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 ترشيح المراجعين الخارجيين - توصية لجنة المراجعة

 

 الخدمات عروض المراجعة لجنة راجعت لقد ، 2022 عام من األول والربع 2021 لعام المالية القوائم بمراجعة يتعلق فيما

  مستقلين كمراجعين التالية المراجعة مكاتب بترشيح المراجعة لجنة توصية وصدرت أدناه تدقيق شركات ثالث من المقدمه

 :م2022 عام من األول والربع م2021 لعام الشركة لحسابات

 

 

 

 

 

 

 

 

   المراجعة لجنة توصية

  الشركة لحسابات مستقلين كمراجعين قانونيون، محاسبون وشركاه م ك م تيلي بيكر شركة بتعيين المراجعة لجنة توصي

  ميزة لهم سيوفر مما والشركة المجوهرات صناعة حول المعرفة ولديهم للشركة الحالين الحسابات مراجعي بالفعل أنهم حيث

  تيلي بيكر استقاللية عن بالرضا المراجعة لجنة تشعر كما .والكفاءة الفعالية حيث من األخرى التدقيق شركات على

 الثاني) للربع األولية المالية القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك.للغاية تنافسية المهنية أتعابهم أن كما وموضوعيتها،

 .م2022 المالي العام من األول والربع م،2021 المالي العام من السنوية المالية والقوائم (والثالث

 األتعاب المهنية المقترحة
 (لاير سعودي)

 
 شركة الخدمات المهنية 

 .شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون 510,000

 .إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون - PKFمكتب  500,000

610,000 
(  المحاسبون المتحدون)شركة  الدكتور عبدالقادر محمد بانقا وشركاه 

 .محاسبون ومراجعون قانونيون



 

 

 

 

 واإلدارة التنفيذيةلمجلس امن  المنبثقةوالجان مجلس اإلدارة سياسة مكافآت 

 

 



 )بعد التعديل( واإلدارة التنفيذيةلمجلس امن  المنبثقةوالجان مجلس اإلدارة سياسة مكافآت 

 الغرض 
أن الغرض االساسي من هذه السياسة )"السياسة"( هو تنظيم وتأسيس معايير واضحة لتحديد مكافأت السادة أعضاء مجلس 

 )"األعضاء"( واإلدارة التنفيذية )"التنفيذيين"( لشركة الزوردي للمجوهرات )"الشركة"(.اإلدارة والجان المنبثقة من المجلس 
تم إعداد سياسة مكافأت مجلس اإلدارة والجان المنبثقة من المجلس واإلدارة التنفيذية وفقاً لمتطلبات وتعليمات قانون الشركات 

 والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

 التطبيق نطاق
تسري هذه السياسة على جميع األعضاء فيما يتعلق بأي مكافأة يتلقونها من الشركة بصفتهم أعضاء بمجلس إلدارة  .1

 والجان التابعة للمجلس، كما يتم تطبيق إحكام هذه السياسة ايضا على إعضاء اإلدارة التنفيذية.

النظام األساسي للشركة )"اللوائح"( وتفعيل تعليمات تهدف هذه السياسة إلى تطبيق واستكمال األحكام ذات الصلة من  .2
 ومتطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات )"النظم"(.

 أهداف ومبادئ السياسة

 تحدد مكافآت األعضاء بهدف تحقيق األهداف والمبادئ التالية: . أ

 ة والمؤهالت.حتى تتمكن الشركة من المحافظة على مجلس إدارة يتمتع بالمستوى المناسب من الخبر .1

 دعم الشركة في التكيف مع الضغوط التنافسية للقطاعات التي تعمل فيها. .2

 تحفيز األعضاء على تحقيق استراتيجية الشركة وأهدافها. .3

 مواءمة مصالح األعضاء مع المصالح طويلة األجل للشركة ومساهميها. .4

 

 تحدد مكافآت األعضاء على أساس المبادئ التالية: . ب

عادلة ومتناسبة وكافية إلى حد معقول لجذب األعضاء واالحتفاظ بهم وتحفيزهم بمستوى مناسب من تكون المكافأة  .1
 الخبرة والتأهيل.

 تؤخذ القطاعات التي تعمل فيها الشركة وحجم الشركة واألهداف السنوية للشركة بعين االعتبار عند تحديد المكافأة. .2

ة مع المكافأة التي يحصل عليها أعضاء مجلس اإلدارة في ويجب أن تكون المكافأة، إلى الحد المناسب، منسجم .3
 شركات مماثلة.

 يجب مراعاة الخبرة والكفاءات والجهود والمساهمات ونطاق العمل وسجل حضور كل عضو في تحديد المكافأة. .4

 يمكن أن يتم  دفع مكافآت األعضاء والمديرين التنفيذيين شهريا أو ربع سنوي أو سنويا. .5

ظام األساسي للشركة، ونظام الشركات والتعليمات الصادرة من هيئة سوق المال للشركات المدرجة تؤخذ كالمن الن .6
 بعين االعتبار عند تحديد المكافأة.

 

 أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة أوال: قواعد تحديد المكافآت 

 ) قبل التعديل(دارة واإلدارة التنفيذية سياسة مكافآت مجلس اإل 

 الغرض 
أن الغرض االساسي من هذه السياسة )"السياسة"( هو تنظيم وتأسيس معايير واضحة لتحديد مكافأت السادة 
أعضاء مجلس اإلدارة والجان المنبثقة من المجلس )"األعضاء"( واإلدارة التنفيذية )"التنفيذيين"( لشركة 

 )"الشركة"(.الزوردي للمجوهرات 
تم إعداد سياسة مكافأت مجلس اإلدارة والجان المنبثقة من المجلس واإلدارة التنفيذية وفقاً لمتطلبات وتعليمات 

 قانون الشركات والئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية  

 نطاق التطبيق
ونها من الشركة بصفتهم أعضاء بمجلس تسري هذه السياسة على جميع األعضاء فيما يتعلق بأي مكافأة يتلق .1

 إلدارة والجان التابعة للمجلس، كما يتم تطبيق إحكام هذه السياسة ايضا على إعضاء اإلدارة التنفيذية.

تهدف هذه السياسة إلى تطبيق واستكمال األحكام ذات الصلة من النظام األساسي للشركة )"اللوائح"(  .2
 ت والئحة حوكمة الشركات )"النظم"(.وتفعيل تعليمات ومتطلبات نظام الشركا

 أهداف ومبادئ السياسة

 تحدد مكافآت األعضاء بهدف تحقيق األهداف والمبادئ التالية: .1
حتى تتمكن الشركة من المحافظة على مجلس إدارة يتمتع بالمستوى المناسب من الخبرة  - أ

 والمؤهالت.
 تعمل فيها.دعم الشركة في التكيف مع الضغوط التنافسية للقطاعات التي  - ب

 تحفيز األعضاء على تحقيق استراتيجية الشركة وأهدافها. - ت
 مواءمة مصالح األعضاء مع المصالح طويلة األجل للشركة ومساهميها. - ث

 

 تحدد مكافآت األعضاء على أساس المبادئ التالية: .2
 تكون المكافأة عادلة ومتناسبة وكافية إلى حد معقول لجذب األعضاء واالحتفاظ بهم وتحفيزهم - أ

 بمستوى مناسب من الخبرة والتأهيل.

تؤخذ القطاعات التي تعمل فيها الشركة وحجم الشركة واألهداف السنوية للشركة بعين االعتبار عند  - ب
 تحديد المكافأة.

ويجب أن تكون المكافأة، إلى الحد المناسب، منسجمة مع المكافأة التي يحصل عليها أعضاء مجلس  - ت
 اإلدارة في شركات مماثلة.

مراعاة الخبرة والكفاءات والجهود والمساهمات ونطاق العمل وسجل حضور كل عضو في يجب  - ث

 تحديد المكافأة.
 يمكن أن يتم  دفع مكافآت األعضاء والمديرين التنفيذيين شهريا أو ربع سنوي أو سنويا. - ج
 تؤخذ كالمن النظام األساسي للشركة، ونظام الشركات والتعليمات الصادرة من هيئة سوق المال - ح

 للشركات المدرجة بعين االعتبار عند تحديد المكافأة.

 

 



والمنصوص عليها في نظام الشركات، والئحة في ضوء األحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة 

حوكمة الشركات، والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة، 
 :التاليةونظام الشركة األساس، تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقًا للمبادئ والقواعد 

يحدد مجلس اإلدارة على أساس سنوي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجنة المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية وبناًء  .1
 على توصية لجنة المكافآت والترشيحات.

واللوائح يجب أن تكون توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس اإلدارة المشار اليها اعاله متفقة مع القوانين  .2
 والنظام األساسي للشركة والسياسات المطبقة )بما في ذلك هذه السياسة(.

يمكن أن تكون مكافآت األعضاء في شكل مدفوعات نقدية محددة أو مزايا عينية أو مخصصات حضور أو نسبة مئوية  .3
 من األرباح الصافية السنوية للشركة أو مزيج من أي مما سبق.

المدفوعة والبدالت وتوزيعات األرباح وما شابه ذلك من المكافآت الدورية أو السنوية، على يتم تحديد جميع المبالغ  .4

أساس مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات والمؤهالت العلمية والخبرة العملية والمهارات ومستوى األداء. باستثناء 
 ن أعضاء مجلس اإلدارة من أداء مهامهم.تتكبدها الشركة عى حدود المعقول لتمكي النفقات الفعلية والرسوم التي

لاير سعودي عن عضويتهم في مجلس اإلدارة. يجوز  200.000يستحق أعضاء مجلس اإلدارة مكافأة سنوية قدرها  .5
 لمجلس اإلدارة تحديد مبالغ مختلفة لهذه المكافآت بناًء على توصيات لجنة المكافآت والترشيحات.

اللجان المنبثقة عن االمجلس )بما فيها لجنة المراجعة( مكافأة سنوية قدرها  يستحق عضو مجلس اإلدارة المشارك في .6

 50.000لاير سعودي لكل لجنة، يتقاضى رئيس مجلس اإلدارة و رئيس أي لجنة مكافأة سنوية إضافية قدرها  100,000
 ت.لاير سعودي. قد يقرر مجلس اإلدارة خالف ذلك بناًء على توصيات لجنة المكافآت والترشيحا

يستحق العضو )من غير أعضاء مجلس اإلدارة( المشارك في إحدى لجان المجلس )بما فيها لجنة المراجعة( مكافأة سنوية  .7

لاير سعودي. يجوز لمجلس اإلدارة تحديد مبلغ مختلف لهذه المكافآت بناًء على توصيات لجنة المكافآت  200.000قدرها 
 والترشيحات.

اء كنسبة مئوية من صافي أرباح الشركة، فإن الحد األقصى لمجموع المكافآت السنوية عندما يتم توزيع مكافآت األعض .8

٪ من صافي أرباح الشركة بعد خصم االحتياطيات االلزامية وبعد توزيع أرباح على مساهمي الشركة 5يجب اال يتجاوز 
 ٪ من رأس مال الشركة المدفوع.5بحد أدنى 

رة عن دوره كعضو بمجلس إدارة الشركة واللجان المشكلة من قبل مجلس يجب اال تتجاوز مكافأت عضو مجلس اإلدا .9
 اإلدارة عن خمسمائة الف لاير سعودي.

يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآت إضافية مقابل عضوية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر التي يتم  .10

ية أو تقنية أو إدارية أو استشارية إضافية يقوم بها عضو تشكلها من قبل الجمعية العامة أو مقابل أي مهام أو إعمال تنفيذ

مجلس اإلدارة باإلضافة إلى المكافآت التي يحصل عليها بصفته عضوا في مجلس اإلدارة وفي اللجان التي شكلها 
 ت.المجلس، حيث ال تخضع تلك المكافآت األضافية للحد األقصى البالغ خمسمائة الف لاير سعودي وفقاً لنظام الشركا

يجب اال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل  .11
 مباشرة أو غير مباشر على ربحية الشركة. 

 ال يجوز العضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة. .12

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام  يجوز أن تكون .13
 المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرخا وغيرها من األعتبارات.

مات إدا تبين للجنة المراجعة وإدارة المخاطر أن المكافآت التى صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية على معلو .14

غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس اإلدارة السنوي، فيجب عليه إعادتها 

 قواعد تحديد المكافآت 

يوصى مجلس اإلدارة بتوزيع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة إلى الجمعية العمومية للمساهمين )الجمعية  .1

تستند هذه التوصيات بناء على توصية لجنة الترشيحات و العامة( للموافقة عليها على أساس سنوي.
 لمكافآت بالشركة لمجلس اإلدارة الذي بدوره يرفعها للجمعية العامة. وا

يجب أن تكون توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس اإلدارة المشار اليها اعاله متفقة مع القوانين  .2
 واللوائح والنظام األساسي للشركة والسياسات المطبقة )بما في ذلك هذه السياسة(.

دارة التنفيذية بناء على إداء الشركة وتوصىة لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس تم تحديد مكافآت اإلي .3

 اإلدارة سنوياً ألعتمادها.
يمكن أن تكون مكافآت األعضاء في شكل مدفوعات نقدية محددة أو مزايا عينية أو مخصصات حضور  .4

 أو نسبة مئوية من األرباح الصافية السنوية للشركة أو مزيج من أي مما سبق.

يتم تحديد جميع المبالغ المدفوعة والبدالت وتوزيعات األرباح وما شابه ذلك من المكافآت الدورية أو  .5
السنوية، على أساس مستوى الوظيفة والمهام والمسؤوليات والمؤهالت العلمية والخبرة العملية 

ة عى حدود المعقول والمهارات ومستوى األداء. باستثناء النفقات الفعلية والرسوم التي تتكبدها الشرك
 لتمكين أعضاء مجلس اإلدارة من أداء مهامهم.

عندما يتم توزيع مكافآت األعضاء كنسبة مئوية من صافي أرباح الشركة، فإن الحد األقصى لمجموع  .6

٪ من صافي أرباح الشركة بعد خصم االحتياطيات االلزامية وبعد 5المكافآت السنوية يجب اال يتجاوز 
 ٪ من رأس مال الشركة المدفوع.5ساهمي الشركة بحد أدنى توزيع أرباح على م

يجب اال تتجاوز مكافأت عضو مجلس اإلدارة عن دوره كعضو بمجلس إدارة الشركة واللجان المشكلة  .7

 من قبل مجلس اإلدارة عن خمسمائة الف لاير سعودي.
جعة وإدارة المخاطر يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآت إضافية مقابل عضوية لجنة المرا .8

التي يتم تشكلها من قبل الجمعية العامة أو مقابل أي مهام أو إعمال تنفيذية أو تقنية أو إدارية أو استشارية 
إضافية يقوم بها عضو مجلس اإلدارة باإلضافة إلى المكافآت التي يحصل عليها بصفته عضوا في مجلس 

تخضع تلك المكافآت األضافية للحد األقصى البالغ  اإلدارة وفي اللجان التي شكلها المجلس، حيث ال

 خمسمائة الف لاير سعودي وفقاً لنظام الشركات.
يجب اال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من األرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون  .9

 مبنية بشكل مباشرة أو غير مباشر على ربحية الشركة. 

اإلدارة التصويت على بند مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية ال يجوز العضاء مجلس  .10
 العامة.

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو  .11
 واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرخا وغيرها من األعتبارات.

إدا تبين للجنة المراجعة وإدارة المخاطر أن المكافآت التى صرفت ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مبنية  .12

على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس اإلدارة 
 السنوي، فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها. 

 كافأت اإلضافية األتعاب والم

مع عدم اإلخالل باللوائح الداخلية والنظام األساسي للشركة وقانون الشركات والضوابط واإلجراءات التنظيمية 
 الصادرة تنفيذاً  لنظام الشركات والخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

افة إلى مكافأته يجوز لرئيس مجلس اإلدارة و نائب رئيس مجلس اإلدارة أن يحصل على مكافأة باإلض .1
كعضو بالمجلس، بناء على توصىة مجلس اإلدارة المبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت إلى 



 للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها. 

 ثانيًا: كبار التنفيذيين

أن تكون وفقًا للمبادئ  مكافآت كبار التنفيذيين، على -بناء على توصية لجنة المكافآت والترشيحات  -يحدد مجلس اإلدارة 

 :التالية

  أن تكون المكافآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة االستراتيجية، وعامالً لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك

 .األهداف، وتعزيز قدرة الشركة على تنمية أعمالها واستدامتها

  ،والمهارات والخبرات المطلوبةأن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها. 

  أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهالت الالزمة لتمكين الشركة من تحقيق

 .أهدافها

 أال تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها. 

 ة مكافأة نهاية الخدم

في حالة إنهاء عضوية أي عضو في مجلس اإلدارة بسبب سوء سلوك جسيم أو إخالل جوهري بشروط التعيين أو أي عمل  .1

يندرج تحت مسمي الغش أوعدم األمانة أو اإلهمال المتعمد في إداء للواجبات، ال يتقاضى العضو أي مكافأة عن الفترة ما 
 فيه إنهاء الخدمة وتاريخ اإلنهاء.بين بداية الفترة المالية الربعية الذي تم 

في حالة إنهاء عضوية أي عضو في مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة اجتماعات متتالية لمجلس اإلدارة بدون عذر  .2
 مشروع أو مقبول، فال يتقاضى العضو أي مكافأت عن الفترة الفاصلة بين آخر اجتماع حضره وتاريخ انتهاء الخدمة.

وية أي عضو في مجلس اإلدارة ألي سبب آخر، فيستحق العضو مكافأة بالتناسب مع الفترة ما بين بداية في حالة إنهاء عض .3
 الفترة المالية الربعية الذي تم فيه إنهاء الخدمة وتاريخ اإلنهاء.

 الدخول حيز التنفيذ والمراجعة 

ارة، ويعمل بها من تاريخ اعتمادها من قبل تعتمد هذه السياسة بقرار من الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس اإلد .1

 الجمعية العامة.

تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على تنفيذ هذه السياسة وتقوم بمراجعة أحكامها بشكل دوري والتوصية بأي تعديالت  .2

 عليها لمجلس اإلدارة.

 تعتمد أي تعديالت علی هذه السياسة بنفس الطريقة التي اعتمدت بها هذه السياسة. .3

 اإلفصاح 

يلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق كافة االلتزامات والمتطلبات المتعلقة باإلفصاح عن المکافآت التي يتلقاها أعضاء مجلس  .1
اإلدارة واإلدارة التنفيذية و اى افصاحات أخرى ذات الصلة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بهذه 

 السياسة.

يجب أن يفصح مجلس اإلدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافأت وآليات تحديدها والمبالغ  .2
والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو 

  إدارية أو استشارية. 

 الجمعية العامة بهذه المكافأة اإلضافية )إن وجدت( للموافقة عليها.
ى يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة الذين يعملون كعضاء بلجان مجلس اإلدارة أو لجان الشركة الحصول عل .2

مكافآت إضافية  باإلضافة إلى مكافآتهم كأعضاء مجلس إدارة. تم تحدد هذا األجر اإلضافي )إن وجد( وفقا 

 لالئحة عمل وسياسات اللجنة ذات الصلة وبما اليتعارض مع تعليمات هيئة سوق المال ونظام الشركات.

 مكافأة نهاية الخدمة 

بسبب سوء سلوك جسيم أو إخالل جوهري بشروط في حالة إنهاء عضوية أي عضو في مجلس اإلدارة  .1

التعيين أو أي عمل يندرج تحت مسمي الغش أوعدم األمانة أو اإلهمال المتعمد في إداء للواجبات، ال 

يتقاضى العضو أي مكافأة عن الفترة ما بين بداية الفترة المالية الربعية الذي تم فيه إنهاء الخدمة وتاريخ 
 اإلنهاء.

عضوية أي عضو في مجلس اإلدارة بسبب عدم حضوره ثالثة اجتماعات متتالية لمجلس في حالة إنهاء  .2

اإلدارة بدون عذر مشروع أو مقبول، فال يتقاضى العضو أي مكافأت عن الفترة الفاصلة بين آخر اجتماع 
 حضره وتاريخ انتهاء الخدمة.

العضو مكافأة بالتناسب مع في حالة إنهاء عضوية أي عضو في مجلس اإلدارة ألي سبب آخر، فيستحق  .3
 الفترة ما بين بداية الفترة المالية الربعية الذي تم فيه إنهاء الخدمة وتاريخ اإلنهاء.

 الدخول حيز التنفيذ والمراجعة 

تعتمد هذه السياسة بقرار من الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس اإلدارة، ويعمل بها من تاريخ  .1

 العامة. اعتمادها من قبل الجمعية
تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت على تنفيذ هذه السياسة وتقوم بمراجعة أحكامها بشكل دوري  .2

 والتوصية بأي تعديالت عليها لمجلس اإلدارة.

 تعتمد أي تعديالت علی هذه السياسة بنفس الطريقة التي اعتمدت بها هذه السياسة. .3

 اإلفصاح 

االلتزامات والمتطلبات المتعلقة باإلفصاح عن المکافآت التي يتلقاها يلتزم مجلس اإلدارة بتطبيق كافة  .1

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية و اى افصاحات أخرى ذات الصلة بموجب القوانين واللوائح 

 المعمول بها فيما يتعلق بهذه السياسة.
يجب أن يفصح مجلس اإلدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافأت وآليات  .2

تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل أي أعمال 

  أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية. 
 

 



 التعديالت المقترحة على مواد النظام األساسي قبل وبعد التعديل

 قبل التعديل بعد التعديل

 ( رأس المال:7مادة )

 خمسمائة وخمسة وسبعون( لاير سعودي 575,000,000حدد رأس مال الشركة بـ ) 
 وخمسمائة ألفمليون  سبعة وخمسون( 57,500,000مليون لاير سعودي مقسم إلى )

 أسهم عادية. ( لاير سعودي وجميعها10) سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها

 ( رأس المال:7مادة )

( لاير سعودي أربعمائة وثالثون 430,000,000حدد رأس مال الشركة بـ ) 
وأربعون مليون سهم متساوية  ه( ثالث43,000,000مليون لاير سعودي مقسم إلى )

 ( لاير سعودي وجميعها أسهم عادية.10القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها)

 األسهم: في االكتتاب( 8مادة )

مليون  سبعة وخمسون( 57,500,000اكتتب المؤسسون بجميع اسهم الشركة البالغة ) 
 سهماًودفعوا قيمتها كاملة. وخمسمائة ألف

 األسهم: في ( االكتتاب8مادة )

 ه واربعون( ثالث43.000.000اكتتب المؤسسون بجميع اسهم الشركة البالغة ) 
 مليون سهماًودفعوا قيمتها كاملة.

 :( مكافآت مجلس اإلدارة21مادة )

ة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس مجلس اإلدارة وفق تقديره المكافآيحدد 
ونائبه، باإلضافة إلى المكافأة المقررة ألعضاء مجلس اإلدارة بمقتضى هذا النظام ، حيث 

وفقاً لتوصية لجنة  ولوائحه الشركات نظام عليه نص ما حدود ة مجلس اإلدارة فيآمكاف تكون
المكافآت والترشيحات وبما يتفق مع األحكام الواردة في القواعد والمعايير والنظم واللوائح 

وكذلك سياسة مكافآت مجلس اإلدارة  ،التي تضعها هيئة السوق المالية في هذه الخصوص

 العامة. واإلدارة التنفيذية المعتمدة من الجمعية

ما  لكل شامل بيان على العادية العامة الجمعية ىإل اإلدارة مجلس تقرير أن يشتمل ويجب 

 وغير مصروفات وبدل مكافآت من المالية السنة خالل مجلس اإلدارة أعضاء عليه حصل
 أو عاملين بوصفهم المجلس أعضاء ما قبضه بيان على كذلك يشتمل وأن المزايا، من ذلك

استشارات سبق أن وافقت عليها الجمعية  أو إدارية أو فنية أعمال نظير قبضوه ما أو إداريين
ً  يشتمل وأن العامة للشركة  حضرها التي الجلسات وعدد المجلس جلسات بعدد بيان على أيضا

وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما  .العامة اجتماع للجمعية آخر تاريخ من عضو كل
دارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف لاير يحصل عليه عضو مجلس اإل

 سعودي سنوياً.

 :( مكافآت مجلس اإلدارة21مادة )

وفقاً لما  ولوائحه الشركات نظام عليه نص ما حدود مكافأة مجلس اإلدارة في تكون
يقترحه مجلس اإلدارة وتوصية لجنة المكافآت والترشيحات بما يتفق مع األحكام 

 ،الواردة في القواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذه الخصوص
 .وتقره الجمعية

 شامل بيان على العادية العامة الجمعية ىإل اإلدارة مجلس تقرير أن يشتمل ويجب 

 وبدل مكافآت من المالية السنة خالل مجلس اإلدارة أعضاء عليه حصلما  لكل

 أعضاء ما قبضه بيان على كذلك يشتمل وأن المزايا، من ذلك وغير مصروفات
 أو إدارية أو فنية أعمال نظير قبضوه ما أو إداريين أو عاملين بوصفهم المجلس

ً  يشتمل وأن استشارات سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة  بيان على أيضا

اجتماع  آخر تاريخ من عضو كل حضرها التي الجلسات وعدد المجلس جلسات بعدد
وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس  .العامة للجمعية

 اً.اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف لاير سعودي سنوي
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 م2020لعام  التقرير  السنوي للجنة المراجعة

 

 م2020 فبراير 10 الرياض،

 

 تمهيد .1

المالية للمجموعة ونظم الرقابة فوضت الجمعية العامة للشركة لجنة المراجعة )"اللجنة"( بمسؤولية القيام بالرقابة المستقلة على إعداد التقارير 
لعمل الداخلية واالمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها وضمان كفاية أنشطة المراجعة الخارجية والداخلية. وعالوة على ذلك، أسندت الئحة ا

 المعتمدة مهمة اإلشراف على إدارة المخاطر للجنة المراجعة.

بالموارد الكافية ألداء واجباتها، بما في ذلك تقديم الدعم الالزم، حسب االقتضاء من قِبل قسم المراجعة لقد تم تزويد لجنة المراجعة خالل العام 
"( والمستشار القانوني واإلدارة التنفيذية لدراسة كافة المسائل المتعلقة بالمبادئ والممارسات المحاسبية  بيكر تيليالداخلية والمدققين الخارجيين )"

على الرقابة على االمتثال للنظم واللوائح المعمول بها. ويمكن االطالع نظم على جميع نظم الرقابة المالية والتشغيلية و للمجموعة واالطالع
 /https://lazurde.comاختصاصات والئحة عمل لجنة المراجعة على الموقع اإللكتروني لمجموعة الزوردي 

مراجعة من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة، بما في ذلك عضو مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، يتم تعيينهم من قِبل تتكون لجنة ال
 الجمعية العامة لفترة تتزامن مع فترة عضوية مجلس اإلدارة. 

ابقين أو الحاليين لمجموعة الزوردي وال ال يجوز أن يكون أي عضو من أعضاء لجنة المراجعة قد تم توظيفه من قِبل مراجعي الحسابات الس
 يجوز تعيين أي من  المنتسبين لمراجعي الحسابات السابقين أو الحاليين بعضوية لجنة المراجعة.

قرير وفيما يلي أسماء السادة أعضاء لجنة المراجعة وقد تمسرد سيرتهم الذاتية ضمن قسم السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان من الت
 .م2020السنوي لعام 

 تاريخ التعيين حالة العضوية المنصب األعضاء

 1السيدة/ صباح خليل المؤيد
 

 م2018أبريل  22 مستقلة رئيسة لجنة المراجعة

 م2018أبريل  22 غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة السيّد/ براين نورمان ديكي

 م2018أبريل  22 غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة السيّد/ عادل الميمان

 م2019ديسمبر  10 غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة السيّد/ خليفة حسن الجالهمة

 االجتماعات .2

م 2020ضرورة. عقدت اللجنة خالل عام تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي على األقل مع انعقاد اجتماعات فعلية ومكالمات جماعية إضافية حسب ال
( اجتماعات 8)ثمانية عدد بالمات الجماعية عبر الهاتف ( أجتماع أو المك2)أثنين عدد بن خالل االجتماعات الفعلية ( اجتماعات سواء م10)عشرة 

. تم االفصاح عن سجل حضور األعضاء ألجتماعات وذلك بسبب جائحة كورونا واالجراءات الوقائية التي اتخذت للحد من انتشارها ،عبر الهاتف
 .100لوارد في سياق التقرير السنوي، وكانت نسبة معدل الحضور تقريباً %الشركات االلجنة ضمن تقرير حوكمة 

قديم يتم دعوة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي بالشركة إلى حضور االجتماعات، عندما يتطلب األمر، لتسهيل التواصل المباشر باإلضافة إلى ت
 المسائل الخاصة.توضيحات تتعلق بالحسابات واألمور المالية وغيرها من 

 يتم توثيق محاضر االجتماعات وجدولتها على أن يتم اعتمادها في االجتماع المقبل للجنة المراجعة، وتقديمها بعد ذلك إلى مجلس اإلدارة.

لخارجيين أو قسم مجلس اإلدارة والتي يتم التنويه عنها من قِبل المدققين اعلى كافة المسائل ذات األهمية بعرض لجنة المراجعة  ةستقوم رئي 
 المراجعة الداخلية.

 .خالل العام مجلس اإلدارةالصادرة عن بين توصيات لجنة المراجعة  وقرارات  تعارض ال يوجد 

 ملخص األعمال 

  القوائم المالية الربع السنوية والسنوية للمجموعة.النتائج ومراجعة 

  اإلدارة بأن التقرير السنوي ككل عادل ومتوازن ومفهوم ويوفر المعلومات مراجعة محتوى التقرير السنوي لمجلس اإلدارة وأخطار مجلس

 الالزمة للمساهمين لتقييم أداء الشركة ونموذج أعمالها واستراتيجيتها.

 الوردة رئيسية مراجعة األستراتيجية والمنهجية المعتمدة ألعمال المراجعة مع المدققين الخارجيين واإلدارة، وال سيما ما يتعلق بأمور المراجعة ال

 ضمن تقرير المراجع المستقل لنهاية العام.

  واستجابة اإلدارة لتوصياتهم.والمنظمين مراجعة الداخلية، والمدققين الخارجيينالنتائج التي توّصل إليها قسم التقارير المراجعة ومراجعة ، 

                                                             
1  

 السيدة/ صباح المؤيد عضو مجلس إدارة مستقل، رئيسة لجنة المراجعة وهي أخصائية في شؤون المحاسبة والمالية

https://lazurde.com/
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 فيهامكافحة الرشوة والفساد واإلبالغ عن هذه الحاالت. مراجعة التقارير الربع سنوية حول شؤون االمتثال القانونية والتنظيمية، بما 

 .مراجعة مالءمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة 

  اإلشراف على وظيفة إدارة المخاطر وتقييم فعالية أنظمة وآليات تحديد ومراقبة المخاطر ، بما في ذلك مراقبة تنفيذ سياسات وإجراءات

 المخاطر.

 لية المدققين الخارجيين واألعمال الخاصة بتقديم خدمات غير خدمات التدقيق.مراجعة ورصد استقال 

  والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليه. وخطابات االرتباط بعملية المراجعة م2020المدققين الخارجيين لعام أتعاب مراجعة 

  م2020لعام ونطاق األعمال الخاص بالمدققين الخارجيين مراجعة خطة التدقيق . 

  من قبل اإلدارة .المقترحة مراجعة المبادئ والمعايير والممارسات المحاسبية 

 في ما يلي بيان األنشطة المتعلقة بأبرز المواضيع التي قامت بها لجنة المراجعة خالل السنة المالية:

  إعداد التقارير المالية .1

  م 2020ألول والثاني والثالث من عام اربع سنوية للربع الراجعت لجنة المراجعة القوائم المالية األولية 

  ن، بايكر تيللي م بالتعاون مع المدققين الخارجيي2020لقوائم المالية الموحدة لعام راجعت اللجنة ا"(BT وبناًء على هذه المراجعة والمناقشات .)"

الموحدة تم إعدادها بما يتفق مع المعايير المحاسبية  ، فأن القوائم الماليةير المراجع المستقل بايكر تيلليالتي تمت مع اإلدارة، وما جاء بتقر

القانونيين(، وأنها المعمول بها في المملكة العربية السعودية )المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة من قِبل الهيئة السعودية للمحاسبين 

مجلس اإلدارة لأوصت اللجنة  بناًء على ذلك. 2020ديسمبر  31ة المنتهية في ماليالمركز المالي للمجموعة ونتائج عملياتها للسنة ال بعدل تمثل

 م.2020ديسمبر  31مالية المنتهية في والجمعية العامة بالموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة ال

 مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية  .2

لذا تلتزم الزوردي بضمان نظام رقابة داخلي فعال لتحقيق األهداف التنظيمية ، وحماية يلعب نظام الرقابة الداخلية دوًرا مهًما في نجاح أي شركة. 

 األصول، وإعداد تقارير داخلية وخارجية دقيقة، وإدارة فعالة للمخاطر، وااللتزام بالمتطلبات التنظيمية.

ا في ذلك األعمال المالية والتشيغلية، وتكنولوجيا المعلومات بنظم الرقابة الداخلية )بم الخاصةراجعت اللجنة كفاءة سياسات المجموعة وإجراءاتها 

المصّممة للكشف عن األعمال ونظم الرقابة التنظيمية ذات الصلة ،  وإدارة المخاطر، وأمن المعلومات، واالمتثال للنظم القانونية واللوائح

ا تلك االحتيالية( من خالل مراجعة أعمال وتقارير قسم المراجعة الداخلية والمراجع المستقل الخارجي، والتقارير الدورية من اإلدارة بما فيه

 المتعلقة بإدارة المخاطر واالمتثال للنظم القانونية والتنظيمية. 

ً للنظم الر نظم أن بم، اعتمدت تأكيد اإلدارة 2020ديسمبر  31مالية المنتهية في قابة الداخلية المطبقة خالل السنة الأجرت لجنة المراجعة تقييما

الداخلية وإدارة المخاطر التي تتبعها المجموعة فعالةً وتعمل بشكل جيد. وعبّرت لجنة المراجعة عن رضاها حيال آليات ونظم الرقابة  الرقابة

أكدت اللجنة عن رضاها عن التزام الشركة وامتثلها لمعايير ومتطلبات الئحة  كماكة لرصد وتصحيح عدم االمتثال، الداخلية التي اعتمدتها الشر

 حوكمة الشركات في ما يتعلق بتطبيق نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وبما يتفق مع أفضل الممارسات.

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .3

 لى معامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة. ولم ينم لعلم اللجنة أي حالة تضارب مصالح داخل الشركة أو قامت اللجنة باالطالع ع

 تستدعي اخطار مجلس اإلدارة.والمجموعة، بما في ذلك أي معاملة أو إجراء أو مسار عمل من شأنه إثارة تساؤالت حول نزاهة اإلدارة 

 م.2020ألطراف ذات العالقة خالل عام  ( فيما يتعلق بالمعامالت مع امدققين الخارجيين )بايكر تيلليلراجعت اللجنة تقرير المراجعة المحدودة ل 

 المراجعة الخارجية  .4

  وقد حصلت اللجنة على خطاب تأكيد خطي منها بايكر تيلليشركة المدققين الخارجيين تشمل صالحيات لجنة المراجعة القيام برصد استقاللية ،

، للتأكيد على استقالليتها.  أبدت اللجنة اتفاقها على استقاللية مدققي الحسابات م2020يونيو  24الحسابات الخارجي، بتاريخ باعتبارها مدقق 

 الخارجيين في الوقت الحالي وطوال فترة ممارسة مراجعة الحسابات وفقًا لشروط جميع المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة، وأنهم قد

 المالءمة. استوفوا معايير

  أجرت اللجنة تقييًما لمالءمة واستقاللية مدققي الحسابات الخارجيين ً  سياسة وإجراءات تقييم مدققي الحسابات الخارجيين. ل وفقا

 نتائج مراجعتهم وتقرير2020الهاتفية المنعقدة خالل عام  راجعت لجنة المراجعة مع مراجعى الحسابات في االجتماعات الفعلية والمكالمات ، 

 على إجراءات الرقابة الداخلية والتي تم مالحظتها أثناء القيام بأعمال مراجعة الحسابات.المقترحة المراجعة وتوصياتهم فيما يتعلق بالتحسينات 

 دون حضور الرئيس التنفيذي واإلدارة والمراجع  2020الحسابات الخارجيين خالل عام  عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خاصة مع مراجعى

حيث لم يبدي مراجعي  خالل هذه الجلسات متسقة بشأن إجراءات التدقيق وتعاون اإلدارةبايكر تيللي اخلي. وجاءت التغذية المرتدة من الد

 .الحسابات اي مالحظات

 

 

 



 

Page 3 of 3 
 

 إعادة تعيين المدققين الخارجيين .5

الشركات المتخصصة في مراجعة الحسابات للجمعية العامة، ( من 2وفقاً لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات، يجب أن يتم ترشيح على األقل عدد )

والمقدمة من بعض الشركات المتخصص. وبناء  م2021مهنية لمراجعة الحسابات لعام لذا قامت لجنة المراجعة بمراجعة عروض الخدمات ال

 ن مكاتب مراجعة الحسابات واالتية أسمأهم:م كالعليه قامت اللجنة بترشيح 

 معتمدون محاسبون قانونيون ––(MKM) وشركاه بايكر تيللي شركة -
 محاسبون قانونيون معتمدون –إبراهيم أحمد البسام وشركاه  –( PKFشركة ) -

 .الدكتور عبدالقادر محمد بانقا وشركاه )المحاسبون المتحدون( محاسبون ومراجعون قانونيون  شركة -

 

 مراجعة الموارد المتاحة للقيام باألعمال المحاسبية وإعداد التقارير المالية والمراجعة الداخلية .6

الموارد ومؤهالت وخبرات الموظفين وبرامج التدريب والميزانية المتاحة لإلدارة المالية  راجعت لجنة المراجعة وكانت راضية عن مدى كفاية

  .وقسم المحاسبة وأعداد التقارير المالية للمجموعة

 ، علماً أن منصب المديرخلفاً للمدير الحالي أوصت لجنة المراجعة بتعيين مدير للجنة المراجعة الداخليةتعاقب الموظفين، خطة كجزء من 

ض المشاريع، لضمان سير العمل بشكل ع. كما اوصت اللجنة  االستعانة بمصادر خارجية في بم2021الحالي سيخلو في الربع الثاني من العام 

 الداخلية. متطلبات إدارة المراجعة ودعم مناسب

 

 

 

  

 رئيسة لجنة المراجعة          

 السيدة/ صباح المؤيد 
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