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  2 | صفحة                                                                                                                                                        زين السعودية 
 

 مقدمة .1

 بعقد اللجنة قامت ذلك ولتحقيق. السعودية زين في الداخلية الرقابة وفاعلية نظام كفاءة على 2020 العام خالل المراجعة لجنة أشرفت

 هذا يلخص. الخارجي الحسابات ومراجع العليا اإلدارة و الداخلية للمراجعة العام المدير مع 2020 سنة خالل اإلجتماعات من عدد

 .الداخلية الرقابة نظام بشأن المراجعة لجنة المهمة ورأي المراجعة، والقرارات لجنة وتشكيل ومهام مسؤوليات باختصار التقرير

 اللجنة ومهام مسؤوليات .2

فيها، كما  الداخلية الرقابة وأنظمة المالية والقوائم التقارير ونزاهة سالمة من والتحقق الشركة أعمال بمراقبة المراجعة لجنة تختص

 الئحة في جاء لما والمطابق الشركة حوكمة في الموضح العمل نطاق وفق القانونية وواجباتها المراجعة لجنة ومسؤوليات أدوار ُحددت

 الموكلة والمسؤولياتونظام الشركات  المالية السوق ادارة هيئة مجلس عن الصادرة السعودية العربية المملكة في الشركات حوكمة

 .اإلدارة مجلس قبل من إليها

 و الداخلية المراجعة وإدارة التنفيذية اإلدارة مع حضور االجتماعات الدورية والمناقشات خالل من مهامها بأداء المراجعة لجنة وتقوم

   .للشركة الخارجي الحسابات مراجع

 :مايلي تتضمن المراجعة للجنة الرئيسية المهام

 ونظم المحاسبية والممارسات والمالية الداخلية الرقابة أنظمة وكفاءة كفاية لمدى تقييمه في اإلدارة مجلس المراجعة لجنة تساعد •

 .الشركة داخل المطبقة المراجعة وعمليات المعلومات

 من معقول بشكل للتأكد المالية السياسات سالمة من للتحقق والخارجيين الداخليين والمراجعين الشركة اعمال ومراجعة مراقبة •

 .المطبقة المالية والممارسات المحاسبة مبادئ كفاية

 مجلس إلى النظر ووجهات التوصيات ورفع المحاسبية، السياسات في تغيرات وأي المتبعة المحاسبية السياسات ومناقشة مراجعة •

 . اإلدارة

 سالمتها لضمان بشأنها وتوصيات رأي وتقديم اإلدارة مجلس إلى تقديمها قبل والسنوية االولية المالية القوائم وتحليل استعراض •

 .وشفافيتها ونزاهتها

 ه.مكافئات وتحديد فعاليته ومراقبة للشركة الخارجي الحسابات مراجع بتعيين التوصية إصدار •

  .بها المنوطة والمهمات األعمال أداء في فاعليتها مدى من للتحقق الشركة في الداخلية المراجعة إدارة على الرقابةو اإلشراف •

 تحقيقات ونتائج ،حوكمة الشركات لوائح ذلك في بما بها المعمول واللوائح لقوانيناالمتثال با لرصد النظام فاعلية استعراض •

 .االمتثال عدم من حاالت وأية اإلدارة

 .الداخلية المراجعة وإجراءات وسياسات ميثاق على الموافقة •

 عام مدير أو المراجعة لجنة ترى قد أمور أي لمناقشة الداخلية لمراجعةا مديرعام مع دوري وبشكل منفردة بصورة االجتماع •

 .مناقشتها ضرورة الداخلية للمراجعة

 المراجعة لجنة تشكيل .3

 :أدناه المذكورين األعضاء من المراجعة لجنة تتكون

 الرقم األسم الصفة

اللجنة رئيس  1 رائد بن علي السيف /السيد 

اللجنة أعضاء  
 2 متى ميشيل أسامة /السيد

 3 مارتيال انتوني كاراتي /السيد
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  3 | صفحة                                                                                                                                                        زين السعودية 
 

 المراجعة لجنة اجتماعات .4

 .السنة، مع صالحية عقد اجتماعات إضافية حسب ما تتطلبه الحاجةتجتمع لجنة المراجعة أربع مرات على األقل في 

 :2020 خالل عقدت التي اللجنة اجتماعات تفاصيل يلي فيما

األجتماع رقم التاريخ المعتذرين  

يوجد ال 2020فبراير  3   38 

يوجد ال 2020أبريل  29   39 

يوجد ال 2020يوليو  7   40 

يوجد ال 2020أكتوبر  27   41 

 

 إليها التوصل تم التي والنتائج الهامة القرارات .5
 :أعاله المذكورة لالجتماعات النتائج أهم يلي فيما 

 واعتماد 2021 ديسمبر 31 إلى يناير 1 من للفترة المخاطر على القائمة المراجعة خطة واعتماد باستعراض المراجعة لجنة قامت .5.1

 .الالزمة الميزانية

 2020 لعاملالربع سنوية  المالية والقوائم 2019ديسمبر  31المالية المنتهية في  للسنة المالية القوائم بمراجعة المراجعة لجنة قامت .5.2

 .اإلدارة مجلس قبل من عليها للموافقة بها والتوصية

 .إلنهائها المخطط والوقت الهامة المالحظات ومناقشة العام خالل الصادرة الداخلية المراجعة تقارير بدراسة المراجعة لجنة قامت .5.3

  للشركة الخارجي الحسابات مراجع بترشيح اإلدارة لمجلس والتوصية الخارجيين المراجعين عروض بتقييم المراجعة لجنة قامت .5.4

لعام من اوالربع األول  2020لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي وذلك 

2021. 

 بفاعلية. تنفيذه وتماعد على أسس سليمة  للشركة، والذي الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى بمراجعة المراجعة لجنة قامت .5.5

 الداخلية المراجعة إدارة أنشطةعن  نبذة .6

 :2020 للعام المعتمدة السنوية الداخلية المراجعة خطةحسب  التالية األجراءات بمراجعة الداخلية المراجعة قامت

 الرقم المراجعة

 1 الشؤون القانونية والتنظيمية مراجعة

 2 األمن السيبراني مراجعة

 3 استمراية األعمال مراجعة

 4 جودة وكفاءة الشبكة مراجعة 

 5 أمن معلومات العمالء مراجعة

 6 ادارة ابراج الشبكة مراجعة

 7 األتصال عن بعد مراجعة

 8 ضريبة القيمة المضافة والضرائب األخرى مراجعة

 9 تقييم النضج الرقمي

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (7الى البند ) (4البند ) اتمرفق

 

إلى  اإلدارةوتبليغ رئيس مجلس الفحص المحدود تقرير 

 ي من أعضاءعمال والعقود التي ألالمساهمين حول األ

  غير مباشرة فيها ومصلحة مباشرة ا اإلدارةمجلس 

 

 

  



  
 
 

 

  ١١٤٩٢الرياض  ٨٧٣٦ص.ب 
  +٩٦٦ ١١ ٢٧٨ -٠٦٠٨تلفون : 
  +٩٦٦ ١١ ٢٧٨ -٢٨٨٣فاكس : 

www.bdoalamri.com  

  )٦٢١) ، أحمد فهد الجمعة (٥١٤، ماهر طه الخطيب ( )٣٦٢العمري () ، جهاد محمد ٣٣١) ، جمال محمد العمري (٦٠الشركاء: الدكتور محمد العمري (
  ٠١٢ ٦٣٩٤٠٥٨فاكس.  ٠١٢ ٦٣٩٤٤٧٧جده: تلفون   ٠١٣ ٨٣٣٨٥٥٣فاكس:  ٠١٣ ٨٣٤٤٣١١الدمام: تلفون  

  ٢٥٨٢٧ضو غرفة تجارة الرياض رقم وع ٣٢٣/١١/٦٦شركة الدكتور محمد العمري وشركاه، شركة مهنية سعودية مسجلة برقم 
 العالميةشركة تضامن محدودة بريطانية، وتشكل جزءأ من مكاتب األعضاء المستقلين في شبكة بي دي أو  عضو في بي دي أو انترناشيونال ليمتد،

 
  

  تقرير تأكيد محدود 
  
  

  المحترمين                                                                             المساهمين            السادة /
  سعودية)(شركة مساهمة كة اإلتصاالت المتنقلة السعودية شر

  ، المملكة العربية السعوديةالدمام
  

قمنا بأعمال تأكيد محدود ) "الشركة"((شركة مساهمة سعودية)  شركة اإلتصاالت المتنقلة السعوديةشركة على طلب إدارة  بناءً 
اهمي على نموذج  رة  اإلتصاالت المتنقلة السعوديةشركة التبليغ المقدم لمس خصية المباش والذي يتم التقرير فيه عن المصلحة الش

  وغير المباشرة ألعضاء مجلس إدارة الشركة
  

  محل ارتباط هذا التقرير الموضوع
وع محل ارتباط هذا التقرير هو نموذج  ركات في المملكة العربية ٧١التبليغ المعد وفقاً لمتطلبات المادة رقم (الموض ) من نظام الش

  .هيئة السوق المالية) من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ٢٧السعودية واحكام المادة رقم (
  

  المنطبقةالضوابط 
  طبقة على موضوع التقرير فيما يلي:نتتمثل الضوابط الم

) من الئحة حوكمة الشركات ٢٧) من نظام الشركات في المملكة العربية السعودية وأحكام المادة رقم (٧١متطلبات المادة رقم ( •
  .هيئة السوق الماليةالصادرة عن 

  التي رخصت المعامالت والعقود. الجمعية العامة لمساهمي الشركةقرارات  •
 .م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  المنتهيم المالي السجالت والدفاتر المحاسبية للشركة عن العا •
  

  مسئولية اإلدارة
"، كما المنطبقة  المذكورة بالفقرة السابقة "الضوابطالمنطبقة وفقاً للضوابط  التبليغ نموذج إعدادإن إدارة الشركة هي المسئولة عن 

ئولة عن إعداد وعرض المعلومات المدرجة بالنموذج  ركة هي المس ئولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية هي وأن إدارة الش المس
 إعداد وعرضع الضوابط المنطبقة واإلدارة مسئولة عن بما يتوافق م وعرض البيانات الواردة بالتبليغ التي تراها ضرورية لتحديد

وابط  بالتبليغالمعلومات الواردة  بب الغش أو االمنطبقة وفقاً للض واء بس  االحتفاظلخطأ مع وخلوها من أية تحريفات جوهرية س
  بالمستندات والسجالت والدفاتر المحاسبية المؤيدة لهذه المعامالت.

  
  مسئولية المراجع

وء إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها وبيان ما  تنتاج في ض ئوليتنا في إجراء التأكيد المحدود وإبداء اس ر مس كان قد إذا تنحص
  .المنطبقة المرفق بهذا التقرير لم يتم إعداده وعرضه وفقاً للضوابط التبليغنما إلى علمنا ما يجعلنا نعتقد أن 

."ارتباطات التأكيد األخرى بخالف عمليات مراجعة )٣٠٠٠التأكيد رقم ( الرتباطوقد قمنا بتنفيذ هذه المهمة وفقاً للمعيار الدولي 
  لسعودية.أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية ا

  
تنتاجنا حول  ب الس اس مناس ول على تأكيد محدود ويوفر أس ميم إجراءاتنا للحص ية لقد قمنا بتص خص لحة الش اح عن المص اإلفص

وعلى هذا النحو فإنها ال تقدم جميع األدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول  المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس إدارة الشركة
  من التأكيد.

  
تقاللية لقد التز ادرة عن مجلس منا باالس بين المهنيين الص والمتطلبات األخالقية األخرى الواردة في قواعد أخالقيات المهنة للمحاس

والتي تأسست على المبادئ األساسية للنزاهة المعتمدة في المملكة العربية السعودية و المعايير الدولية ألخالقيات المهنة للمحاسبين
  .المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهنيوالموضوعية والكفاءة 

  
) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم ١كما أننا نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (

لة"  تمل وبالتالي فإنه يحافظ على نالمالية وارتباطات التأكيد األخرى وارتباطات الخدمات ذات الص امل لرقابة الجودة يش ظام ش
  .بالمتطلبات األخالقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة االلتزامعلى سياسات وإجراءات موثقة بشأن 
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  ملخص اإلجراءات المنفذة
  ما يلي:تضمنت اإلجراءات التي قمنا بها 

ة  • درج ات الم ان ات والبي ة المعلوم ابق التبليغمط ةجالت سمع ال ب بي اس اتر المح دف الي  وال ام الم ة عن الع رك   للش
 .م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهي في 

  التي رخصت المعامالت والعقود. الجمعية العامة لمساهمي الشركةمطابقة البيانات المدرجة بالتبليغ مع قرارات  •
أقل منها في المدى  وهيإن اإلجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها عن ارتباط التأكيد المعقول 

ول  يتم الوص ول إليه في ارتباط التأكيد المحدود يكون أقل بكثير من التأكيد الذي كان س توى التأكيد الذي يتم الوص وبالتالي فإن مس
  م تنفيذ ارتباط تأكيد معقول.إليه فيما لو ت

  
  االستنتاج

ينم إلى علمنا أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات  واألدلة التي تم الحصول عليها فلم على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها بناءً 
  طبقة.نالمرفق محرفة بشكل جوهري وفقاً للضوابط الم بالتبليغوالبيانات المدرجة 

  
  االستخدامتقييد 

ركةأعد هذا التقرير بغرض تقديمة إلى  اهمي المرفق  التبليغمع نموذج  إدارة الش ركة إلى مس والمقدم من رئيس مجلس إدارة الش
والذي يتم التقرير فيه عن المصلحة الشخصية المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس إدارة  السعودية المتنقلة اإلتصاالت شركة

  يكون من المناسب استخدامه ألي أغراض أخرى.. وقد ال الشركة
  

  أمور أخرى
  على األحداث والظروف التي تحدث بعد تاريخ هذا التقرير. بناءً ث هذا التقرير يليس لدينا مسئولية لتحد

  
  
  
  

  
 عن/ الدكتور محمـد العمري وشركاه

 

 جهـاد محمـد عبداللطيف العمـريهـ٤٢١٤ رمضان ١٠التاريخ: 
 محاسب قانوني م٢٠٢١ ابـــريل ٢٢الموافق: 

 ٣٦٢ترخيص رقم 
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 ( 9 البند )مرفق 

 الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

 التعديل( بعد) االتصاالت المتنقلة السعودية )زين(لشركة  

 

 

 

بشكل  الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات تعديلتم 

 -كالتالي: كامل لتصبح 
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 الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

  االتصاالت المتنقلة السعودية )زين(لشركة  
 

 

الصادرة بقرار الجمعية العامة العادية ]أدخل رقم االجتماع[ باجتماعها المنعقد بتاريخ 

 م[ 2021]__/__/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من الئحة  65 -60عدت "الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات" إعمال ألحكام المادتين أ  

 – 16 – 8حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم ) 

ـ الموافق  1438 /16/05( و تاريخ  2017 م بناً على نظام الشركات الصادرة 13/02/2017ه

ـ  المعدل 28/01/1437و تاريخ  3ملكي رقم م/المرسوم الب بقرار مجلس هيئة السوق المالية  ةه

 م. 20/05/2019هـ الموافق 1440 /15/09( وتاريخ 2019 – 57 – 3بموجب القرار رقم  )
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 المادة االولى: والتعريفات 

النص خالف  يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض سياق

 ذلك:

 الئحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.الالئحة: 

 الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.الئحة الحوكمة: 

 .شركة االتصاالت المتنقلة السعودية )زين( الشركة:

 جمعية تشكَّل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظامالجمعية العامة: 

 الشركة األساس.

 شركة. المجلس إدارة  "مجلس اإلدارة" أو "المجلس":

 شركة.الفي  لجنة المكافآت والترشيحاتاللجنة: 

 

 المادة الثانية: أهداف الالئحة

تهدف الالئحة إلى توضيح ضوابط واجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار 

ً لالئحة واألنظمة األخرى ذات  ، وصالحياتهم، ومكافآتهممومدة عضويته ا،أعضائه طبقا

 العالقة.

  

 ومهامها: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت الثالثةالمادة 

 آلية الترشيح لعضوية اللجنة .أ

تخضع عملية اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لضوابط الترشيح والتعيين 

 عاة ما يلي: واالحالل على النحو الوارد في نظام الشركة األساس ويجب مرا

 شكل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس إدارة الشركة.ت   .1

ال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد عن خمسة، جميعهم من غير أعضاء  .2

، على أن مجلس اإلدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل

 يكون رئيس اللجنة من األعضاء المستقلين.

يجوز االستعانة بأعضاء غير تنفيذيين أو بأشخاص من غير أعضاء المجلس سواء  .3

 أكانوا من المساهمين أم غيرهم.

 يجوز أن يكون رئيس مجلس اإلدارة عضوا في اللجنة. .4

5.  ً بشرط أن يكون من األعضاء المستقلين وفقا يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيسا

في الئحة حوكمة الشركات الصادر من هيئة  لتعريف االستقاللية على النحو الوارد

على أال يكون رئيس مجلس اإلدارة رئيساً للجنة، في حال السوق المالية وتعديالته، و

 .كان عضواً 

أال يكون للعضو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين  .6

 .وال يكون من اقربائهم حتى الدرجة الرابعة

ون لدى كل عضو التأهيل والتحصيل العلمي الذي ال يقل عن درجة يجب أن يك .7

سنوات في العمل في القطاع الخاص، وأن يكون  10البكالوريوس وخبرة ال تقل عن 

لديه الخبرة المرتبطة بالجوانب المالية أو اإلدارية وأن يكون لديه الفهم األدنى ألعمال 
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة  الشركة وأنشطتها وسبق أن عمل عضواً في أي من

 .في الشركة أو أي شركة مساهمة عامة أخرى

 عين اللجنة من بين أعضائها أو من الغير أميناً للسر.ت   .8

 

 مدة عضوية اللجنة .ب

دورة مجلس اإلدارة وتنتهي  من تاريخ بدءتكون مدة عضوية اللجنة ثالث سنوات، تبدأ  .1

 ءها.بانتها

بشرط أن ال تتجاوز تسع  لفترة أو فترات مماثلة اللجنة العضو في يجوز إعادة تعيين .2

 .سنوات متتالية

 

 انتهاء عضوية اللجنة وأحكامها .ج

تنتهي مدة عضوية اللجنة بانتهاء مدته أو باستقالة العضو أو وفاته او إذا أصبح غير  .1

 صالحا لعضوية اللجنة وفقا ألحكام األنظمة والتعليمات السارية في المملكة.

العضو عن حضور ثالث اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة، وإن إذا تغيب  .2

كان العضو المتغيب هو رئيس اللجنة فيكون صالحية قبول العذر لرئيس مجلس 

 اإلدارة.

كما ، يحق لمجلس اإلدارة في كل وقت عزل أو استبدال أي عضو من أعضاء اللجنة .3

 أن يكون ذلك في وقت مناسب.يحق للعضو أن يستقيل من عضوية اللجنة بشرط 

عين مجلس اإلدارة عضواً في المركز الشاغر،  إذا شغر مركز أحد أعضاء اللجنة ي   .4

يكون العضو البديل ممن تتوافر فيهم الخبرة يشترط أن و ،ويكمل العضو البديل مدة سلفه

ذا والكفاية الالزمتين، ويجب على مجلس إدارة الشركة أن يبلغ هيئة السوق المالية به

 التغيير خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التعيين.

شعر هيئة السوق المالية بأسماء أعضاء اللجنة يجب على مجلس إدارة الشركة أن ي   .5

وصفات عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ تعيينهم وأي تغييرات تطرأ على 

 ذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

 

 عضو اللجنةواجبات  .د

اإلفصاح لمجلس اإلدارة عن ما يتم بينه وبين الشركة من عمليات، كما يجب عليه  .1

 اإلفصاح عن العالقة التي تربطه لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة.

أن يتبع قواعد النزاهة والصدق واألمانة ويتحلى بالموضوعية واالستقاللية والمصداقية  .2

 لى أي شيء أخر.وتغليب مصالح الشركة ع

بذلك الحد األقصى من العناية إلنجاز األعمال والمهام الموكلة له، وأن يكون على  .3

 إطالع على جميع التطورات التي تتعلق بعمل الشركة وأنشطتها.

اخطار اللجنة بما يلم به من عوارض قد تمنع تنفيذ واجباته بشكل صحيح أو ما قد يمنعه  .4

 من حضور اجتماعات اللجنة.

واظبة على حضور اجتماعات اللجنة والمبادرة في الطرح والمشاركة اإليجابية فيما الم .5

 يصب في مصلحة الشركة. 
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 : اختصاصات اللجنةالرابعةالمادة 

 اختصاصات تتعلق بالمكافآت: .أ

إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس  .1

إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية واإلدارة التنفيذية، ورفعها 

العامة، على أن يراعي في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، 

 التحقق من تنفيذها.متابعة تطبيقها وو

توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي  .2

 ري عن هذه السياسة.انحراف جوه

 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها. .3

ورؤساء التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منه  .4

 بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة. القطاعات

 

 اختصاصات تتعلق بالترشيحات: .ب

 ر واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.اقتراح سياسات ومعايي .1

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير  .2

 .ممن تتوفر بهم عوارض الترشحالمعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص 

وشغل وظائف إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة  .3

 .بالشركة اإلدارة التنفيذية

)علي أن ال  تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة .4

 .تقل عن اجتماعين(

المراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة من المهارات أو الخبرات لعضوية مجلس اإلدارة  .5

 ووظائف اإلدارة التنفيذية.

واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في مراجعة هيكل مجلس اإلدارة  .6

 شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، والتحقق من عدم وجود أي  .7

 تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

ضاء غير التنفيذيين واألعضاء وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألع .8

 المستقلين وكبار التنفيذيين.

وضع اإلجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس االدارة  .9

 أو كبار التنفيذيين.

تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما  .10

 يتفق مع مصلحة الشركة.

بترشيح الرئيس التنفيذي ورؤساء القطاعات في  التوصية لمجلس اإلدارة .11

 الشركة.

 التوصية لمجلس اإلدارة بعزل وقبول استقالة رؤساء القطاعات في الشركة. .12

 التوصية لمجلس اإلدارة بتوفير التدريب الكافي والدعم الالزم للرئيس التنفيذي .13



 
 

6 

 

 

 : صالحيات اللجنةالخامسةالمادة 

ي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس تتولى اللجنة دراسة الموضوعات الت .1

اإلدارة، وترفع توصياتها إلى المجلس التخاذ القرار بشأنها، أو أن تتخذ القرارات إذا 

راعى في ذلك ما نصت عليه الفقرة )ب( من المادة فوض إليها المجلس ذلك، على أن ي  

مجلس إدارة من الئحة حوكمة الشركات والتي تنص على أنه "تقع على عاتق (21)

الشركة المسؤولية عن أعمالها  وإن فوض لجاناً أو جهات أو أفراد في ممارسة بعض 

اختصاصاته. وفي جميع األحوال، ال يجوز لمجلس اإلدارة إصدار تفويض عام أو غير 

 محدد المدة".

للجنة االستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين من داخل الشركة أو من خارجها في  .2

ضمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير الحياتها،  على أن ي  حدود ص

 وعالقته بالشركة أو اإلدارة التنفيذية.

للجنة حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها فيما يتعلق باختصاصها وألداء  .3

 مهامها.

للجنة حق التحري في كل ما يندرج تحت صالحياتها واختصاصاتها وكذلك األمور  .4

 .من مجلس اإلدارة في حدود األنظمة ذات العالقة التي ت وكل لها

 

 : اجتماعات اللجنةالسادسةالمادة 

أشهر  ثالثةسنويا )كل  اربع اجتماعاتتجتمع اللجنة بصفة دورية على أال تقل عن  .1

 تجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.كما على األقل(، 

التنفيذية عدا أمين سر اللجنة وأعضاء ال يحق ألي عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة  .2

اللجنة حضور اجتماعاتها إال إذا طلبت اللجنة االستماع إلى رأي أو الحصول على 

 مشوره.

ي شترط لصحة اجتماع اللجنة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية  .3

أصوات الحاضرين، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس 

 االجتماع.

يجب توثيق اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات  .4

ومداوالت، وتوثيق توصيات اللجنة ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص 

ومنظم، وبيان أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها إن وجدت، وتوقيع 

 هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.

في حال   ّ–من قبل رئيس اللجنة أو أمين السر  اجتماعات اللجنةه الدعوة لحضور توج .5

قبل موعد االجتماع بوقت كاف. كما يجب تزويد أعضاء  –فوضه بذلك رئيس اللجنة 

اللجنة بجدول أعمال االجتماع والوثائق الالزمة قبل موعد االجتماع بخمسة أيام على 

 األقل.

نة شخصياً لدواعي السفر أو ألي سبب طارئ آخر في حال تعذر حضور عضو اللج .6

سواء كانت  –جاز للعضو المشاركة  في االجتماع من خالل وسائل االتصال الحديثة 
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يوقع  وفي كل األحوال وجب توثيق ذلك في محضر االجتماع –مرئية أو مسموعة 

 .عليه جميع األعضاء مجتمعين أو متفرقين

اللجنة نيابة عنه بموجب تفويض خطي يرسل  تجوز إنابة عضو لعضو آخر من أعضاء .7

لرئيس اللجنة وأمين سرها، وال يجوز أن ينوب العضو الحاضر أصالة عن أكثر من 

 عضو واحد في حضور ذات االجتماع. 

ً تقدم اللجنة تقريراً  .8 كما يتم تقديم تقاريرها وتوصياتها ، موجزاً لمجلس اإلدارةسنويا

 جة لذلك. للمجلس بالتمرير متى ما دعت الحا

 

 : إجراءات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارةالسابعةالمادة 

على اللجنة عند ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة مراعاة ما ورد في الئحة حوكمة  .1

 الشركات من شروط وأحكام، وما تقرره هيئة السوق المالية من متطلبات.

أمام الجمعية  يجب أن يفوق عدد المرشحين لمجلس اإلدارة اللذين ت طرح أسماؤهم .2

العامة عدد المقاعد المتوافرة بحيث يكون لدى الجمعية العامة فرصة االختيار من بين 

 المرشحين.

 

 : نشر إعالن الترشيح لعضوية مجلس اإلدارةالثامنةالمادة 

على الشركة نشر إعالن الترشح في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق 

يلة أخرى تحددها هيئة السوق المالية، وذلك لدعوة األشخاص الراغبين )تداول( وفي أي وس

في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة، على أن يظل باب الترشح متاحاً مدة شهر على األقل من 

 تاريخ اإلعالن.

 

 : حق المساهم في الترشيح لعضوية مجلس اإلدارةالتاسعةالمادة 

الشركة في ترشيح  من مساهميمساهم  أيام بحق خل ما ورد في هذه الالئحة من أحكال ي   

 نفسه أو غيره لعضوية مجلس اإلدارة وفقا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.

 

 :  اختصاصات رئيس اللجنة وأمين السرالعاشرةالمادة 

 اختصاصات رئيس اللجنة: .أ

 يترأس رئيس اللجنة اجتماعاتها والدعوة لها. .1

كما يقوم بإضافة أي بند  ،بعد التنسيق مع باقي األعضاء وضع جدول أعمال االجتماع .2

 متى ما طلب أحد األعضاء ذلك.

 حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وتمثيل اللجنة أمام مجلس اإلدارة. .3

 والتأكد من تنفيذها. هاوتوصياتاللجنة متابعة قرارات  .4

 

 اختصاصات أمين السر:  .ب
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اللجنة في محاضر، ويقوم بحفظها في سجل  يوثق أمين السر مناقشات وتوصيات .1

خاص، ويرسل أمين السر المحاضر لرئيس وأعضاء اللجنة خالل عشرة أيام عمل من 

 تاريخ انعقاد االجتماع.

التنسيق مع جميع األعضاء بخصوص مواعيد االجتماعات، والتأكد من تزويدهم بكافة  .2

 ول األعمال.الوثائق الالزمة لمناقشتها حسب البنود المدرجة في جد

 حفظ كافة الوثائق والمحاضر والسجالت التي تصدر عن اللجنة.  .3

 

 مكافآت أعضاء اللجنة الحادية عشرة:المادة 

وطبقاً  تكون مكافآت أعضاء اللجنة بناء على السياسة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .1

 .( في السنة المالية50,000لما تقرره الجمعية العامة للشركة على أن ال تزيد عن مبلغ )

 –يتجاوز ما يقبضه عضو اللجنة تكون مكافآت أعضاء اللجنة مبلغا مقطوعاً بحيث ال  .2

عن الحدود العليا المسموح بها بموجب نظام  -اذا كان عضواً في مجلس اإلدارة 

 .الشركات

ركة بتغطية كافة مصاريف التنقل والسكن وأي مصاريف أخرى لتمكين تلتزم الش .3

 العضو من حضور االجتماعات والمشاركة في أنشطة اللجنة ذات العالقة بمهامها.

يتم اإلفصاح عما تقاضاه أعضاء اللجنة من مكافآت أو بدالت أو مزايا ضمن تقرير  .4

 مجلس اإلدارة السنوي.

وبعد  تماد القوائم المالية السنوية الموحدة المدققةتصرف المكافأة والبدالت بعد اع .5

 .موافقة الجمعية العامة للشركة

 

 : أحكام ختاميةثانية عشرةالمادة ال   
 .للشركةيعمل بهذه الالئحة ويتم االلتزام بأحكامها فور اعتمادها من قبل الجمعية العامة  .1

 نشر الالئحة على موقع الشركة اإللكتروني.ت   .2
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 7.1 المراجعةاإلصدار/ 

 7102 أكتوبر 72 التاريخ
 لجنة الترشيحات والمكافآت المالك
  األعمال إدارة المخاطر واستمرارية و  الموارد البشرية إدارة إعداد

 

لجنة  الئحة على تغييرات بإجراء التوصية"( اإلدارة مجلس أعضاء" أو" المجلس" اسمب بعد فيما إليه المشار) اإلدارة لمجلس يجوز
 أو التعديالت هذه من أي   تخالف أال شريطة ،العامة الجمعيةلتقرها "( الئحة"ال اسم)المشار إليه فيما بعد ب الترشيحات والمكافآت

 اإلفصاح يتم أن أيًضا ويشترط ،ياألساس ونظامها الشركة صالحيات مصفوفة أو بها معمول لوائح أو قواعد أو أنظمة أي   التنازالت
 .على النحو المالئم المعنية لألطراف التنازالت أو التعديالت هذه عن

 .تسلسلًيا وترقيمها على هذه الوثيقة تطرأالتعديالت التي تأريخ  يجب -

 التحديثات. عند إجراء كافة وتوقيعهل أدناه السج يجب استخدام -

 

 الموافقات

 التاريخ التوقيع الدور االسم
   (المراجعة)رئيس اللجنة  رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

   (التوصية)رئيس مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة
   اإلقرار العامةالجمعية  –ن مو المساه
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 المقدمة  -1

 يتماشى شركات حوكمة إطار التباع ("الشركة" أو" السعودية زين)" ةالسعودي المتنقلة االتصاالت شركة إدارة مجلس سعي إطار في
 نظام متطلباتل تلبيتها ولضمان ،7102 فبراير 03 بتاريخ السعودية المالية السوق هيئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة مع

 والممارسات ،واالستثمار التجارة وزارة عن هـ )"نظام الشركات"(82/10/0331( وتاريخ 3الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ الشركات
 64و (ب)66 المادة) العامة الجمعية في المساهمون اليقره الئحةال هبهذ اإلدارة مجلس أوصى الشركات، حوكمة مجال في الرائدة
 (.  الشركات حوكمة الئحة من )ب(

اللجنة وكيفية أدائها،  مسؤولياتق نطا تفصيللبا تصف)"اللجنة"(، و  عمليات لجنة الترشيحات والمكافآت الئحةال ههذ حكمت 0-7
جراءاتها ) ومنها على سبيل المثال ال الحصر  (.الئحة حوكمة الشركات ( من2( و)1) 56المادة هيكلها وا 

الالزمة بموجب أي لوائح معمول بها، باإلضافة إلى للمجلس بالتغييرات  اتهاتقدم توصيو ، سنويًّا الئحةال ههذاللجنة  تراجع 0-3
 . الرائدةطابقتها مع الممارسات م

ويتضمن تقييم  ،لجنةالتعده الذي لتقييم الذاتي ا، بناًء على تقرير سنويًّاأداء لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم المجلس يقوم  0-2
 أنشطة اللجنة.كل عضو في ومدى التزام داء أل اتقييمً لجنة الترشيحات والمكافآت 

الئحة حوكمة التسجيل واإلدراج و الشركات وقواعد نظام الموضحة في الواردة في هذه الوثيقة المعاني  لكلمات والعباراتتحمل ا 0-5
 الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتطلبات التنظيمية األخرى. الشركات

يحات والمكافآت ، قرر مجلس إدارة زين السعودية دمج لجنتي الترشالئحة حوكمة الشركات( من 7) 56المادة كما ورد في  0-6
 ". زين السعوديةشركة في لجنة واحدة باسم "لجنة الترشيحات والمكافآت ل

 الغرض  -2

الئحة حوكمة يحات والمكافآت هو مساعدة المجلس، وفًقا لقواعد الترشيحات والمكافآت الواردة في الغرض الرئيسي للجنة الترش 7-0
 :ةاألمور اآلتيب فيما يتعلق الشركات

 .يين أعضاء المجلسترشيح وتع -
 .وكبار التنفيذيين، بما يشمل األداء السنوي للمجلس واللجانلمتطلبات المهارات المناسبة لعضوية المجلس المراجعة السنوية  -
 .في المصالح وذلك على أساس سنوي تعارضوعدم وجود أي ضمان استقاللية األعضاء المستقلين  -
 .1ات ومكافآت المجلس واللجان وكبار التنفيذيينوضع سياسات واضحة فيما يتعلق بتعويض -
 
 
 
 

                                                           
األشخاص: الرئيس التنفيذي  . ومن هؤالءاالستراتيجية وتنفيذ القراراتن عن إدارة عمليات الشركة اليومية، وعرض و ولؤ لمسكبار التنفيذيين هم األشخاص ا 1

 والمدير المالي. ومن ينوب عنه
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 لجنة الترشيحات والمكافآت تنظيم-3
 
 هيكل لجنة الترشيحات والمكافآت 3-1

غير أعضاء مجلس ، تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من الئحة حوكمة الشركاتمن  (64) و (66) نمادتيلل وفًقا 3-1-1
 3مستقل   واحد على أن يكون من بينهم عضو   ،بقرار معتمد من المجلسوذلك  ،ساهمين أو آخرين، سواء من الم2اإلدارة التنفيذيين

لجنة الترشيحات استبعاد أحد األعضاء بشرط صدور قرار معتمد من المجلس. ويكون رئيس على األقل. ويجوز للمجلس المطالبة ب
  (.الئحة حوكمة الشركات )ب( من 51المادة ) والمكافآت مستقالًّ 

الئحة حوكمة ( من 4) 56المادة ( أعضاء )5( أعضاء على األقل وال تزيد عن خمسة )3تتكون اللجنة من ثالثة ) 3-0-7
 (.الشركات

 .في مكانه، يعين المجلس عضًوا جديًدا أو استقالته في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة 3-0-3

(. الئحة حوكمة الشركات( من 5) 56المادة "( )الرئيس" ـبعد ب )ُيشار إليه فيما اللجنةرئيس يعمل أحد األعضاء بصفة  3-0-2
في  اجتماعات اللجنة لرئاسة للرئيسويجوز للمجلس أيًضا ترشيح نائب . وينبغي أن يكون مستقالًّ  ،الرئيسهذا  اإلدارة مجلسويعين 

 .حال غياب الرئيس

( 5) 56المادة ) .المساهمين أسئلة على لإلجابة مةالعا لجمعياتعنه اجتماعات ا ينوب من أو الرئيس حضرأن ي يجب 3-0-5
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن 

 اللجنة بسجالت محاضر اجتماعاتلالحتفاظ اللجنة"(  سر لجنة )ُيشار إليه فيما بعد باسم "أمينا أمين سرتعين اللجنة  3-0-6
أحد  أمين السر أن يكون جوزويموافقة المجلس.  بناء علىلجنة ا كأمين سرأيًضا  يعملالمجلس أن  سر . ويجوز ألمينوقراراتها

اللجنة من غير أعضاء  سر ن أمينيًضا من خارج المجلس. وفي حالة كو أو من خارج اللجنة، ويمكن أن يكون أأعضاء اللجنة 
أن يكون فيها  اللجنة إذا لم يكن عضًوا سر نوال ينبغي ألمي .أي حق في التصويتجتماعات اللجنة الحضوره عند ليس له اللجنة، ف

اللجنة  سر للجنة. ويكون أمينا سرل اً أمين مع مهامه بصفته تعارضأخرى من شأنها أن تؤدي إلى  مسؤولياتمشترًكا في مهام أو 
 :عما يلي مسؤواًل 

 .تقارير عن أداء اللجنة إلى المجلس رفعاالحتفاظ بالسجالت الكاملة الجتماعات اللجنة بغرض  -

 .إلى األطراف المعنيةتمرير قرارات اللجنة  -

 .ي واإلجراءات التنظيميةنظامالتي تستوجب االمتثال ال ارات المعنية بشأن قرارات اللجنةالتنسيق مع اإلد -

 .وضع آلية لمتابعة قرارات اللجنة -

 .أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة أو أي من أعضائها مسؤوليةتنفيذ أي مهمة أو  -

                                                           
 شهريًّا أو سنويًّا.، أو الذي ال يتلقى راتًبا بدواٍم كامل في الشركةا س اإلدارة ال يمتلك منصًبا إداريًّ غير التنفيذي هو عضو في مجل العضو 2
من المسائل التي تؤثر على  وقراراته، وال تسري عليه أي   رأيهالكاملة في  ةباالستقالليالعضو المستقل هو عضو غير تنفيذي في مجلس اإلدارة يتمتع  3

 حوكمة الشركات. الئحةمن  71االستقاللية المنصوص عليها في المادة 
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ذا كان عضو اللجنة المجلس. و  دورةلمدة ال تتجاوز ت والمكافآت لجنة الترشيحا دورة تمتد 3-0-2 فإن من أعضاء مجلس اإلدارة ا 
إذا كان من غير أعضاء أما لجنة. امن عضوية  ختياريةاستقالته االببانتهاء عضويته في المجلس أو عضويته في اللجنة تنتهي 

 اللجنة.  بانقضاء دورةاستقالته أو عضويته ب ، فتنتهيالمجلس

 مكافآت اللجنة  3-2

 على ما يلي: – عضو مجلس اإلدارة اتاستحقاق ما يعادلب عليهايحصل التي  المكافآت إلىإضافة  -يحصل كل عضو  3-7-0

 ينظام األساسال على النحو الوارد فيلالجتماعات وفًقا لنسبة حضوره  على مكافأةكل عضو من أعضاء اللجنة  يحصل 
 قرار المجلس. وبناًء على

مصروفات الشخصية التي تكبدوها الحصول على جميع ال يالرئيسالمقيمين خارج مقر الشركة  اللجنةيحق ألعضاء  3-7-7
 لحضور االجتماع، وفًقا لسياسة وحقوق أعضاء المجلس غير المقيمين في زين السعودية.

المادة ألعضاء اللجنة ) المقدمةاألخرى  عن المكافآت والمدفوعات العامةيكشف تقرير مجلس اإلدارة المقدم إلى الجمعية  3-7-3
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن  33

 .على النحو الذي تقرره اللجنةالحصول على تعويض سنوي  - اللجنةلم يكن من أعضاء إذا  –اللجنة  سر حق أمينستي 3-7-2

جراءات اللجنة 3-3  اجتماعات وا 

 .عامالسنوي الخاص بها في االجتماع األول من كل  اتلجنة الترشيحات والمكافآت جدول االجتماع تعتمد 3-3-0

 ،(الئحة حوكمة الشركاتمن  (7) 56المادة أشهر ) (6) مرة على األقل كل ستة لجنة الترشيحات والمكافآت تجتمع 3-3-7
الشركة  قرة في متجتمع اللجنو طلب المجلس. أو بناًء على  تراه مناسباً خر حسبما أكثر من ذلك من وقت آلويجوز أن تجتمع اللجنة 

االجتماعات الهاتفية أو ا أو عبر مجلس )يمكن حضور االجتماعات شخصيًّ لم تصدر تعليمات بخالف ذلك من ال ، مايرئيسال
 (.المرئية ]المنعقدة بواسطة الفيديو[

هذه الدعوة  مع يرسلو ( من أعضاء اللجنة. 7أي عضوين )تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت بدعوة من رئيس اللجنة أو  3-3-3
 ( أيام2ل موعد االجتماع بسبعة )أي وسيلة أخرى قب عبرا أو إلى األعضاء أو ُيرسل إلكترونيًّ  باليدم ُيسل  و  جدول أعمال االجتماع

 موافقة متبادلة بين جميع األعضاء.بذلك  التنازل عنلم يتم ، ما على األقل

 رئيس.العد موافقة اللجنة جدول أعمال كل اجتماع ب سر د أمينع  يُ  3-3-2

من غيرهم  دعوة، غير أنه يجوز للرئيس اجتماعاتهاحضور - السروأمين أعضاء اللجنة عدا  –ال يحق ألي شخص  3-3-5
في الشركة  المسئوليناإلدارة العليا وكبار أن تدعو للجنة  ويجوز(. الئحة حوكمة الشركاتمن  )أ( 53المادة ) للحضوراألشخاص 

 . على قرارات اللجنة التصويتمن المدعوين حق  يكون ألي  أن  دون، لحضور اجتماعها

 .جميع اجتماعاتهاحضوره عند يرأس رئيس اللجنة  3-3-6

وسائل ويمكن أن يستخدم األعضاء ال. هأو نائبالرئيس حضور و حضور غالبية أعضاءها اللجان  اجتماعات لصحة ُيشترط 3-3-2
من  )ب( 53المادة تعليقاتهم وقراراتهم )ثات الفيديو والمؤتمرات عن ُبعد في اإلدالء بآرائهم و لكتروني ومحادالتكنولوجية، أي البريد اإل
 (.الئحة حوكمة الشركات
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 ال يمكن أن يرشح أحد أعضاء اللجنة أي عضو آخر للتصرف نيابًة عنه أو للتصويت في االجتماعات.  3-3-8

 أن تتخذ اللجنةاللجنة وعند عدم القدرة على اجتماع اللجنة، يمكن  في حاالت الطوارئ أو المواقف الخارجة عن سيطرة 3-3-9
 . بالتمريرقراراتها 

ح األصوات تساوي دوعن الحاضرين، أصوات بأغلبية قراراتها تصدر 3-3-01  .االجتماع سرئي معه صوت الذي الجانب يرج 
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن  )ب( 53المادة )

)محاضر االجتماعات(  من هذه الوثيقة 2-3البند  في على النحو الواردكتوب الجتماعاتها تحتفظ اللجنة بمحضر م 3-3-00
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن  )ج( 53المادة )

  محاضر االجتماعات 3-4

 دارة، ويتم توفير هذهفي سجالت مجلس اإل محاضر تودعُتسجل مداوالت وقرارات لجنة الترشيحات والمكافآت في  3-2-0
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن  )ج( 53المادة عضاء الذين حضروا االجتماع )األلجميع أعضاء اللجنة بعد موافقة جميع ضر االمح

 إلى المجلس. وُتوثق اجتماعات اللجنة على النحو التالي: وترفع تقريًرا عنهاتحتفظ اللجنة بسجل الجتماعاتها  3-2-7

حاضرين والمتغيبين وملخص للنقاشات التي دارت في االجتماع والقرارات يذكر المحضر تاريخ ومكان االجتماع وأسماء ال -
 والتوصيات المتعلقة بها.

د أمين  - وُيرسل إلى جميع أعضاء اللجنة لالطالع. تُقدم أي  ،جتماعكل امن ( أيام عمل 2مسودة المحضر خالل سبعة ) السريع 
ال ُيعتبر المحضرأسبوع من تاريخ استالم المسودة  من أعضاء اللجنة خالل عضو أي قبل على المحضر منمالحظات  قد تم  وا 

 .الموافقة عليه

 . به التعليقات إلى الرئيس ارسل المحضر مرفقً ويُ األعضاء، إن ُوجدت، لمالحظات  وفًقااللجنة مسودة المحضر  سر يعدل أمين -

د أمين -  .وأمين السر الرئيس بعد توقيعه من قبلأعضاء اللجنة ه إلى ويرسل الرئيساللجنة المحضر النهائي وفًقا لتوصيات  سر يع 

 مرفق بها الوثائق والمراسالت ذات الصلة. ،النسخة الموقعة للمحضر في ملف خاصتحفظ  -

 سلطة اللجنة 3-5

. واتخاذ القرارات بخصوص الترشيحات والمكافآت بتفويض من المجلسالمراجعة يكون دور لجنة الترشيحات والمكافآت هو  3-5-0
حدود مسؤولياتها وتتطلب  تدخل ضمنوعلى اللجنة اتخاذ القرارات بخصوص تلك األمور بالنيابة عن المجلس فيما يتعلق بأي مسألة 

 المجلس.صادرة عن تعديل أي قرارات   للجنة يحق ال  7-5-3 تحسين.باتخاذ إجراء أو القيام 

 :ما يليافآت ، يحق للجنة الترشيحات والمكهاتحقيق أهداف في سبيل 3-5-3

 .وموافقتهما العامة، وفًقا لتوجيهات المجلس والجمعية الئحةهذه ال المهام والوظائف المحددة فيأداء  -

لحصول على تقارير أو معلومات عن ، والحق في اولي الشركة من جميع المستوياتجميع كبار موظفي ومسؤ مع  حرية التواصل -
 بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي.و ها مسؤولياتسًبا للوفاء بالشؤون المالية للشركة، حسبما تراه منا
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صدار توجيهات إلى كبار مسؤ إرسال ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بشأن أي إجراءات تصحيحية إلى ال - ولي مجلس وا 
اللجنة أو إبالغ توصيات  أما الموافقة وتطبيقوعلى المجلس . مصفوفة الصالحياتوموظفي الشركة، وفًقا لسلطتها المحددة في 

 من ق بل اللجنة.  ةالمقدمتوصيات الالعدول عن اللجنة بأسباب 

ودراستها، في حدود نطاق  أي مسألة ُتعرض عليهامراجعة صالحية أداء اللجنة لدورها الرقابي، تمتلك اللجنة في ظل  3-5-2
 الحساباتومدققي  رينحق لها تعيين المستشاويموظفي الشركة، جميع دفاتر وسجالت ومرافق و حرية االطالع على مع أنشطتها، 
 أن تطلب اللجنة من أي  ويجوز ، أو تكبد مصاريف إضافية تتحملها الشركة في الحدود المالية المتفق عليها مع المجلس. الخارجيين

ومدققي االستشاريين : على سبيل المثال ال الحصر)ومستشاريها ولي أو موظفي الشركة أو أي من الجهات التابعة لها من كبار مسؤ 
الئحة حوكمة من  )ب( 52المادة ) .االجتماع باللجنة بعد التنسيق مع الرئيس التنفيذيالحسابات والمستشارين القانونيين( 

الخاصة بشركة زين المراجعة تلتزم اللجنة بالتنسيق مع لجنة  –الداخليين والخارجيين  –الحسابات لمدققي (. وبالنسبة الشركات
 السعودية.

 رئيس أو قرار منالولي وموظفي الشركة بدون موافقة كبار مسؤ بمن تلقاء أنفسهم االتصال أعضاء اللجنة  يحظر على 3-5-5
 .اللجنة

 اللجنة مسؤولياتعن  إعداد التقارير 3-6

في نطاق  ةالواقع حول جميع المسائلبعد كل اجتماع  اإلجراءاتبشأن إلى المجلس  بشكل رسميالتقارير رئيس اليرفع  3-6-0
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن  (2) 56المادة بشفافية. ويحق للمجلس متابعة األنشطة بانتظام )و ه مسؤولياتمهامه و 

مع التقرير السنوي للشركة فيما يتعلق بأنشطتها وعدد االجتماعات المنعقدة خالل السنة ُيرفق  سنوي   تلتزم اللجنة بإعداد بيانٍ  3-6-7
 تي حضرها كل عضو.وعدد االجتماعات ال

 ما يلي: العامةأن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة المقدم إلى الجمعية تضمن اللجنة  3-6-3

 الشركات. الئحةمن  93الكشف عن مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية العليا، كما نصت المادة  -

مكافآت في صورة  لية،السنوات الما خالل ،الرئيس ذلك في ، بماأعضاء مجلس اإلدارة التي حصل عليهاكل المبالغ ببيان شامل  -
باإلضافة إلى جميع المبالغ التي تلقاها األعضاء بصفتهم موظفين أو تنفيذيين في الشركة أو مقابل  وغيرها من المزايا،وبدل النفقات 

عات المجلس وعدد االجتماعات التي عدد اجتماانات عن وينبغي أن يتضمن التقرير أيًضا بيخدمات فنية أو إدارية أو استشارية. 
 (.2615 لعام الشركات نظاممن  76المادة مة )اتاريخ آخر جمعية عمنذ عضو  حضرها كل  
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 لجنة الترشيحات والمكافآت  مسؤوليات-4

 ت كاآلتي:لجنة الترشيحات والمكافآ مسؤولياتو  اختصاصاتتكون ، الئحة حوكمة الشركاتمن  (65)والمادة  (60)وفًقا للمادة 

 الترشيحات مسؤوليات 4-1

 اللجنة المجلس وتساعد. العامةالجمعية  تقرها اإلدارة سمجل في للعضوية واضحة ومعايير سياساتب التوصية للمجلس 2-0-0
  (.الئحة حوكمة الشركاتمن ( 3) 22والمادة  65المادة في تطبيق هذه السياسات ) أيًضا

 والمدير المالي. من الئحة حوكمة الشركات( 25المادة الرئيس التنفيذي )ى تعيين بالموافقة عل للمجلسالتوصية  2-0-7

 ينالتنظيمي  والمدراءالمدير المالي  خالففي الشركة،  ئيس التنفيذي لتعيين كافة كبار المسؤولينالموافقة على توصيات الر  2-0-3
  .ينو االستراتيجي

عادة مجلسال أعضاء بترشيح اإلدارة لمجلس التوصية 2-0-2  ترشيح عدم مراعاة مع المعتمدة، والمعايير للسياسات وفقاً  ترشيحهم وا 
  (.الئحة حوكمة الشركاتمن  65المادة ) .األمانةالشرف أو ب مخلة بجريمة إدانته سبقت شخص أي

 وما أحكام،و  شروط من الئحة حوكمة الشركات في ورد ما مراعاة اإلدارة سمجل أعضاء ترشيح عند لجنةال ىعل 2-0-2-0
  .)أ( من الئحة حوكمة الشركات( 66)المادة  متطلبات من هيئة السوق المالية تقرره

 عدد يفوق العامة الجمعية أمام أسماؤهم ُتطرح الذين لمجلسا لعضوية المرشحين عدد تؤكد اللجنة لمجلس اإلدارة أن 2-0-2-7
 (.الئحة حوكمة الشركاتمن )ب(  66المادة ) المرشحين بين من ياراالخت فرصة العامة الجمعية لدى يكون بحيث الشاغرة المقاعد

  من الئحة حوكمة الشركات.  11المادة كما وردت في باعتماد شروط عضوية المجلس مجلس الاللجنة  توصي 2-0-2-3

من الئحة حوكمة  (68)دة عالقات المستثمرين اللجنة بما يتعلق بالتزام زين السعودية بالمامسؤول اللجنة و  سر أمين ُيبلغ 2-0-5
السوق المالية السعودية و لكتروني الخاص بزين السعودية نشر إعالن الترشيح على الموقع اإل، والتي تتطلب من الشركة الشركات
 اإلدارة. مجلس لعضوية الترشح في الراغبين األشخاص لدعوة وذلك ؛أخرى تحددها هيئة السوق المالية وسيلة ومن خالل أي)تداول( 

 65المادة )الشركة  مصلحة مع يتفق بما لمعالجتها الحلول وتقترح اإلدارة، سمجل في والقوة الضعف نقاطتحدد اللجنة  2-0-6 
 . (من الئحة حوكمة الشركات

 

 

 

 

 

 



9 

وكمة من الئحة ح 65المادة تطوير القدرات والمؤهالت بما يشمل مراجعة المهارات والخبرات: ) بهدفتلتزم اللجنة باآلتي  2-0-2
 (الشركات

الموارد  
 البشرية

أمين سر 
المجلس/ 

مدير الدائرة 
 القانونية

الرئيس 
 التنفيذي

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

 المجلس

لقدرات والمؤهالت إعداد وصف ل
المطلوبة لعضوية المجلس، بما فيها 
 المراجعة السنوية للمهارات والخبرات

 تماداالع والتوصيةالمراجعة  المراجعة المبادرة 

لقدرات والمؤهالت إعداد وصف ل
المطلوبة لكبار التنفيذيين، بما فيها 
  المراجعة السنوية للمهارات والخبرات

المراجعة   المبادرة
 والتوصية

 - الموافقة

المباشر  للتابع وضع وصف وظيفي
ثناء كبار للرئيس التنفيذي )باست
، بما فيها ولين(التنفيذيين/ كبار المسؤ 

 نوية  للمهارات والخبراتالمراجعة الس

المبادرة 
 والتوصية

 - - االعتماد 

 

 اللجنة كاآلتي: مسؤوليةتكون هيكل المجلس وكبار التنفيذيين وزين السعودية، بخصوص  2-0-8

 المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت الرئيس التنفيذي الموارد البشرية 
زين السعودية شركة الهيكل التنظيمي ل

)المادة هيكل اإلدارة العليا(  –ل )المستوى األو 
من الئحة حوكمة  65ه( والمادة -1) 22

 الشركات(

 االعتماد المراجعة والتوصية المراجعة المبادرة

من الئحة حوكمة  65)المادة هيكل المجلس 
 الشركات(

المراجعة المبادرة و    
 والتوصية

 االعتماد

هيكل اإلدارات / الهيكل  –المستوى الثاني 
 يمي التنظ

المبادرة 
 والتوصية

   االعتماد
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 اآلتي:كولة ، تكون اللجنة مسؤ المناصب الشاغرة والتعاقببتخطيط فيما يتعلق  2-0-9

الموارد  
 البشرية

أمين سر 
 المجلس

الرئيس 
 التنفيذي

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

 المجلس

إجراءات المناصب الشاغرة  
ألعضاء المجلس )انظر 

المادة ) أعاله( 2-0-0
من الئحة حوكمة  65

 الشركات(

 تقديم التوصيات المراجعة والتوصية  المبادرة 
موافقة الجمعية ل)

 العامة(

خطة تعاقب كبار التنفيذيين 
( 1)36( و1) 25)المادة 

من الئحة حوكمة 
 الشركات(

المبادرة 
 والتوصية

المراجعة  
 والتوصية

تُقدم خطة التعاقب  المصادقة
 لكبار التنفيذيين

 أيًضا إلى المجلس 

المباشر للرئيس  للتابع
ثناء كبار التنفيذي )باست

 ولين(التنفيذيين/ كبار المسؤ 

المبادرة 
 والتوصية

المراجعة  
 واالعتماد

- - 

 

 :من الئحة حوكمة الشركات( 65المادة )على النحو التالي ولة بالوصف الوظيفي، تكون اللجنة مسؤ  فيما يتعلق 2-0-01

 المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت الرئيس التنفيذي شريةالموارد الب 
ألعضاء المجلس  الوصف الوظيفي

 المستقلين(  –غير التنفيذيين  –)التنفيذيين 
 االعتماد المراجعة والتوصيةالمبادرة و   

المبادرة  لكبار التنفيذيين الوصف الوظيفي
 والتوصية

المراجعة 
 والتوصية

 - االعتماد

للرئيس ي للتابع المباشر الوصف الوظيف
)باستثناء كبار التنفيذيين/ كبار  التنفيذي

 المسئولين(

المبادرة 
 والتوصية

 - - االعتماد

 

 .من الئحة حوكمة الشركات( 65المادة )اإلدارة  مجلس ألعمال تخصيصه العضو على يتعين الذي الوقتاللجنة  تحدد 2-0-00

 وجود وعدم المستقلين، األعضاء يةاستقالل من سنوي بشكل تتحقق اللجنة، الشركاتحوكمة من الئحة  65للمادة وفًقا  2-0-07
   .أخرى شركة إدارة سمجل عضوية يشغل العضو كان إذا مصالح تعارض أي

تعارض  للتعامل مع حاالت سياسة مكتوبةبمجلس لل وتوصي تستعرض اللجنةبما سبق، فيما يتعلق  2-0-07-0
 متطلبات السياسة أيًضا هذه تراعي (. وينبغي أنمن الئحة حوكمة الشركات 44و 43وأ( -2) 22المواد ) المصالح
 .2615 لعام من نظام الشركات 73-71المواد 
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ع عامالت تجارية مله تهدايا من أي شخص عضو من أعضاء المجلس  أي   تتأكد اللجنة من عدم قبول 2-0-07-7
 (. من الئحة حوكمة الشركات 43المادة إلى تعارض المصالح ) ؤديأن تالهدايا  من شأن تلككان ، إذا السعوديةزين 

التنظيمي لإلدارة إضافة إلى مكافآت وعالوات كافة الموظفين. كما وتقوم  مراجعة واعتماد الهيكل عنتكون اللجنة مسؤولة  2-0-03
 اللجنة بتقديم توصياتها الى المجلس بخصوص مكافآت وعالوات الرئيس التنفيذي.  

 المكافآت  سؤولياتم 4-2

 وتساعدوكبار التنفيذيين.  واللجان المنبثقة عنهأعضائه  مكافآتل بسياسة مراجعة والتوصية لمجلس اإلدارةعلى اللجنة  2-7-0
من الئحة حوكمة الشركات،  61المادة مع متطلبات بما يتوافق إلى الجمعية العامة هذه السياسة في تقديم  أيًضا المجلساللجنة 
  لزين السعودية. يوالنظام األساس 7105 لعام من نظام الشركات 76 والمادة

 . بشكل دوري نهام المرجوة األهداف تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم المكافآت سياسة مراجعةعلى اللجنة  2-7-0-0

 انحراف أي وبيان بها، لالمعمو  المكافآت وسياسة الممنوحة المكافآت بين لعالقةا توضيحو التقديم للمجلس على اللجنة  2-7-7
 (.من الئحة حوكمة الشركات 61 ةاد)المفي تقرير مجلس اإلدارة  وعرض هذا األمر ،السياسة هذه عن جوهري

لسياسة  وفقاً  التنفيذيين وكبار عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة لمجلس التوصيةعلى اللجنة  2-7-3
 :(من الئحة حوكمة الشركات 61 ةاد)الم: النحو التالي علىالمكافآت المعتمدة 

 

 المجلس لجنة الترشيحات والمكافآت الرئيس التنفيذي الموارد البشرية 
توصيات بخصوص مكافآت أعضاء مجلس 

المجلس وكبار المنبثقة عن جان للااإلدارة و 
 التنفيذيين

تقديم  التوصيةالمبادرة و   
 التوصيات

موافقة ل)
الجمعية 

 امة(الع
أنواع المكافآت الممنوحة لموظفي الشركة 

( من الئحة حوكمة 14) 22المادة )
 (.الشركات

 االعتماد التوصية المراجعة  المبادرة 

شركة، ال تطبيق ودفع المكافآت على مستوى
ا للميزانية قً )وف التدرج الوظيفيبما فيها هيكل 

ن(.والسياسة المعتمدتي  

 - - االعتماد المبادرة والتوصية

 

باألداء  المرتبطة: المكافآت الثابتة والمكافآت على سبيل المثال ال الحصرتشمل المكافآت الممنوحة لموظفي الشركة  2-7-3-0
 والخاصةنظام الشركات ب عمالً إلجراءات التنظيمية الصادرة وا بما ال يتعارض مع الضوابط، أسهم شكل)العالوات( والمكافآت في 

 (.من الئحة حوكمة الشركات (14) 22 ةاد)الملمدرجة شركات المساهمة االب



02 

 أخرى مسؤوليات 4-3

من  33المادة : )على النحو التاليالالزم وبرامج التدريب  والتعريف في إعداد التوجيه زين السعوديةجهود  تراقب اللجنة 2-3-0
 (.الئحة حوكمة الشركات

أمين سر  الموارد البشرية 
 المجلس

الرئيس 
 التنفيذي

ة الترشيحات لجن
 والمكافآت

 المجلس

برامج ألعضاء مجلس اإلدارة 
 المعينين حديثًا 

 االعتماد المراجعة والتوصية المراجعة المبادرة 

   االعتماد  المبادرة والتوصية لكبار التنفيذيين
     واالعتمادالمبادرة  آخرين

 

 ومكتوب واضح بشكل هنائبو  الرئيس وتحديد مسؤوليات صاتبشأن اختصا توصي اللجنة للمجلسبناًء على طلب المجلس،  2-3-7
 )ج( من الئحة حوكمة الشركات(.  72)المادة ذلك  من ياألساس الشركة نظام خال وذلك في حال

 .بين الحين واآلخرالمجلس بها األنشطة األخرى التي قد يكلفها تلتزم اللجنة بأداء  2-3-3

 افآتأعضاء لجنة الترشيحات والمك مسؤوليات-5

ألعضاء رئيس اللجنة ا كما يخطروالمشاركة في المناقشات بفاعلية.  اللجنةجهدهم لحضور اجتماعات  قصارىاألعضاء  يبذل 5-0
 .جتماعاحضور أي ا في حال عدم القدرة على كتابيًّ 

األعضاء نشر  علىيحظر . كما مهامهمأداء  في إطارعليها  يطلعونسرار الشركة التجارية التي األعضاء على أ حافظي 5-7
تتم  في حال حدوث ذلك، ُيفصل العضو من اللجنة وقدو المعلومات السرية إلى المساهمين خارج الجمعية العامة أو أي طرف آخر. 

 اإلفصاح.  عن مساءلته عن األضرار المالية الناجمة

 تشارة.أعضاء اللجنة أداء أي وظيفة إدارية في الشركة حتى ولو على سبيل االس يحظر على 5-3

في مجال  تحديث معلوماتهماألعضاء على  يحافظ، كما المناسبنحو العلى  هممسؤولياتمهامهم و  بأداءاألعضاء  يلتزم 5-2
 مصالح الشركة.بما يحقق تخصصهم 

 يلتزم األعضاء باألمانة والصدق والموضوعية واالستقاللية في أداء مهامهم.  5-5

لشركة أو لمصالح ال عارضتبقواعد السلوك واألخالقيات أو سياسة وظائف قد تخل األعضاء المشاركة في أي  يحظر على 5-6
تمنعهم من أداء  قد مع مصالح الشركة أواألعضاء قبول أي وظائف قد تؤدي إلى تعارض  يحظر على عن ذلك، مبادئها. فضاًل 

 مهامهم بموضوعية واستقاللية.

القائمة مع المصالح وطبيعة هذه ما فيها ملكية األسهم في الشركة( )ب على األعضاء اإلفصاح عن جميع المصالح الشخصية 5-2
  ولين.وكبار المسؤ بمجلس اإلدارة أي صلة شخصية اإلفصاح عن و  ،الشركة
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 العالقة مع اآلخرين -6

ائمة في زين لجان المجلس واللجان اإلدارية األخرى القعليها أن تحافظ على العالقة الجيدة مع اللجنة  مسؤولياتطاق نيحتم 
 السعودية.

 توجيه األعضاء الجدد -7

ولين بخصوص الخطط من كبار المسؤ  تقديمية على عروضهذا البرنامج  يحتويو عضاء اللجنة الجدد، أل تعريفيبرنامج م قد  يُ سوف 
رامج المطابقة والعمليات وقواعد وب والشؤون القانونيةوقضايا إدارة المخاطر البارزة االستراتيجية للشركة والقضايا المالية والمحاسبية 

 ينسخ من نظام زين األساس تقديميتم سكما الداخليين والخارجيين. والمدققين السلوك وهيكل اإلدارة وأهم السياسات والممارسات 
  والملخص التنفيذي لخطة الشركة. اتفاقية اإلدارة  لألعضاء الجدد، فضاًل عن

 

 

 

  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (11البند ) مرفق

 

األستاذ كميل المعيّن  اإلدارةالذاتية لعضو مجلس يرة سال

 هاللي

 

 

  



 

 السيرة الذاتية(  1) رقم نموذج 
 

 ( 3منوذج )  

 

 (زين)شركة االتصاالت المتنقلة السعودية 

 البيانات الشخصية للعضو -أ

 كميل هاللي االسم الرباعي

 1978نوفمبر  13 الميالد تاريخ امريكي الجـنسـيـــــــة

 المرشح  المؤهالت العلمية  للعضو -ب

 اسم الجهة المانحة تاريخ الحصول على المؤهل التخصص المؤهل م

 المملكة المتحدة  -كلية لندن لألعمال 2017 التمويل  ماجستير  1

 2005 إدارة األعمال  ماجستير  2
( بوسطن، SUFFOLKجامعة سوفولك )

 والية ماساتشوستش

 2001 الهندسة الصناعية بكالوريوس 3
 –المدرسة الوطنية للصناعات المعندية 

 المغرب  -الرباط

 الخبرات العملية للعضو -ج

 مجاالت الخبرة الفترة

 الرئيس التنفيذي لالستراتيجية وتطوير األعمال بشركة االتصاالت المتنقلة الكويت  حتى االن  -2017

 مدير مالي وتخطيط األعمال في شركة االتصاالت المتنقلة الكويت  2017 – 2011

2008 – 2011 
مسئول االستثمار في شركة شمال افرقيا القابضة وهي شركة مساهمة خاصة تابعة لمجموعة كيبكو وعضو بمجلس ادارة شركتين تابعتين لشركة 

 مشاريع الكويت 

 

أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان ( مدرجة أو غير مدرجة)العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى  -د

 : المنبثقة منها
   

 النشاط الرئيس اسم الشركة م
 صفة العضوية

تنفيذي، غير تنفيذي، )

 (مستقل

طبيعة العضوية 

بصفته الشخصية، )

ممثل عن شخصية 

 (اعتبارية

 عضوية اللجان
الشكل القانوني 

 للشركة

 العضو عضويات في مجالس ادارت شركات مساهمة مدرجة او غير مدرجة لال يشغ 1

 
 

 كميل هالل    : االســــــم

                                                                                                                                         


