر مجلس إدارة زين السعودية توجي 7-4-1

ا للمادة ارة طبقً مراجعتها وتقديم توصياتها إلى مجلس اإلد المراجعةالعالقة المقترحة حتى يتسنى للجنة  ذوياألطراف 

 من الئحة حوكمة الشركات. 55

لموافقة عليها من األطراف ذوي العالقة وا ن السعودية وأيٍ تهدف هذه السياسة إلى ضمان تحديد المعامالت بين زي 7-4-2

خاصة الئحة نظمة واللوائح المعمول بها وبما يتوافق مع األ حسب األصول وفوًرا بشأنهاواإلفصاح عنها واإلبالغ 

 خر.آل من وقتٍ  بصيغتهما المعدلة، 2015حوكمة الشركات ونظام الشركات لعام 

ن السعودية الصلة في زي ياألطراف ذو معامالتمع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، يُتعامل مع  7-4-3

 الفصل السادس من الئحة حوكمة الشركات. 3وفقا ألحكام الباب 

 سياسة اإلبالغ عن الممارسات المخالفة 7-5

لالزمة اإتباع أصحاب المصالح السياسات واإلجراءات بة في زين السعودية مجلس اإلدار المراجعةأوصت لجنة  7-5-1

 من الئحة حوكمة الشركات. 84ا للمادة عند تقديم الشكاوى أو اإلبالغ عن أي مخالفات وفقً 

تقديم مبادئ توجيهية لممثلي زين السعودية )الموظفين أو المتعاقدين أو  فيالغرض من وضع هذه السياسة يتمثل  7-5-2

إلبالغ عن لجيين أو الموردين أو البائعين( أو المستشارين الخار الهيئاتين أو المتدربين أو موظفي الموظفين المؤقت
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عدم  استمراربآلية سهلة وآمنة مع  (عن المخالفاتاإلبالغ  أي) كليهماشك أو مخاوف أو  أيأي سوء سلوك أو إثارة 

من الئحة حوكمة  84واالمتثال لمتطلبات المادة  الكشف عن هويتهمالكشف عن هويتهم إذا كانوا يرغبون في عدم 

 الشركات.

 

 شركة زين السعوديةبالرقابة الداخلية  نظام-8
نظام  ادارتهالئحة حوكمة الشركات، وضع مجلس إدارة شركة زين السعودية وإ من 74و 73امتثااًل ألحكام المادتين  8-1

المباشرة  ائلةالمسفصل بين الدفاع تضمن الخطوط من الرقابة الداخلية في شركة زين السعودية بناًء على ثالثة نماذج 

طر المخاإدارة عمل الخط األول( واإلشراف المستقل وتحدي قرارات المخاطر ووضع إطار )المخاطر عن قرارات 

 ث(.ارة المخاطر وعمليات الرقابة والحوكمة )الخط الثالفعالية إد بشأنالخط الثاني(، والضمان المستقل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القياس والمسائلة  8-2

مجلس إدارة زين السعودية الهيكل التنظيمي للشركة الذي يحدد االختصاصات وتوزيع الواجبات بين مجلس  اعتمد 8-2-1

 كفاءة عملية اتخاذ القرارات تحسينلضل الممارسات في حوكمة الشركات، اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين وفقا ألف

 والذيمجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين  على مستوى، وتحقيق توازن الصالحيات والسلطات لدى الشركة

 المخولةبما في ذلك تحديد الواجبات واالختصاصات والمسؤوليات  الصالحياتتفويض على تضمن الموافقة ي

 .الشركات(من أنظمة حوكمة  23ة لمستويات التنظيمية المختلفة )المادل

على زين السعودية،  فيال للرقابة الداخلية التنفيذ الفع   في سبيل ،مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين اعتمد 8-2-2

الحصر المسائل المحاسبية والتجارية  الالعديد من السياسات واإلجراءات والقواعد بما في ذلك على سبيل المثال 

 والمسائل اإلدارية. وااللتزاموالمعنية بالمخاطر 

 

 وإدارة المخاطر واستمرارية األعمال الحوكمة 8-3

إن ف ،من نظام حوكمة الشركات 26بالمادة  عمالً وإدارة الشركات.  من عناصرتعد إدارة المخاطر عنصًرا أساسيًا  8-3-1

 الذي وافق عليهعن تشغيل وتنفيذ إطار عمل إدارة المخاطر وضمان االلتزام بمستوى المخاطر  إدارة الشركة مسؤولة

 مجلس اإلدارة.

المالية وهيئة االتصاالت وتقنية  هيئة السوقمخاطر عن إدارة  ينومسؤول ينأساسي ينأمر وااللتزامالتنظيم يُمثل  8-3-2

 .والتنظيم األخرى االلتزامالمعلومات ووزارة العمل ومخاطر 

الرصد الدقيق للمخاطر وفعالية استراتيجيات  ويتضمندار بشكل استباقي وجدي داخل الشركة. م المخاطر وتُ تُقي   8-3-3

نظم المراقبة التي تمكن من تحديد اإلجراءات التصحيحية  نتائجعمليات تقييم من المخاطر و من ضمنها التخفيف 

 لتحسين المستمر.جل األ

دمج أي  يتمتعان بالمرونة التي تضمن ويظالالمختلفة داخل الشركة  األعمالتقييم المخاطر وإدارتها ضمن  يُدرج 8-3-4

أعمال جديدة تتعهد بها الشركة. تضمن الشركة تخصيص موارد إدارية كافية لتحديد المخاطر التجارية وتقييمها 

 .معالجة سليمةومعالجتها 

 مجلس اإلدارة/ اللجنة التنفيذية

 إقدامها على المخاطرمدى  يُحدد استراتيجية الشركة و

 الخط األول

 مسئولية المخاطر 

  الخط الثاني
 اإلشراف والمراقبة 

 الخط الثالث

 والتحقق من فاعليتهالضمان المستقل  

 ضمان و الجهة الرقابية وإدارة المخاطر واستمرارية األعمال مخاطرال أعمالات وحد

 اإليرادات
 عمل المراجعة الداخلية

 تتحمل مسؤولية وإدارة مخاطر االعمال التالية:

 تطوير االستراتيجية وتنفيذها -

 قياس أداء األعمال -

 األعمالتنفيذ الرقابة الداخلية وإطار عمل إدارة  -

 يهضمان إدارة األعمال في نطاق اإلقدام على المخاطر المتفق عل -

 

توفر اإلشراف الموضوعي على إدارة المخاطر حسب 

 األعمال:

 تصميم إطار إدارة المخاطر ونشره على مستوى الشركة  -

رصد التزام األعمال بسياسات إطار عمل المخاطر  -

 وإجراءاته

 نافهابإدارة المخاطر والمراقبة واستئدعم األعمال الخاصة  -

 

 : عن طريق و الضمان المراجعةفي إستقاللية يوفر 

طار إالتقييم المستقل وإعداد تقارير حول فاعلية التصميم وعملية  -

 عمل إدارة المخاطر

 إجراء اختبار الضوابط الرئيسة -

استعراض األنشطة التي اضطلع بها خط الدفاع األول والثاني  -

 مان أداء مسؤوليتهما كما ينبغي. لض
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 ةوالخارجي ةالداخلي المراجعة – الرقابة 8-4

 فاعليةول ح ةالداخلي المراجعةمسؤولية توفير ضمانات معقولة من خالل أنشطة  ةالداخلي المراجعةإدارة تتحمل  8-4-1

عين على لجنة من الئحة حوكمة الشركات(. ويت 77إدارة المخاطر والرقابة وعمليات الحوكمة )الخط الثالث( )المادة 

ة والمالية ونظم تقديم توصياتها ورأيها حول مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلي ةالداخلي المراجعةمن خالل  المراجعة

داخل  عةالمراج يُعد عمل إدارة. الشركات(الئحة حوكمة  من 91و 55إدارة المخاطر في زين السعودية )المادتان 

 راجعةل إدارة المأداء عمرة الشركة أحد العناصر األساسية في إطار عمل حوكمة الشركات. وسيضمن مجلس اإلدا

دارة برؤية اإل مسؤوليا حاسًما في تزويد كبار دورً  ؤديوالذي سي والمؤهلة تأهيالً مناسبًا مزودة بموارد كافيةال

 .موضوعية وشاملة لنظام الرقابة الداخلية بالشركة

الداخلية  للوائحا زين السعودية وفقً لأوصى مجلس إدارة زين السعودية الجمعية العامة العادية بتعيين مراجع خارجي  8-4-2

 المراجعون يُبديو، قواعد التسجيل واإلدراج ولوائح حوكمة الشركات. 2015ونظام الشركات لعام  شركةلل

ضمن . وسيالمالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقديةمركزها في عرضها الشركة  وضوحرأيهم حول  ونالخارجي

 م العملياتكرس المرجعون الخارجيون الوقت والموارد والمهارات الكافية لفهأن يُ  المراجعةمجلس اإلدارة ولجنة 

ل تناو أيًضا المراجعةالتجارية كجزء من إجراءات مراجعة القوائم المالية. سيضمن مجلس اإلدارة ولجنة  والمعامالت

 .ين في حكمه كما ينبغأو م المستقل المراجعدارة الذي قدمه اإلجميع النقاط الواردة في خطاب  اإلدارة

 

 والشفافية اإلفصاح-9
لتنظيمية امتسقة وذات مصداقية لاللتزام بالقواعد والمتطلبات  تممارسات اتصاال خلق ةمجلس إدارة الشرك يعزم 9-1

مجلس ويرى . وتداول وهيئة سوق المال واالستثماروزارة التجارة  المعمول بها في المملكة العربية السعودية وخاصةً 

 لتعزيز الشركة داخل مجتمع االستثمار. سبيالً  تُمثلأن هذه الممارسات  ةإدارة الشرك

ن طرق اإلفصاح سياسة اإلفصاح والشفافية والتي تتضم ،امتثااًل لمتطلبات اإلفصاح ،مجلس إدارة زين السعوديةأصدر  9-2

ية المتعلقة الصحيحة التي تمكن المساهمين وأصحاب المصالح اآلخرين من الوصول إلى المعلومات المالية وغير المال

د وثيقة السياسة الشركة. وتحد لوضعلحصول على رؤية شاملة لك اكذلومات المتعلقة بملكية األسهم، وبأداء الشركة والمع

 نظامو 2015ا لالئحة حوكمة الشركات ونظام الشركات لعام هذه المتطلبات الرئيسة إلفصاح زين السعودية وفقً 

 أو المساهمين.اإلفصاح لعامة المجتمع االتصاالت الذي يتطلب 

 

 االجتماعية والمبادرات المسؤولية-10
 تجزأ من عملياتيجزًءا ال  تُصبحوالبيئية التي  االجتماعيةاعية مجموعة شاملة من القضايا تتضمن المسؤولية االجتم 10-1

على جتماعية، من خالل مبادرات المسؤولية اال، في تطوير أعمالها المستدامة. وتؤكد شركة زين وتساهم التجارية زين

 .خارجيًّا المصالحتفاعل مع أصحاب تومبادئها وقيمها داخليًا 

 القتصاد والمجتمع.وا األفرادفي رفاهية  اإليجابيةتلتزم شركة زين بالمبادرات االجتماعية التي تسمح لها بالمساهمة  10-2

 


