
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتوصية لجنة المراجعة ترشيح المراجعين الخارجيين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 توصية لجنة المراجعة -ترشيح المراجعين الخارجيين 

 

 

م، لقد راجعت لجنة المراجعة عروض الخدمات 2023م والربع األول من عام 2022فيما يتعلق بمراجعة القوائم المالية لعام 

تدقيق كما هو موضح أدناه وصدرت توصية لجنة المراجعة بترشيح مكاتب المراجعة التالية كمراجعين المقدمة من ثالث شركات 

 م:2023م والربع األول من عام 2022مستقلين لحسابات الشركة لعام 

 

 شركة الخدمات المهنية #

 محاسبون قانونيون معتمدون ––(MKM)شركة بايكر تيللي وشركاه  1

الشيخ و و آل  السديرىوالعظم  (Crowe Howarth)  شركة كراو هوارث  2
 محاسبون قانونين معتمدون -شركاه 

 العالمية  RSMعضو فى  –السعودية   RSMشركة   3

 

 

 توصية لجنة المراجعة:

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

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

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

ية، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية االولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية أن أتعابهم المهنية تنافسية للغا

على تعرض هذه التوصية لمجلس اإلدارة والجمعية العامة  م.2023م، والربع األول من العام المالي 2022من العام المالي 

 العتمادها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م2021التقرير السنوي للجنة المراجعة للعام   
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 م2021لعام  التقرير  السنوي للجنة المراجعة

 

 تمهيد .1

واالمتثال داخلية م الرقابة الفوضت الجمعية العامة للشركة لجنة المراجعة )"اللجنة"( بمسؤولية القيام بالرقابة المستقلة على إعداد التقارير المالية للمجموعة ونظ
 اإلشراف على إدارة المخاطر . كذلك و ،شطة المراجعة الخارجية والداخليةللقوانين واللوائح المعمول بها وضمان كفاية أن

تنفيذية لدراسة دارة الألداء واجباتها من قِبل قسم المراجعة الداخلية والمدققين الخارجيين )"بيكر تيلي"( واإلدعم الالزم لقد تم تزويد لجنة المراجعة خالل العام بال
اللوائح المعمول و قوانين كافة المسائل المتعلقة بالممارسات المحاسبية للمجموعة واالطالع على نظم الرقابة المالية والتشغيلية ونظم الرقابة على االمتثال لل

 ./https://lazurde.comعلى اختصاصات والئحة عمل لجنة المراجعة على الموقع اإللكتروني لمجموعة الزوردي بها. ويمكن االطالع 

العامة  بل الجمعيةتم تعيينهم من قِ المالية والمحاسبية،  بالشؤون ينمختص ينعضو بينهمأعضاء من أعضاء مجلس اإلدارة،  ثالثةتتكون لجنة المراجعة من 
 مجلس اإلدارة. ب تهملفترة تتزامن مع فترة عضوي

ن أي جوز تعييال يجوز أن يكون أي عضو من أعضاء لجنة المراجعة قد تم توظيفه من قِبل مراجعي الحسابات السابقين أو الحاليين لمجموعة الزوردي وال ي
 وية لجنة المراجعة.من  المنتسبين لمراجعي الحسابات السابقين أو الحاليين بعض

 .م2021التقرير السنوي لعام  فى  متضمنة   أعضاء لجنة المراجعة و سيرتهم الذاتيةوفيما يلي أسماء السادة 

 

 تاريخ التعيين العضويةصفة  المنصب االسم

م2018ابريل  22 مستقل رئيسة لجنة المراجعة *ديالسيدة/ صباح خليل المؤ  

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

م2021ابريل  26 مستقل عضو لجنة المراجعة *سليم مارون فاخوري /السيد  

م2018أبريل  22 غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة **لميمانعبد هللا صالح اعادل  /السيّد  

 م2019ديسمبر  10 غير تنفيذي عضو لجنة المراجعة **الجالهمةخليفة خليفة حسن  /السيّد

 
 سليم مروان فاخوري مختصين في شؤون المالية والمحاسبة /والسيدصباح خليل المؤيد  /السيدة* 

 م. 2021ابريل  25بتاريخ  مانتهت عضويته **

 

 االجتماعات .2

من خالل  ( اجتماعا  14عشر ) أربعةم 2021تجتمع اللجنة بشكل ربع سنوي على األقل مع انعقاد اجتماعات إضافية حسب الضرورة. عقدت اللجنة خالل عام 
 .  من جائحة كورونا ، وذلك بسبب االجراءات الوقائيةالجماعيةالمرئية المكالمات 

يتم و ةتوضيحات تتعلق بالحسابات واألمور المالي أى بالشركة إلى حضور االجتماعات، عندما يتطلب األمر، لتقديميتم دعوة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي 
و حضر الرئيس التنفيذى و الرئيس المالى بالشركة جميع اإلجتماعات ما عدا اإلجتماعات   توثيق محاضر االجتماعات  وتقديمها بعد ذلك إلى مجلس اإلدارة.

 . المنفردة بين لجنة المراجعة و المدقق الخارجى  للحصول منه على رأيه فى أداء اإلدارة خالل عملية المراجعة و الذى جاء دائما إيجابيا  

م المراجعة قس رئيس ت األهمية على مجلس اإلدارة والتي يتم التنويه عنها من قِبل المدققين الخارجيين أوتقوم رئيسة لجنة المراجعة بعرض كافة المسائل ذا 
 الداخلية.

 ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة  وقرارات  الصادرة عن مجلس اإلدارة خالل العام.الجدير بالذكر بأنه  ومن

 ملخص األعمال  .3
 

  المالية الربع السنوية والسنوية للمجموعة.مراجعة النتائج والقوائم 

 يم أداء ويوفر المعلومات الالزمة للمساهمين لتقي مفهوم بشكل الشركه انشطة نتائج عن فعليا   يعبر للتأكد بأنه التقرير السنوي لمجلس اإلدارة مراجعة محتوى

 الشركة ونموذج أعمالها واستراتيجيتها.

  ردة ضمن تقرير المراجع المستقل لنهاية العام.االو  لمراجعة مع المدققين الخارجيين واإلدارةالمنهجية المعتمدة ألعمال امراجعة 

 .مراجعة تقارير المراجعة والنتائج التي توّصل إليها قسم المراجعة الداخلية، والمدققين الخارجيين ، واستجابة اإلدارة لتوصياتهم 

  مكافحة الرشوة والفساد واإلبالغ عن هذه الحاالت. والتنظيمية، بما فيهامراجعة التقارير حول شؤون االمتثال القانونية 

  توسعالمة تقييم طريقة مراجعة TOUS 

 .مراجعة مالءمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة 

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

 .مراجعة  استقاللية المدققين الخارجيين واألعمال الخاصة بتقديم خدمات غير خدمات التدقيق 

  م وخطابات االرتباط بعملية المراجعة والتوصية لمجلس اإلدارة بالموافقة عليه.2021مراجعة أتعاب المدققين الخارجيين لعام 
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 ر والممارسات المحاسبية المقترحة من قبل اإلدارة .مراجعة المبادئ والمعايي 

 

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

  إعداد التقارير المالية .1

  م2021راجعت لجنة المراجعة القوائم المالية الربع سنوية للربع األول والثاني والثالث من عام. 

  م2021عام جمعة لراجعت اللجنة القوائم المالية الم "( بالتعاون مع المدققين الخارجيين، بايكر تيلليBT وبناء  على هذه المراجعة والمناقشات التي تمت .)"

ة مع المعايير المحاسبية المعمول بها في المملكمع اإلدارة، وما جاء بتقرير المراجع المستقل بايكر تيللي، فأن القوائم المالية الموحدة تم إعدادها بما يتفق 

المالي للمجموعة  بعدل المركز العربية السعودية )المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة من قِبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين(، وأنها تمثل

أوصت اللجنة لمجلس اإلدارة والجمعية العامة بالموافقة على القوائم المالية الموحدة  بناء  على ذلك .2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في  أعمالها ونتائج 

 م.2021ديسمبر  31للسنة المالية المنتهية في 

 مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية  .2

األعمال المالية والتشيغلية، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة راجعت اللجنة كفاءة سياسات المجموعة وإجراءاتها الخاصة بنظم الرقابة الداخلية )بما في ذلك 

التنظيمية ذات الصلة ، ونظم الرقابة المصّممة للكشف عن األعمال االحتيالية( من خالل مراجعة  المخاطر، وأمن المعلومات، واالمتثال للنظم القانونية واللوائح

الخارجي، والتقارير الدورية من اإلدارة بما فيها تلك المتعلقة بإدارة المخاطر واالمتثال للنظم القانونية  أعمال وتقارير قسم المراجعة الداخلية والمراجع المستقل

 والتنظيمية. 

الداخلية  الرقابةم، اعتمدت تأكيد اإلدارة بأن نظم 2021ديسمبر  31لنظم الرقابة الداخلية المطبقة خالل السنة المالية المنتهية في أجرت لجنة المراجعة تقييما  

 . وعبّرت لجنة المراجعة عن رضاها حيالو تتوافق مع معايير و متطلبات الئحة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر التي تتبعها المجموعة فعالة  وتعمل بشكل جيد

 .آليات ونظم الرقابة الداخلية التي اعتمدتها الشركة لرصد وتصحيح عدم االمتثال

 العالقةالمعامالت مع األطراف ذات  .3

 عة، بما في ذلك قامت اللجنة باالطالع على معامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة. ولم ينم لعلم اللجنة أي حالة تضارب مصالح داخل الشركة أو المجمو

 أي معاملة أو إجراء أو مسار عمل من شأنه إثارة تساؤالت حول نزاهة اإلدارة وتستدعي اخطار مجلس اإلدارة.

 م2021جنة تقرير المراجعة المحدودة للمدققين الخارجيين )بايكر تيللي( فيما يتعلق بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل عام راجعت الل. 

 المراجعة الخارجية  .4

  على استقالليتها.  أبدت اللجنة اتفاقها  ، للتأكيد2021يونيو  19-بتاريخ ، ) شركة بايكر تيللى(  المدقق الخارجى   حصلت اللجنة على خطاب تأكيد خطي من

ية ذات الصلة، معلى استقاللية مدققي الحسابات الخارجيين في الوقت الحالي وطوال فترة ممارسة مراجعة الحسابات وفق ا لشروطالمتطلبات المهنية والتنظي

 وأنهم قد استوفوا معايير المالءمة.

 بايكر تيللي    وكان رأيدون حضور الرئيس التنفيذي واإلدارة . 2021لحسابات الخارجيين خالل عام عقدت اللجنة أربعة اجتماعات خاصة مع مراجعى ا

 بشأن إجراءات التدقيق وتعاون اإلدارة حيث لم يبدي مراجعي الحسابات اي مالحظات. متسقخالل هذه الجلسات 

 

 إعادة تعيين المدققين الخارجيين .5

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

اللجنة بترشيح . وبناء عليه قامت ةم والمقدمة من بعض الشركات المتخصص2022لجنة المراجعة بمراجعة عروض الخدمات المهنية لمراجعة الحسابات لعام 

 مكاتب مراجعة الحسابات واالتية أسمأهم: ثالث

 معتمدون محاسبون قانونيون ––(MKM)شركة بايكر تيللي وشركاه  -
 محاسبون قانونين معتمدون -و شركاه ، الشيخالسديرى ،العظيم (Crowe Howarth)  كراو هوارثشركة  -

 العالمية  RSMعضو فى  –السعودية   RSMشركة   -

 

 الموارد المتاحة للقيام باألعمال المحاسبية وإعداد التقارير المالية والمراجعة الداخليةمراجعة  .6

بة ة وقسم المحاسراجعت لجنة المراجعة وكانت راضية عن مدى كفاية الموارد ومؤهالت وخبرات الموظفين وبرامج التدريب والميزانية المتاحة لإلدارة المالي

 وأعداد التقارير المالية للمجموعة. 

 ىحتض المشاريع  خالل العام عواالستعانة بمصادر خارجية في ب  م،2021يناير  17السابق بتاريخ   للرئيسالمراجعة الداخلية خلفا   الدارة رئيستعيين   تم

 م. 2021 نوفمبر بتاريخاكتمال التعيينات لتكوين فريق ادارة المراجعة الداخليه تم 

 

  

 رئيسة لجنة المراجعة                        

 أستاذة/ صباح المؤيد                        
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النظام األساسي ( من24المادة )التعديالت المقترحة على   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



النظام األساسي قبل وبعد التعديل ( من24المادة )التعديالت المقترحة على   

 

 المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل

  ( نصاب االجتماعات والقرارات:24مادة )

أربعة ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره 

بما في ذلك رئيس المجلس أو من  أعضاء على األقل

ينيبه، وفي حالة إنابة عضو مجلس االدارة عضواً آخر 

في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة 

 وفقاً للضوابط التالية:

ال يجوز لعضو مجلس االدارة أن ينوب عن أكثر  (أ)

 من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.

 ان تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. (ب)

ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي   (ج)

 يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها."

وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات 

أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع 

وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت معه 

 ير(تمر)بال رئيس الجلسة. ويجوز إصدار قرار كتابي

موقع من جميع أعضاء مجلس اإلدارة )سواء في وثيقة 

وحدة أو وثائق منفصلة معادلة( وتكون تلك القرارات 

بمثابة قرار صادر من اجتماع مجلس اإلدارة. ويمكن 

أيضا أن ينعقد اجتماع المجلس عبر الهاتف أو عن 

طريق وسائل االجتماع عن بعد )المرئي( بشرط 

االستماع والتحدث إلى استطاعة أعضاء المجلس 

بعضهم البعض. كما لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات 

في األمور العاجلة يعرضها على األعضاء متفرقين ما 

لم يطلب احد األعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة 

 فيها.

 

  ( نصاب االجتماعات والقرارات:24مادة )

ً إال إذا حضره ثلثي    ال يكون اجتماع المجلس صحيحا

يقل عن ستة أعضاء  أعضاء مجلس اإلدارة بشرط اال

بما في ذلك رئيس المجلس أو من ينيبه، وفي حالة إنابة 

عضو مجلس االدارة عضواً آخر في حضور 

اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة وفقاً للضوابط 

 التالية:

ال يجوز لعضو مجلس االدارة أن ينوب عن أكثر  (أ)

 ات االجتماع.من عضو واحد في حضور ذ

 ان تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة. (ب)

ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي   (ج)

 يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها."

وتصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات 

أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع 

معه  وعند تساوي اآلراء يرجح الجانب الذي صوت

رئيس الجلسة. ويجوز إصدار قرار كتابي موقع من 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة )سواء في وثيقة وحدة أو 

وثائق منفصلة معادلة( وتكون تلك القرارات بمثابة 

قرار صادر من اجتماع مجلس اإلدارة. ويمكن أيضا 

أن ينعقد اجتماع المجلس عبر الهاتف أو عن طريق 

المرئي( بشرط استطاعة وسائل االجتماع عن بعد )

أعضاء المجلس االستماع والتحدث إلى بعضهم 

البعض. كما لمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات في 

األمور العاجلة يعرضها على األعضاء متفرقين ما لم 

يطلب احد األعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة 

 فيها.
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 لجنة المراجعة  الئحة عمل

 الغرض والدور

، وذلك لتعزيز دقة ونزاهة البيانات المالية مراجعةتأكد من وجود آلية لإلشراف على لجنة المراجعة والمخاطر في الليتمثل الهدف الرئيسي 

، إضافةً للقوانين واللوائح المطبقة)"الشركة"( والتأكد من امتثالها  شركة الزوردي للمجوهراتالصادرة عن البيانات والمالية والقوائم التقارير 

 في الشركة.إدارة المخاطر نظم  و ةالداخلي بيئة الرقابةوفعالية إلى ذلك تقوم لجنة المراجعة والمخاطر بالتحقق من سالمة 

 وتحدي ،)"اللجنة"(لجنة المراجعة والمخاطر تشكيلقواعد ومعايير تحديد هو "( االئحةلجنة المراجعة والمخاطر )" الئحة عملإن الهدف من 

 اإلدارة )"المجلس"( واإلدارةومجلس لجنة بشركة الزوردي للمجوهرات وتحديد آليات تواصل اللجنة مع المساهمين الوواجبات  مسؤوليات

 .التنفيذية

 بقرار من الجمعية العامة العادية وتتولى الرقابة فيما يتعلق بما يلي:المراجعة والمخاطر لجنة تشكل يتم 

 المراجعة:أنشطة 

 . وغيرهم والجمهور لمساهميها الشركة تقدمها التي المالية المعلومات من وغيرها للشركة المالية القوائممراجعة  .1

 . والتنظيمية القانونية للمتطلبات الشركة امتثالمراجعة  .2

 .الخارجيين الحسابات مراجعينو بالشركة المراجعة الداخلية وظيفة أداءمراجعة  .3

 إدارة المخاطر:

 .المخاطر إدارة العام السياسات إطارتحديد و الشركة، إستراتيجيةإدارة المخاطر المتعلقة ب .1

 .الشركة تواجهها قد التي للمخاطر المقبول المستوىتحديد  .2

 .الشركة مخاطر إدارة على تأثير لها يكون قد التي موراألو الشركة في للمخاطر اإلدارة أنشطة .3

وزيادة االلتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وممارساتها على جميع تحسين لتشجع المستمر تعمل على الواتساقاً مع هذه المهام، فإن اللجنة 

مراجعين و الداخليين والمراجعين واإلدارة التنفيذية اإلدارة مجلس مع فعالة عمل بعالقات تعمل اللجنة على االحتفاظ. الوظيفية المستويات

 .ابواجباته الخارجيين، أثناء قيام اللجنةالحسابات 

ومسؤولياتها. ويجوز للجنة،  واجباتهاهي مسؤولة أمام الجمعية العامة العادية عن أداء فهمين، للمساتابعة وتعتبر لجنة المراجعة والمخاطر لجنة 

 عند أدائها لواجباتها، أن تطلب أي إيضاحات أو بيانات من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.

بفعالية، سيحصل كل عضو من أعضاء اللجنة على فهم للمسؤوليات التفصيلية لعضوية اللجنة وكذلك أعمال  ادورهأداء لتتمكن اللجنة من و

، االئحةالصالحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا من . وعلى الرغم من أن اللجنة لها المرتبطه بأعمالها مخاطرالالشركة وعملياتها و

 اللجنةيكون جميع أعضاء ال يكون أو إن أعضاء اللجنة ليسوا موظفين بدوام كامل في الشركة، وقد كما . قابةوالر اإلشراف فإن دور اللجنة هو

 .المراجعةمهنة أو خبراء في مجاالت المحاسبة أو ممارسين لل مراجعيينمحاسبين أو 

لشركة كاملة الصادرة عن اانات المالية واإلفصاحات لتأكد من أن البيالمراجعة لاللجنة إجراء عمليات التدقيق أو  اتوبالتالي، ليس من واجب

الحسابات  نراجعيالمعمول بها. وإنما هي مسؤوليات اإلدارة وم متطلبات النظم والوائحو والمعايير المحاسبية القواعد كالمنودقيقة وتتماشى مع 

 الخارجيين.

 التعيين والتكوين والمؤهالت

 خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة تتزامن مع مدة عضوية مجلس اإلدارة. والتزيد عن تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل

اإلدارة  ضمن فريقأي شخص يعمل أو عمل  وكذلكإن أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ورئيس مجلس اإلدارة غير مؤهلين لعضوية اللجنة. 

يكون عضو يجب أن جي للشركة خالل العامين السابقين ليس مؤهال أيضا لعضوية اللجنة. والمالية للشركة أو اإلدارة التنفيذية أو المراجع الخار

 واحد على األقل من أعضاء اللجنة عضوا مستقال.

 يستوفي أعضاء اللجنة الشروط التالية:

 في كأعضاء المناسب النحو على بمسؤولياتهم تمكنهم من القيام ةمالئم على درايةو خبرة وذوي مؤهليناللجنة  أعضاء يكون أن يجب .1

 .والمخاطر المراجعة لجنة

 .والمحاسبية الماليةبالشئون  مختص اللجنة أعضاء من األقل على واحد عضو يكون أن يجب .2
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 .العامة الجمعية تعينه لم ما بينهم فيما رئيسا األعضاء ينتخب .3

 .غيرهممن  أو بينهم فيماسواء  للجنة سكرتيراً  أيضا األعضاء ينتخب .4

عن اجتماع اللجنة، ينتخب األعضاء الحاضرين رئيسا مؤقتا فيما اللجنة رئيس وإذا تغيب  الرئيس، عند حضوره، جميع إجتماعات اللجنة.يترأس 

 بينهم خالل االجتماع.

 .وفقاً لمرئياتها أو استبدال أعضاء اللجنة عزليجوز للجمعية العامة العادية وفي جميع األحوال 

، بناء على توصية من المنصب شغوريوما من  40في غضون عضوا مؤقتا اإلدارة مجلس شاغرا، يعين منصب أحد أعضاء اللجنة وإذا أصبح 

العضو  لتعيين ،بعد أن يصبح المنصب شاغراعلى أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة فى أول إجتماع لها  ،لجنة الترشيحات والمكافآت

  .ية لجنة الترشيحات والمكافأ بعين األعتبارعلى أن تأخذ توص الدائم

 االجتماعات والنصاب القانوني

 ينالخارجي كال من مراجعيين الحسباتمع  دوريبشكل تجتمع اللجنة أربع مرات على األقل في السنة أو أكثر حسب االقتضاء. وتجتمع اللجنة 

 .للشركة والمراجع الداخلي

اللجنة، واثنان من أعضاء اللجنة، ورئيس مجلس اإلدارة، والمراجع الداخلي، والمراجع الخارجي  وتجتمع اللجنة أيضا إذا طلب ذلك رئيس

المدير المسئول عن  وأ، التنفيذية اإلدارة ،من أعضاء أيقد تتطلب اجتماعات اللجنة حضور و للحسابات في أي وقت قد يكون ضروريا.

الخارجيين وغيرهم لحضور  مراجعيين الحسابات وأ(، مختصة بالمراجعة الداخليةة )في حالة االستعانة بمصادر خارجي المراجعة الداخلية

 ، حسب االقتضاء.بمهام اللجنة االجتماعات وتقديم المعلومات ذات الصلة

 ومن المتوقع أن تتلقى اللجنة تقارير منتظمة عن المسائل التالية على سبيل المثال ال الحصر:

 .نالخارجي المراجعينتقارير  .1

 .ةالداخلي المراجعةتقارير  .2

 .للنظم والوائح اإلمتثال مراجعةتقارير  .3

 تقارير إدارة المخاطر.  .4

 تقارير األمن واالحتيال. إلخ .5

لجنة المراجعة والمخاطر. ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.  لجنة من أغلبية أعضاءلأي اجتماع لصحة أنعقاد يكون النصاب القانوني 

)أي إذا كانت األصوات على قرار معين متساوية في العدد، يكون للرئيس األصوات تعادل  في حالةالرئيس  الذي صوت لهبينما يرجح الجانب 

 صوت إضافي واحد(.

إذا كانوا قد سجلوا اعتراضهم عن ما اتخذ من قرارات . ولن يكون األعضاء المعارضين مسؤولين األصوات تصدر جميع قرارات اللجنة بأغلبية

المسؤولية ما لم يتم  للدفع بعدم مبررال يشكل الجلسة غياب أو ترك االجتماع في منتصف أن . المعتمدصراحة على القرار في محضر االجتماع 

 إثبات أن العضو لم يكن على بينة من القرار.

دعوة هؤالء األفراد من خالل الرئيس التنفيذي  على أن يتماعاتها. للجنة صالحية دعوة أي مدير تنفيذي أو موظف بالشركة لحضور اجتم

 للشركة )"الرئيس التنفيذي"(.

ء قبل موعد اللجنة جدول أعمال لكل اجتماع بالتشاور مع رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة. ويوزع جدول األعمال على جميع األعضا سكرتيريعد  

 .االجتماع بأسبوع واحد

 ة إعداد محاضر اجتماعات اللجنة وفقا لما يلي:اللجن سكرتيرويتولى 

االجتماع وقراراتهم  خاللالحضور والغائبين وموجز المناقشات التي دارت  اءالمحضر موعد ومكان االجتماع واسمب يذكريجب أن  - أ

 وتوصياتهم ذات الصلة.

 .والتعليق للمراجعةضر الجلسات إلى جميع أعضاء اللجنة امحوارسال مسودة لرتير اللجنة بإعداد يقوم سك - ب

 بناء على تعليقات األعضاء ويرسلها مشفوعا بالتعليقات الموجهة إلى الرئيس. ةمحضر الجلس بتحديث مسودةسكرتير اللجنة  يقوم - ت

 المحاضر النهائية وفقا لتوصيات الرئيس ويرسلها إلى أعضاء اللجنة.المسات األخيرة على ويضع سكرتير اللجنة   - ث

 والسكرتير. اللجنةجميع األعضاء الحاضرين ورئيس ويوقع محضر االجتماع  - ج

 الموقعة من المحضر مرفقة بالوثائق والمراسالت ذات الصلة في ملف خاص.النهائية النسخة ب يحتفظ - ح
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 التهيئة

 من خالل اللجنةينبغي أن يخضع األعضاء الجدد باللجنة لعملية تهيئة من أجل التأكد من أنهم على دراية كافية بغرض ومسؤوليات وممارسات 

، باإلضافة إلى أي معلومات عن قواعد السلوكمدونة ومن دليل حوكمة الشركة نسخة ، واالئحةتزويد األعضاء الجدد باللجنة بنسخة من هذا 

 اللجنة.واختصاصات األمور الرئيسية التي تقع ضمن صالحيات 

 المسؤوليات والمهام

 ا القيام بما يلي:ينبغي على اللجنة لتحقيق واجباتها ومسؤولياته

 فيما يتعلق بمراجعي الحسابات الخارجيين 

وتحديد مكافآتهم وتقييم أدائهم بعد التأكد من  عزلهمخارجيين والحسابات التعيين مراجعين بخصوص مجلس اإلدارة ل تقديم توصيات اللجنة .1

 .التعاقد معهماستقالليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط 

والمعايير  المبادي، مع مراعاة أعمال المراجعة همدي فعاليالخارجي وموضوعيته ونزاهته و الحساباتمراجع التحقق من استقاللية  .2

 .المحاسبية المعمول به

الحسابات الخارجيين فيما يتعلق مراجعين ذلك حل الخالفات بين اإلدارة و الخارجيين )بما في الحساباتمراجعين اإلشراف على عمل  .3

 والمسؤولية المباشرة عن ذلك من أجل إعداد تقرير المراجعة أو األعمال ذات الصلة.( ةالمالي بالتقارير

أن إعمال المراجعة ال لتأكد من وكذلك انطاق عمل ومنهجية أنشطة المراجعة المراجع الخارجى للشركة والمراجعة مع مراجعة خطة  .4

 .دء مرئياتها حيال ذلكإبو فنية أو إدارية تتجاوز نطاق عمل المراجعةتقدم أي أعمال  تتضمن

 اإلجابة عن أستفسارات مراجع حسابات الشركة. .5

 الحسابات المراجعة التي يقدمها المراجعينجميع خدمات لمراجعة المسبقة بال لما لها من صالحيات تقوم لجنة المراجعة والمخاطر .6

 عاتق مجلس اإلدارة(.)الموافقات النهائية لهذه الخدمات تقع على والتوصية لمجلس اإلدارة ن الخارجي

ن والتي يجب اإلفصاح عنها في الحسابات الخارجين إعمال المراجعة التي يقدمها مراجعيغير اآلخرى مراجعة واعتماد جميع الخدمات  .7

 التقارير الدورية.

مراجعين يما يتعلق بتعيين من وقت آلخر فتوجيهات الصادرة عن هيئة السوق المالية وكذلك أية تحديثات يتم إصدارها تنفيذ التعليمات وال .8

 الخارجيين. الحسابات

 على البيانات المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.  مالحظتهمالحسابات الخارجيين و مراجعينمراجعة تقارير  .9

 أداء مراجعي الحسابات الخارجية للشركة.السنوية المراجعة ال  .10

 فيما يتعلق بالبيانات المالية 

الخارجيين بما في ذلك اإلفصاحات الواردة في )تقرير  الحساباتمراجعين مراجعة ومناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة مع اإلدارة و  .1

بما في ذلك تعليقات  - األولية المراحليةللبيانات المالية  تقرير الفحص المحدود الصادر من مراجع الحسابات الخارجي عننشاط اإلدارة( و

 لقانوني.مراجع اال

 البيانات المالية المرحلية نيابة عن مجلس اإلدارة قبل تقديمها إلى المساهمين أو أي جهة حكومية أو الجمهور.إعتماد   .2

مراجعين رير نشاط اإلدارة" مع اإلدارة ومراجعة ومناقشة القوائم المالية السنوية المدققة للشركة بما في ذلك اإلفصاحات الواردة في "تق .3

الخارجيين قبل عرض هذه البيانات على مجلس اإلدارة للموافقة عليها. وستقدم اللجنة رأيها وتوصياتها إلى المجلس فيما يتعلق  حساباتال

 بهذه البيانات لضمان نزاهتها وشفافيتها.

 مراجعة واعتماد اإلفصاحات المطلوب إدراجها في القوائم المالية وفقا لجميع المتطلبات التنظيمية. .4

 أي قضايا مهمة أو غير مألوفة في التقارير المالية. ودارسة ليلتح .5

على طلب مجلس اإلدارة، بشأن ما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة،  إبداء الرأي الفني، بناءً  .6

 .تهاستراتيجيها، ونموذج أعمالها، واوأن تحتوي على معلومات تسمح للمساهمين والمستثمرين بتقييم المركز المالي للشركة، وأدائ

 الحسابات الخارجيين: مراجعينل من اإلدارة وك المراجعة الدورية، بشكل منفصل مع .7

 الخارجيين فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية. الحساباتمراجعين أي اختالف جوهري بين اإلدارة و 

   أثناء عملية المراجعة )بما في ذلك أي قيود على نطاق العمل أو الوصول إلى  وجهت مراجعين الحسابات الخارجينأي صعوبات

 المعلومات المطلوبة(.

 رد اإلدارة على كل مما سبق 

 دون حضور اإلدارة:دوري بشكل  الخارجيين الحساباتمناقشة مراجعين  .8

 لشركة وممارسات اإلفصاح المستخدمه من جانب امقبولية المبادئ المحاسبية مدي مالئمة وبشأن جودة التقارير المالية والفنية  أرائهم

 .للشركة المالية تقاريرال إعداد المالي، كما هو مطبق في

  .اكتمال ودقة البيانات المالية للشركة 

 مراجعين الحساباتات لكالً منقترحمناقشة التغيرات الم وة وممارسات اإلفصاح المالي للشركة يمبادئ المحاسبمدي مالئمة ال ، 

 .المقترحتغيرات الأي واألخذ بعين األعتبار الموافقة  ن أو اإلدارة أو المراجع الداخلي،الخارجي
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 بدقة في أي قضايا يثيرها المدير المالي للشركة أو أي شخص يتولى مهامه أو مسؤول المراجعة الخارجي للشركة. والدراسة التحقيق  .9

على البيانات  جوهري يكون لها تأثيرقد  ، حسب اإلقتضاء،بالوائح والقوانين المعمول بهاأو التزامات  تنظيميةو أمراجعة أي أمور قانونية  .10

 ر أو القواعديي، بما في ذلك التغيرات الهامة في المعاالخارجيين واإلدارة القانونية للشركة  الحساباتاإلدارة ومراجعين  مع المالية للشركة

 المحاسبية.

 ديرات المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الهامة الواردة في التقارير المالية.دراسة التق  .11

 بشأن أية توصيات. افدارةلمجلسبية المعمول بها وتقديم المشورة مراجعة السياسات المحاس .12

مقتضيات نشطة وطبيعة أمع أخرى توافق هذه السياسات من فترة إلى ثبات واإلستفسار عن تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ومدى  .13

 التي قد يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.و الشركة،

 مراجعة ومناقشة جميع اإلفصاحات التي تصدرها الشركة بشأن أية تغييرات جوهرية في الوضع المالي أو عمليات الشركة. .14

سنوية المراجعة الالمالية السنوية للشركة من سنة إلى أخرى، وعادية في البيانات فروق غير إي  حولتفسيرات اإلدارة وتحليل  مناقشة  .15

 .هذه التوصيات علىاإلدارة تعقيب  إلى اإلدارة و وتوصياتهمالخارجيين  الحساباتراجعين ملخطابات 

 فيما يتعلق بأعمال المراجعة والرقابة الداخلية  

 تنفيذ األنشطة والواجبات التي يحددها المجلس. على أعمال المراجعة الداخلية للشركة لضمان فعاليتها فياإلشراف  .1

التوصية للمجلس بتعيين أو استبدال المراجع الداخلي، كما تقوم اللجنة أيضا باستعراض مؤهالت المراجع الداخلي. ويتعين على اإلدارة  .2

 التنفيذية إدارة عملية تحديد وتصفية المرشحين المناسبين لهذا المنصب.

 ( سنوات.5وخارجياً كل خمس )داخلياً مراجعة فعالية أعمال المراجعة الداخلية بشكل مستمر  .3

ة، في حال االستعانة بشركة خارجية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية، تقوم اللجنة بالمراجعة وتقديم التوصيات للمجلس بشأن اختيار الشرك .4

اللجنة أيضاً التأكد من عدم وجود أي قيود غير مبررة في اختيار الشركة المستعان بها للقيام أو االستغناء عنها، واعتماد أتعابها، وعلى 

 بأعمال المراجعة الداخلية أو استبدالها، أو انهاء خدماتها.

للجنة وإدارياً إلى التأكد من استقاللية أعمال المراجعة الداخلية عن اإلدارة التنفيذية، وعلى المراجع الداخلي رفع تقاريره وظيفياً الى ا .5

 الرئيس التنفيذي.

 تقوم اللجنة بصفة منتظمة بمناقشة الموضوعات التي تري اللجنة أو المراجع الداخلي وجوب مناقشتها بعيد عن اإلدارة بشكل منفصل. .6

 مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية وكافة التغيرات الرئيسية على الخطة. .7

 ية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالمالحظات المدرجة في هذه التقارير.مراجعة تقارير المراجعة الداخل .8

 الخارجي والمراجع الداخلي: بالتشاور مع المراجع المهام التاليةتنفيذ تقوم اللجنة ب .9

 لضمان االلتزام بالقوانين ، واإلجراءات الموضوعة في الشركة إدارة المخاطر مالءمة هيكل الرقابة الداخلية، ونظامراجعة مدى م

واللوائح، بما في ذلك االلتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين بخصوص الممارسة المهنية ألعمال المراجعة 

 الداخلية.

 كوادر بشرية )إن وجدت(.ل إدارة المراجعة الداخليةحاجة ت، واإلحتياجات من الميزانية، ومناقشة المسؤوليا 

 ـ:ألمور التاليةجراءات لاإلوضع  .10

  تسلم الشكاوى المتعلقة بالشؤون المحاسبية المقدمة إلى الشركة بخصوص عمليات الرقابة المحاسبية أو المحاسبة الداخلية أو

 الموضوعات المتعلقة بالتدقيق واالحتفاظ بتلك الشكاوى ومعالجتها.

 مراجعة مشكوك بها من جانب الموظفين بطريقة سرية ودون الكشف عن  تقديم الشكاوى بشأن أي إجراءات محاسبية أو إجراءات

 الهوية.

 فيما يتعلق بإدارة المخاطر  

وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها  .1

 .للشركة بناًء على المتغيرات الداخلية والخارجية

 تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. .2

 .التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهراً القادمة .3

بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك اإلشراف على نظام إدارة المخاطر  .4

 .لتحديد أوجه القصور بها

 ضمان مراجعة المخاطر الرئيسية على أساس ربع سنوي. .5

 تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن األمور المتعلقة بإدارة المخاطر. .6

 الكافية إلدارة المخاطر. ضمان توافر الموارد والنظم .7

 تلقي تقارير نصف سنوية عن الحوادث والشكاوى والتأكد من أن أي إجراءات تصحيحية تتخذ في أعقاب هذه الحوادث والشكاوى كافية. .8

ة النظر في أي إجراء ضروري محدد في االستعراضات في أعقاب الحوادث الخطيرة، أو من االستعراضات التي تجريها عمليات المراجع .9

 الداخلية أو الخارجية والموافقة عليها.
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 وااللتزامفيما يتعلق باإلمتثال  

( لحاالت مراجعة مدى فعالية نظام مراقبة االلتزام بالقوانين واللوائح، ونتائج أي تحقيقات قامت بها اإلدارة )بما في ذلك اإلجراءات التأديبية .1

 عدم االمتثال.

 يئات التنظيمية والمالحظات المتعلقة بالمراجعة.مراجعة نتائج أي تحقيقات قامت بها اله .2

 الحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل االمتثال. .3

 .مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى المجلس .4

 ت أخرى مسؤوليا 

التأكد من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية أو تقديم التوصيات لمعالجة الشكاوى والقضايا والنزاعات التي تمت إثارتها من قبل أصحاب  .1

 المصلحة في الشركة.

يما مراجعة أي قرارات إدارية تتطلب الحصول على رأي ثاني من مراجع خارجي آخر غير المعتمد لمراجعة حسابات الشركة، وذلك ف .2

 يتعلق بالقضايا المحاسبية الهامة. 

 ضمان استجابة إدارة الشركة لتوصيات المراجع الداخلي في غضون فترة زمنية معقولة. .3

 مراجعة جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة و أعتماد أي معامالت وفقا لحدود السلطة الممنوحة لها من قبل المجلس. .4

للمساهمين والذي يشمل تفاصيل أداء اللجنة مقابل المسئوليات والواجبات المحددة، على أن يحتوي التقرير إعداد تقرير لجنة المراجعين  .5

 على توصياتها وآرائها حول مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر في الزوردي.

ي، والتوصية للمجلس بالتحسينات التي ترى اللجنة ضرورتها على اللجنة مراجعة وإعادة تقييم مدى مالءمة هذا االئحة بشكل دور .6

 ومالءمتها، وعلى اللجنة تنفيذ هذه المراجعة والتقييم بالطريقة التي توافق عليها الجمعية العامة.

يين مع إطالع مراجعة مدى مالءمة الضوابط المالية والتشغيلية الداخلية في الشركة بالتعاون مع كل من المراجعين الداخليين والخارج .7

 مجلس اإلدارة بالنتائج.

 تعارض المصالح بين المجلس ولجنة المراجعة والمخاطر 

تعيين أو بتوصيات اللجنة فيما يتعلق ب األخذبين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة أو إذا رفض مجلس اإلدارة  تعارضفي حالة نشوء 

داخلي، يجب أن يتضمن تقرير المجلس توصيات المراجع الفآتها أو تقييم أدائها أو تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة أو تحديد مكا عزل

 هذه التوصيات.ب األخذاللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم 

 ترتيبات تقديم المالحظات

المالية  البياناتتمكن موظفي الشركة من تقديم مالحظاتهم بسرية فيما يتعلق بأية أخطاء في المناسبة لترتيبات اإلجراءات والتقوم اللجنة بتطوير 

 أو التقارير األخرى.

الخطأ أو عدم  حولتحقيق مستقل مناسب جهة بحث مستقلة تقوم بإجراء من خالل  ترتيباتاإلجراءات والهذه وتفعيل تنفيذ ضمان وتكفل اللجنة 

 ، وأن تعتمد إجراءات المتابعة المناسبة لذلك.وظفينالوردة بمالحظات الم الدقة

 الموارد والسلطة

 ، فإن اللجنة مخولة من قبل الجمعية العامة العادية بما يلي:االئحةبالمسؤوليات المنصوص عليها في هذا  قياممن أجل 

 مراجعة سجالت الشركة ومستنداتها. .1

 طلب أي توضيحات من مجلس اإلدارة أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.  .2

شركة  وجهتمن قبل المجلس أو إذا اللجنة أنشطته أو قيد عرقلت تمت عقد اجتماع للجمعية العامة إذا ل مجلس اإلدراة بالدعوة ةطلبم .3

 .جسيمه أضرار وجوهرية أالزوردي خسائر 

 . من المختصصين األخرى ات الفنيةالقانونية والمحاسبية واالستشاراالستشارات  لحصول علىاتعيين الخبراء المستقلين وة وللجنة أيضا سلط

إصدار تقرير المراجعة تقديم خدمات المراجعة وغرض بمراجعي الحسابات الخارجيين  واتعابتعويضات  التمويل الالزم لدفع حجمتحدد اللجنة 

 اإلدارة مجلس  عتمدويالمشورة إلى اللجنة.  االستشاراتو لتقديم تعيينهمأي مستشارين قانونيين ومحاسبين مستقلين آخرين يتم . وكذلكاتعاب السنوية

 .لتعيين استشاريين مستقليناالزمة ميزانية اللجنة 

ر القانوني الخارجي للشركة، أو موظف في الشركة أو الشركات التابعة لها، أو المستشامدير أو أي  االجتماع معويجوز للجنة أن تطلب 

 مقابلة اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة.أو الخارجيين للشركة  الحسابات راجعينم
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 رفع التقارير 

 المساهمين 

يجيب على أية أسئلة لاجتماعات الجمعية العامة أو أعضاء مجلس اإلدراة، يحضر رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة يجب أن 

 .مسؤولياتهايطرحها المساهمون فيما يتعلق بأنشطة اللجنة و

 ملخص يجب أن يقرأتكون اللجنة مسئولة أمام الجمعية العامة العادية عن أداء مسؤولياتها المنوطة بها، وتقوم بإعداد تقرير لجنة المراجعة، و

 الجمعية العامة. تقرير لجنة المراجعة إمام

وعلى موقع كافية من تقرير لجنة المراجعة في المركز الرئيسي للشركة ونشرها على الموقع اإللكتروني للشركة اإلدارة بإتاحة نسخ  يقوم مجلس

 عند نشر الدعوة لعقد الجمعية العامة لتمكين المساهمين من الحصول على نسخة منها. شركة السوق المالية السعودية )"تداول"(

 مجلس اإلدارة 

رئيسها، بإبالغ المجلس في كل اجتماع من اجتماعات المجلس، بشأن أية مسائل ترى اللجنة أنه يتعين توجيه انتباه وتقوم اللجنة، من خالل 

 المجلس إليها وإلى أية مسألة تتطلب اتخاذ إجراء من المجلس.

 المكافآت 

يستحق أو اللجان التي يشكلها المجلس، ارة اإلدمجلس اإلضافة إلى وظائفهم كأعضاء في وبالنظر إلى المهام التي يؤديها أعضاء اللجنة، ب

وفقاً لسياسة مكافأت أعضاء مجلس اإلدارة والجان المنبثقة  حددهيتم ت عن تعينهم كأعضاء بلجنة المراجعة والمخاطرأعضاء اللجنة أجرا إضافيا 

 .وتوافق عليه الجمعية العامةمنه 

 .بالجنة وفقاً لتوصية لجنة الترشيحات والمكافأت كعضو رئيس اللجنة أتعابا إضافية، باإلضافة إلى مكافأته يستحق

 اعتماد الميثاق وإدخال لتعديالت عليه 

 الئحة عمل لجنة المراجعة والمخاطر. وأي تغييرات في اإلدارة مجلسعلى توصية  بناءً الجمعية العمومية من قبل  يتم إعتماد هذه االئحة

 تقترحها اللجنة أو مجلس اإلدارة يجب أن تتماشى مع األنظمة واللوائح الداخلية للشركة، ويجب أيضا أن توافق عليها الجمعية العامة.

 

 تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة العادية.

 



 

 

 

 

 

التعديل بعدالئحة عمل لجنة المراجعة   
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  الغرض والدور

القوائم و، وذلك لتعزيز دقة ونزاهة التقارير البيانات المالية مراجعةتأكد من وجود آلية لإلشراف على لجنة المراجعة في اليتمثل الهدف الرئيسي ل
قوم لجنة ، إضافةً إلى ذلك تللقوانين واللوائح المطبقة)"الشركة"( والتأكد من امتثالها  شركة الزوردي للمجوهراتالصادرة عن والبيانات المالية 

 في الشركة.و نظم إدارة المخاطر  ةالداخلي وفعالية بيئة الرقابةالمراجعة بالتحقق من سالمة 

مسؤوليات وواجبات  دوتحدي ،لجنة المراجعة )"اللجنة"( تشكيلقواعد ومعايير تحديد هو "( لالئحةالجنة المراجعة )" الئحة عملإن الهدف من 
مع  اشىيتمبما  لجنة بشركة الزوردي للمجوهرات وتحديد آليات تواصل اللجنة مع المساهمين ومجلس اإلدارة )"المجلس"( واإلدارة التنفيذيةال

 ما نص عليه نظام الشركة األساسي.

 مبادرات اإلدارة واإلدارة من خالل تقديم المشورة والتوجيه بشأن مدى كفاية  مجلس وتساعد ، العادية العامة الجمعية من بقرار اللجنة لتشكي يتم
 :أجل من المنظمة

 .واألخالق القيم •

 .الحوكمة هيكل •

 .المخاطر إدارة •

 .الداخلية الرقابة إطار •

 .اآلخرين التأكيد ومقدمي الخارجيين والمدققين الداخلي التدقيق نشاط على اإلشراف •

 .العامة المساءلة وتقارير المالية البيانات •

فيما يتعلق بكفاية  الموضوعيالمشورة والتوجيه  اإلدارة لمجلس وتقدم أعاله المذكورة البنود من بند كل بمراجعة التدقيق لجنة تقوم ، عام بشكل
 .والتحسينات الواجب تحقيقها في تأدية مجلس اإلدارة لمهامهوكيفية عمله  ةاإلداروفعالية 

، في إطار أداء  المراجعة مساهمين ، وهي مسؤولة أمام الجمعية العامة . يجوز للجنةمنبثقة من الجمعية العامة لللجنة  المراجعة لجنه تعتبر
 نفيذية.مهامها ، أن تطلب أي توضيح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة الت

وكذلك أعمال الشركة وعملياتها والمخاطر  أن يفهم طبيعة مهماتهاكل عضو من أعضاء اللجنة على اللجنة من أداء دورها بفعالية،  لتمكينو
كما إن أعضاء  ، دون المساس بالصالحيات الممنوحة لها بموجب هذه الالئحة.إن دور اللجنة هو اإلشراف والرقابةلالئحةبأعمالها.  المرتبطة

 ياللجنة ليسوا موظفين بدوام كامل في الشركة، وقد يكون أو ال يكون جميع أعضاء اللجنة محاسبين أو مراجعيين ممارسين للمهنة أو خبراء ف
 .مجاالت المحاسبة أو المراجعة

المالية واإلفصاحات الصادرة عن الشركة كاملة وبالتالي، ليس من واجبات اللجنة إجراء عمليات التدقيق أو المراجعة للتأكد من أن البيانات 

 مراجعي الحساباتوائح المعمول بها. وإنما هي مسؤوليات اإلدارة ولودقيقة وتتماشى مع القواعد والمعايير المحاسبية ومتطلبات النظم وال

 الخارجيين.

. الوظيفية ياتعلى جميع المستو وكيفية تطبيقهابسياسات الشركة وإجراءاتها  االلتزام الداخلي  تحسين تعمل على اللجنة  وبناًء على ما سبق، إن

يين، أثناء الخارج مراجعي الحساباتتعمل اللجنة على االحتفاظ بعالقات عمل فعالة مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والمراجعين الداخليين و

 .قيام اللجنة بواجباتها

 

 الموارد والسلطة

 ، فإن اللجنة مخولة من قبل الجمعية العامة العادية بما يلي:لالئحةالمسؤوليات المنصوص عليها في هذا من أجل قيام ب

 مراجعة سجالت الشركة ومستنداتها. .1

 طلب أي توضيحات من مجلس اإلدارة أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية.  .2

كة شر تكبدتللجمعية العامة إذا تمت عرقلت أو قيد أنشطته اللجنة من قبل المجلس أو إذا  اجتماعبالدعوة لعقد  اإلدارةمجلس  ةمطالب .3

 الزوردي خسائر جوهرية أو أضرار جسيمه.

 . لمختصيناوللجنة أيضا سلطة تعيين الخبراء المستقلين والحصول على االستشارات القانونية والمحاسبية واالستشارات الفنية األخرى من 

حجم التمويل الالزم لدفع تعويضات واتعاب مراجعي الحسابات الخارجيين بغرض تقديم خدمات المراجعة وإصدار تقرير المراجعة  تحدد اللجنة
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. ويعتمد مجلس والمشورة إلى اللجنة اتعاب أي مستشارين قانونيين ومحاسبين مستقلين آخرين يتم تعيينهم لتقديم االستشارات السنوية. وكذلك

  ة اللجنة االزمة لتعيين استشاريين مستقلين.اإلدارة ميزاني

راجعي ممع أي مدير أو موظف في الشركة أو الشركات التابعة لها، أو المستشار القانوني الخارجي للشركة، أو  جتماعويجوز للجنة أن تطلب اال

 الخارجيين للشركة أو مقابلة اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة. الحسابات

 

 وين والمؤهالتالتعيين والتك

لى ع تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل والتزيد عن خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة لمدة تتزامن مع مدة عضوية مجلس اإلدارة.
 أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل.

 ضمن فريقعمل كان يأي شخص يعمل أو  وكذلكإن أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ورئيس مجلس اإلدارة غير مؤهلين لعضوية اللجنة. 
يكون عضو واحد على األقل من يجب أن اإلدارة المالية للشركة أو اإلدارة التنفيذية أو المراجع الخارجي للشركة خالل العامين السابقين . و

 أعضاء اللجنة عضوا مستقال.

 :على أعضاء اللجنة أن يستوفوا الشروط التالية

 بالكفاءة المطلوبة. بمسؤولياتهم  من القيام لتمكينهم  ةمالئمال من ذوي الخبرة والدرايةمؤهلين واللجنة يجب أن يكون أعضاء  .1

 المالية والمحاسبية.بالشئون  مختصيجب أن يكون عضو واحد على األقل من أعضاء اللجنة  .2

 ينتخب األعضاء رئيسا فيما بينهم ما لم تعينه الجمعية العامة. .3

 غيرهم.من فيما بينهم أو سواء ينتخب األعضاء أيضا سكرتيراً للجنة  .4

اللجنة، ينتخب األعضاء الحاضرين رئيسا مؤقتا  اجتماععن اللجنة رئيس وإذا تغيب اللجنة.  اتعاجتما يترأس الرئيس، عند حضوره، جميع 
 .جتماعفيما بينهم خالل اال

 لسلطتها االستنسابية. وفقاً أو استبدال أعضاء اللجنة  عزل يجوز للجمعية العامة العاديةوفي جميع األحوال 

، بناء على توصية من المنصب شغوريوما من  40في غضون عضوا مؤقتا اإلدارة مجلس منصب أحد أعضاء اللجنة شاغرا، يعين وإذا أصبح 

العضو  يينلتع ،لها بعد أن يصبح المنصب شاغرا اجتماععلى أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة فى أول  ،لجنة الترشيحات والمكافآت

  .االعتباربعين المكافآت وتوصية لجنة الترشيحات بعلى أن تأخذ  الدائم

 إجراءات التعيين

 عند تعيين أعضاء لجنة المراجعة، يتم اتباع اإلجراءات التالية:

 الجمعية العامة العادية للتعيين.لجنة المراجعة الى  لعضويةقوم مجلس اإلدارة بترشيح ثالثة أعضاء ي .1

أعضييياء لجنة المراجعة يمتلكون المهارات الالزمة، بشيييكل  المرشيييحينتختص لجنة الترشييييحات والمكافآت بتقييم ما إذا كان  .2

 فردي أو جماعي.

ع إدارة بالتنسييق ماللجنة، يتوجب على لجنة الترشييحات والمكافآت القيام  أعضياءفي حال عدم توفر المهارات المطلوبة لدى  .3

الذين تتوفر لديهم المهارات  الموارد البشييييرية في الشييييركة، ليتم تحديد المرشييييحين المناسييييبين )من داخل أو خار  المجلس(

 يتعين شغلها. الالزمة. على أن يكون عدد المرشحين أكثر من عدد الوظائف الشاغرة التي

 لتعيينهم كأعضاء لجنة المراجعة.يتعين على مجلس اإلدارة التوصية بقائمة المرشحين  .4

 تختص الجمعية العامة بالموافقة على تعيين كافة أعضاء لجنة المراجعة. .5

  مدة العضوية

 تتزامن مدة عمل اللجنة مع مدة عمل مجلس اإلدارة. 

. تم تعيينه لمدة أقلوإذا ما تم تعيين أي عضييييييو خالل مدة عمل اللجنة، فيتعين أن تتزامن مدة عضييييييويته مع مدة عمل اللجنة ما لم ي

ويجوز إعادة تعيين أعضاء اللجنة مرة أخرى بعد انتهاء مدة عمل اللجنة، وذلك من خالل اتباع إجراءات التعيين المنصوص عليها 

 في هذا المستند.
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  إنهاء العضوية 

 التالية:عضو من أعضاء لجنة المراجعة بقرار من الجمعية العامة في الحاالت  أي يجوز إنهاء عضوية .1

 .عدم استيفاء عضو اللجنة ألي من المتطلبات/ المسؤوليات الواجبة عليه، أو عدم استيفائه لشروط التعيين 

 .فقدان األهلية القانونية 

 حسب الصالحيات الممنوحة للمجلس، يجوز للمجلس قبول استقالة أي عضو من أعضاء لجنة المراجعة. .2

 

 تعيين رئيس اللجنة

أو عضو  المراجعة بانتخاب رئيساً للجنة المراجعة بأغلبية األصوات، وقد يكون رئيس اللجنة عضو غير تنفيذييقوم أعضاء لجنة 

 . مستقل

 مهام رئيس اللجنة

 اتها بكفاءة.اجتماعاإلشراف على عمل اللجنة وعقد  .1

يخ ومكان مخصيييييص ات في تارجتماعات ودعوة كافة األعضييييياء لالجتماعالتعاون مع األعضييييياء لوضيييييع واعتماد أجندة اال .2

 ات اللجنة.جتماعال

 ضمان تقديم كافة البنود التي تتطلب االعتماد من قبل اللجنة أو رفع توصيات اللجنة إلى المجلس. .3

 ضمان أن كافة الموضوعات المطروحة أمام اللجنة ترافقها المعلومات الكافية لتمكين اللجنة من اتخاذ القرارات بشأنها. .4

 تشارية يتمتعون باالستقاللية التامة باإلضافة إلى تأهيلهم بالشكل المناسب.التحقق من أن الجهات االس .5

 ضمان أن اللجنة يمكنها الوصول مباشرة إلى اإلدارة العليا حسبما يكون ذلك مطلوبًا من قبل المجلس. .6

 تمثيل اللجنة أمام المجلس أو الجمعية العامة أو أي طرف آخر لمناقشة المسائل المختصة فيها. .7

 تمثيل لجنة المراجعة في المسائل المهمة لضمان مدى مقدرة إدارة المراجعة الداخلية على تنفيذ مهامها ومسؤولياتها. .8

 إبالغ أعضاء اللجنة باإلجراءات والقرارات المتخذة لمعالجة المسائل العاجلة ذات العالقة بإدارة المراجعة الداخلية. .9

 

 تعيين أمين سر لجنة المراجعة

الفريق اإلداري بالشركة أو من خالل طرف ثالث، ليكون مسؤواًل بين أعضاءها أو تقوم لجنة المراجعة بتعيين أمين سر للجنة من 

تنفيذ توصييياتها وقراراتها وخطع عملها. وتكون  وتسييهيل/ ات اللجنة، وإعداد السييجالت والوثائق ومتابعةاجتماع عن التحضييير ل

مدة عمل  له هي نفس  نه مدة عم مده تعيي هاء  عد انت نه مره أخرى ب عادة تعيي قل، ويجوز إ ية أ مده زمن نه ل ما تم تعيي اللجنة إال إذا 

 األصلية.

 مهام أمين سر لجنة المراجعة

العمل كنقطة اتصال رئيسية ومصدر للمعلومات، وتقديم االستشارة والتوجيه ألعضاء اللجنة فيما يتعلق بأنشطة الشركة، من  .1

 اتخاذ القرار.  أجل دعم عملية 

 اطالع أعضاء اللجنة على كافة المعلومات ذات الصلة التي تم النظر فيها أثناء اتخاذ القرار. .2

الحفاظ على الئحة اللجنة وإدارتها وضييييييمان كفايتها لتلبية التغيرات في أعمال الشييييييركة والمتطلبات التنظيمية، وتحديد أي  .3

 تغييرات مطلوبة في الالئحة للنظر فيها. 

اد خطابات المراسييييييالت عند الترتيب مع رئيس اللجنة حسييييييب الحاجة ، وتوجيهها إلى أعضيييييياء اللجنة ومجلس اإلدارة إعد .4

 ات اللجنة.جتماعواألطراف ذات الصلة. وهذا يشمل إجراء االتصاالت المطلوبة لجدولة/ الدعوة ال

 اتهم.اجتماع تجهيز المعلومات التي يحتاجها أعضاء اللجنة خالل  .5
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ات اللجنة وتعميمها على أعضييياء اللجنة ، قبل أسيييبوع واحد على األقل اجتماع مسييياعدة رئيس اللجنة في إعداد جداول أعمال  .6

 .اجتماع من موعد ال

 نة.ات اللجاجتماعدعوة األطراف ذات العالقة بما في ذلك الجهات االستشارية والمستشارين القانونيين أو أي طرف آخر في   .7

( أيام عمل. ويتعين على أمين السر 5وتعميمه على جميع أعضاء اللجنة للموافقة عليه خالل خمسة ) جتماعا إعداد محضر ال .8

( عمل في الحاالت التي تتطلب االنتهاء بشييكل سييريع حسييبما يقرره رئيس اللجنة، 3خالل يومي ) اجتماع إرسييال محضيير ال

 ما يلي: اجتماع ويتعين أن يتضمن محضر ال

 ماعاجت تاريخ ورقم ال               

 اجتماع مكان  ال           

   )أسماء الحضور والوكالء )الموكلين بالحضور نيابة عن األعضاء 

 جتماعبيان أسباب غياب األشخاص الغير حاضرين لال. 

              الموضوعات المطروحة والمناقشات 

            جميع القرارات المتخذة والتوصيات المتخذة 

  التحفظات التي أبداها األعضاء الحاضرون على أي من القرارات أو التوصيات الصادرة عن اللجنة 

ات التي يتم إرسالها من قبل أمين سر لجنة المراجعة خالل سبعة إلى عشرة اجتماع تقوم لجنة المراجعة بإبداء مرئياتها على محاضر ال .9

( أيام من استالم 10دم استالم أمين سر اللجنة أية مالحظات أو مرئيات خالل عشرة ). وفي حالة عاجتماع ( أيام عمل من تاريخ ال7-10)

ات، جتماعا مسودة المحضر، يعتبر بمثابة إقرار بالموافقة. يتم تدوين كافة المحاور التي تمت مناقشتها وقرارات اللجنة في محاضر ال

يقات األعضاء ويرسلها بالتعليقات الموجهة إلى الرئيس وأعضاء اللجنة يقوم سكرتير اللجنة بتحديث مسودة محضر الجلسة بناء على تعلو

 رئيس وأعضاء لجنة المراجعة وأمين سر لجنة المراجعة.قبل من  المحاضر النهائية وتوقيعها اعتماديتم   للمراجعة واالعتماد.

 الصلة في ملف خاص.االحتفاظ بالنسخة النهائية الموقعة من المحضر مرفقة بالوثائق والمراسالت ذات  .10

توثيق وتحديث خطع العمل المقترحة من قبل اللجنة، مع تحديد المسييؤوليات والشييخص المسييؤول والتاريخ المسييتهدف للتنفيذ،  .11

 وذلك لتسهيل تتبع المسائل الغير مغلقة والمتعلقة بقرارات اللجنة .

 تعميم قرارات/ محاضر اللجنة على الجهات المعنية. .12

 ير مغلقة والمواضيع التي سيتم عرضها على اللجنة .متابعة المسائل الغ .13

 إبالغ رئيس اللجنة بأي معوقات تحول دون عمل اللجنة، بما في ذلك أي تأخير في تنفيذ قراراتها وتوصياتها. .14

 ات اللجنة إلى مجلس اإلدارة من خالل أمين مجلس اإلدارة .اجتماعإرسال كافة محاضر  .15

مجلس اإلدارة لرفع توصيييات اللجنة وغيرها. والتواصييل بانتظام مع سييكرتير مجلس اإلدارة التنسيييق المسييتمر مع أمانة سيير  .16

إلبقاء مجلس اإلدارة على علم بجميع األنشطة ذات العالقة بالمجلس، والحصول على المصادقة من قبلهم عند الحاجة ومعالجة 

 أي مخاوف / توجيهات محددة من مجلس اإلدارة / سكرتير المجلس.

 ات مع مع اإلدارة او أي طرف آخر. جتماعبالمحافظة على سرية المعلومات وعدم مشاركة ما يدور في اال امااللتز .17

 

 ات والنصاب القانونيجتماعاال

وتجتمع  شهور 4 اللجنه اتاجتماع بين الزمني االطار يتجاوزاال  ويجب . تجتمع اللجنة أربع مرات على األقل في السنة أو أكثر حسب االقتضاء
ات اللجان إما شخصيًا أو من خالل اجتماعتعقد  .للشركة والمراجع الداخلي ينالخارجي من مراجعيين الحسبات ل كدوري مع بشكل اللجنة 

 .استخدام تقنيات االتصال الحديثة مثل مكالمات الفيديو

وتجتمع اللجنة أيضا إذا طلب ذلك رئيس اللجنة، واثنان من أعضاء اللجنة، ورئيس مجلس اإلدارة، والمراجع الداخلي، والمراجع الخارجي 
ئول عن المدير المس وأ، التنفيذية اإلدارة ،من أعضاء ات اللجنة حضور أياجتماعقد تتطلب و .بحسب ما تقتديه الحاجةللحسابات في أي وقت 

الخارجيين وغيرهم لحضور  مراجعيين الحسابات وأ(، مختصة بالمراجعة الداخليةة الداخلية )في حالة االستعانة بمصادر خارجية المراجع
 ، حسب االقتضاء.بمهام اللجنة ات وتقديم المعلومات ذات الصلةجتماعاال

 ل ال الحصر:ومن المتوقع أن تتلقى اللجنة تقارير منتظمة عن المسائل التالية على سبيل المثا

 .نالخارجي المراجعينتقارير  .1

 .ةالداخلي المراجعةتقارير  .2

 .للنظم والوائح اإلمتثال مراجعةتقارير  .3

 تقارير إدارة المخاطر.  .4

 إلخ .تقارير األمن واالحتيال. .5
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ينما بلجنة المراجعة. ويكون لكل عضو في اللجنة صوت واحد.  أغلبية أعضاء بحضورللجنة  اجتماعيكون النصاب القانوني لصحة أنعقاد أي 
يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس في حالة تعادل األصوات )أي إذا كانت األصوات على قرار معين متساوية في العدد، يكون للرئيس صوت 

  إضافي واحد(.

م إذا كانوا قد سجلوا اعتراضهعن ما اتخذ من قرارات . ولن يكون األعضاء المعارضين مسؤولين األصوات تصدر جميع قرارات اللجنة بأغلبية
ة ما لم يتم المسؤولي للدفع بعدم مبررال يشكل الجلسة في منتصف  جتماعغياب أو ترك االأن . المعتمد جتماعصراحة على القرار في محضر اال

  وقد تصدر قرارات اللجنة حضورياً أو بالتمرير.  .إثبات أن العضو لم يكن على بينة من القرار

 

اتها. على أن يتم دعوة هؤالء األفراد من خالل الرئيس التنفيذي للشركة اجتماعللجنة صالحية دعوة أي مدير تنفيذي أو موظف بالشركة لحضور 
 "(.)"الرئيس التنفيذي

 

 التهيئة

من أجل التأكد من أنهم على دراية كافية بغرض ومسؤوليات وممارسات اللجنة من خالل  تدريبينبغي أن يخضع األعضاء الجدد باللجنة لعملية 

، ونسخة من دليل حوكمة الشركة ومدونة قواعد السلوك، باإلضافة إلى أي معلومات عن لالئحةتزويد األعضاء الجدد باللجنة بنسخة من هذا 

 األمور الرئيسية التي تقع ضمن صالحيات واختصاصات اللجنة.

 

 المكافآت 

عضاء أوبالنظر إلى المهام التي يؤديها أعضاء اللجنة، باإلضافة إلى وظائفهم كأعضاء في مجلس اإلدارة أو اللجان التي يشكلها المجلس، يستحق 
 المعتمدة من وجان المنبثقة منه لأعضاء مجلس اإلدارة وال مكافأةده وفقاً لسياسة ياللجنة أجرا إضافيا عن تعينهم كأعضاء بلجنة المراجعة يتم تحد

 الجمعية العامة.

ألمين  مكافأةترح اللجنة كما تق .المكافآتوجنة وفقاً لتوصية لجنة الترشيحات ليستحق رئيس اللجنة أتعابا إضافية، باإلضافة إلى مكافأته كعضو بال
   سر اللجنة وتعتمد من قبل مجلس اإلدارة.

 

 المسؤوليات والمهام

 اللجنة لتحقيق واجباتها ومسؤولياتها القيام بما يلي:ينبغي على 

 

 فيما يتعلق بمراجعي الحسابات الخارجيين 

عد التأكد من وتحديد مكافآتهم وتقييم أدائهم ب عزلهمخارجيين والحسابات ال  تعيين مراجعيب فيما يتعلقمجلس اإلدارة ل تقديم توصيات اللجنة .1

 .التعاقد معهم استقالليتهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط

والمعايير  ئالمباد، مع مراعاة أعمال المراجعة ةفعالي ىومدالخارجي وموضوعيته ونزاهته  الحساباتمراجع التحقق من استقاللية  .2

 .المحاسبية المعمول به

الخارجيين فيما يتعلق  مراجعي الحساباتذلك حل الخالفات بين اإلدارة و الخارجيين )بما في مراجعي الحساباتاإلشراف على عمل  .3

 ( والمسؤولية المباشرة عن ذلك من أجل إعداد تقرير المراجعة أو األعمال ذات الصلة.ةالمالي بالتقارير

وعد تجاوزها نطاق ومنهجية أنشطة المراجعة تحديد الخارجى للشركة و الحسابات مراجعمع بالتعاون والتنسيق المراجعة خطة  تحديد .4

 لنطاق المراجعة المحدد لها. 

 أستفسارات مراجع حسابات الشركة. لىعاإلجابة  .5

وصية والتن الخارجي الحسابات مراجعي المراجعة التي يقدمها جميع خدمات لمراجعة المسبقة بال لما لها من صالحياتتقوم لجنة المراجعة  .6

 تقع على عاتق مجلس اإلدارة(.)الموافقات النهائية لهذه الخدمات لمجلس اإلدارة 

ن والتي يجب اإلفصاح عنها في الحسابات الخارجي  المراجعة التي يقدمها مراجعي أعمالغير اآلخرى مراجعة واعتماد جميع الخدمات  .7

 التقارير الدورية.

 مراجعي ت آلخر فيما يتعلق بتعيينمن وقتوجيهات الصادرة عن هيئة السوق المالية وكذلك أية تحديثات يتم إصدارها تنفيذ التعليمات وال .8

 الخارجيين. الحسابات

 على البيانات المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنها.  الحسابات الخارجيين ومالحظتهم  مراجعيمراجعة تقارير  .9

 أداء مراجعي الحسابات الخارجية للشركة.السنوية المراجعة ال  .10
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 فيما يتعلق بالبيانات المالية

الخارجيين بما في ذلك اإلفصاحات الواردة في )تقرير  مراجعي الحساباتمراجعة ومناقشة البيانات المالية المرحلية للشركة مع اإلدارة و  .1
 قانوني.لبما في ذلك تعليقات المراجع ا - األولية المراحليةوتقارير مدققي الحسابات الفصلية عن البيانات المالية. اإلدارة(  مجلس نشاط

 نيابة عن مجلس اإلدارة قبل تقديمها إلى المساهمين أو أي جهة حكومية أو الجمهور. الفصليةالبيانات المالية عتماد إ  .2

عي مراجرير نشاط اإلدارة" مع اإلدارة مراجعة ومناقشة القوائم المالية السنوية المدققة للشركة بما في ذلك اإلفصاحات الواردة في "تق .3
الخارجيين قبل عرض هذه البيانات على مجلس اإلدارة للموافقة عليها. وستقدم اللجنة رأيها وتوصياتها إلى المجلس فيما يتعلق  الحسابات

 بهذه البيانات لضمان نزاهتها وشفافيتها.

 المطلوب إدراجها في القوائم المالية وفقا لجميع المتطلبات التنظيمية. تاإلفصاحامراجعة واعتماد  .4

 أي قضايا مهمة أو غير مألوفة في التقارير المالية. ارسةود تحليل .5

ومة، هإبداء الرأي الفني، بناًء على طلب مجلس اإلدارة، بشأن ما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والبيانات المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومف .6
 .هاتستراتيجيها، ونموذ  أعمالها، والشركة، وأدائوأن تحتوي على معلومات تسمح للمساهمين والمستثمرين بتقييم المركز المالي ل

 الخارجيين: مراجعي الحساباتل من اإلدارة والمراجعة الدورية، بشكل منفصل مع ك .7

 الخارجيين فيما يتعلق بإعداد البيانات المالية. مراجعي الحساباتأي اختالف جوهري بين اإلدارة و 

   أثناء عملية المراجعة )بما في ذلك أي قيود على نطاق العمل أو الوصول إلى  الخارجين مراجعي الحساباتوجهت أي صعوبات
 المعلومات المطلوبة(.

 رد اإلدارة على كل مما سبق 
 :حول المسائل التالية دون حضور اإلدارةبشكل دوري  الخارجيين مراجعي الحساباتمناقشة  .8

 اح لشركة وممارسات اإلفصالمستخدمه من جانب اولية المبادئ المحاسبية مقبمدي مالئمة وبشأن جودة التقارير المالية والفنية  أرائهم
 .للشركة المالية التقارير إعداد المالي، كما هو مطبق في

  .اكتمال ودقة البيانات المالية للشركة 
 مراجعي الحساباتمناقشة التغيرات المقترحات لكالً من،  وة وممارسات اإلفصاح المالي للشركة يمبادئ المحاسبمدي مالئمة ال 

 .المقترحتغيرات الأي واألخذ بعين األعتبار الموافقة  ن أو اإلدارة أو المراجع الداخلي،الخارجي
 بدقة في أي قضايا يثيرها المدير المالي للشركة أو أي شخص يتولى مهامه أو مسؤول المراجعة الخارجي للشركة. والدراسة التحقيق  .9

لبيانات على ا جوهري أو التزامات بالوائح والقوانين المعمول بها، حسب اإلقتضاء، قد يكون لها تأثير ميةمراجعة أي أمور قانونية أو تنظي .10

، بما في ذلك التغيرات الهامة في المعايير أو القواعد الخارجيين واإلدارة القانونية للشركة  مراجعي الحساباتمع اإلدارة و المالية للشركة

 المحاسبية.

 المحاسبية فيما يتعلق بالمسائل الهامة الواردة في التقارير المالية. دراسة التقديرات  .11

 بشأن أية توصيات. افدارةلمجلسبية المعمول بها وتقديم المشورة مراجعة السياسات المحاس .12

مقتضيات وطبيعة أنشطة توافق هذه السياسات من فترة إلى أخرى مع ثبات واإلستفسار عن تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ومدى  .13

 التي قد يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.والشركة، 

 مراجعة ومناقشة جميع اإلفصاحات التي تصدرها الشركة بشأن أية تغييرات جوهرية في الوضع المالي أو عمليات الشركة. .14

لسنوية امراجعة الالسنوية للشركة من سنة إلى أخرى، وعادية في البيانات المالية إي فروق غير  حولتفسيرات اإلدارة وتحليل  مناقشة  .15

 .هذه التوصيات علىاإلدارة الخارجيين وتوصياتهم إلى اإلدارة و تعقيب  مراجعي الحساباتلخطابات 

 فيما يتعلق بأعمال المراجعة والرقابة الداخلية 

 نشطة والواجبات التي يحددها المجلس.على أعمال المراجعة الداخلية للشركة لضمان فعاليتها في تنفيذ األاإلشراف  .1

التوصية للمجلس بتعيين أو استبدال المراجع الداخلي، كما تقوم اللجنة أيضا باستعراض مؤهالت المراجع الداخلي. ويتعين على اإلدارة  .2
 التنفيذية إدارة عملية تحديد وتصفية المرشحين المناسبين لهذا المنصب.

 ( سنوات.5وخارجياً كل خمس )داخلياً مراجعة فعالية أعمال المراجعة الداخلية بشكل مستمر  .3

، ةفي حال االستعانة بشركة خارجية للقيام بأعمال المراجعة الداخلية، تقوم اللجنة بالمراجعة وتقديم التوصيات للمجلس بشأن اختيار الشرك .4
اللجنة أيضاً التأكد من عدم وجود أي قيود غير مبررة في اختيار الشركة المستعان بها للقيام أو االستغناء عنها، واعتماد أتعابها، وعلى 

 بأعمال المراجعة الداخلية أو استبدالها، أو انهاء خدماتها.

اً إلى الرئيس للجنة وإداريالتأكد من استقاللية أعمال المراجعة الداخلية عن اإلدارة التنفيذية، وعلى المراجع الداخلي رفع تقاريره وظيفياً الى ا .5
 التنفيذي.

 اللجنة أو المراجع الداخلي وجوب مناقشتها بعيد عن اإلدارة بشكل منفصل. ىترتقوم اللجنة بصفة منتظمة بمناقشة الموضوعات التي  .6

 مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية وكافة التغيرات الرئيسية على الخطة. .7

 ية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالمالحظات المدرجة في هذه التقارير.مراجعة تقارير المراجعة الداخل .8
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 الخارجي والمراجع الداخلي: بالتشاور مع المراجع المهام التاليةتنفيذ تقوم اللجنة ب .9

 لضمان االلتزام بالقوانين ، واإلجراءات الموضوعة في الشركة إدارة المخاطر مالءمة هيكل الرقابة الداخلية، ونظامراجعة مدى م
واللوائح، بما في ذلك االلتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين بخصوص الممارسة المهنية ألعمال المراجعة 

 الداخلية.

 إن وجدت(. كوادر بشريةل إدارة المراجعة الداخليةحاجة ، وواحتياجات الشركة على ضوء ميزانيتها ت، مناقشة المسؤوليا( 

 ـ:ألمور التاليةجراءات لاإلوضع  .10
  تسلم الشكاوى المتعلقة بالشؤون المحاسبية المقدمة إلى الشركة بخصوص عمليات الرقابة المحاسبية أو المحاسبة الداخلية أو

 الموضوعات المتعلقة بالتدقيق واالحتفاظ بتلك الشكاوى ومعالجتها.

 أو إجراءات مراجعة مشكوك بها من جانب الموظفين بطريقة سرية ودون الكشف عن  تقديم الشكاوى بشأن أي إجراءات محاسبية
 الهوية.

 

 فيما يتعلق بإدارة المخاطر  

وضع استراتيجية وسياسات شاملة إلدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها  .1
 .ة والخارجية للشركةبناًء على المتغيرات الداخلي

 تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له. .2

 .التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خالل االثني عشر شهراً القادمة .3

إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك اإلشراف على نظام  .4
 .لتحديد أوجه القصور بها

 ضمان مراجعة المخاطر الرئيسية على أساس ربع سنوي. .5

 تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن األمور المتعلقة بإدارة المخاطر. .6

 الموارد والنظم الكافية إلدارة المخاطر.ضمان توافر  .7

 تلقي تقارير نصف سنوية عن الحوادث والشكاوى والتأكد من أن أي إجراءات تصحيحية تتخذ في أعقاب هذه الحوادث والشكاوى كافية. .8

 عمليات المراجعةالنظر في أي إجراء ضروري محدد في االستعراضات في أعقاب الحوادث الخطيرة، أو من االستعراضات التي تجريها  .9
 الداخلية أو الخارجية والموافقة عليها.

 

 فيما يتعلق باإلمتثال وااللتزام

لحاالت  (مراجعة مدى فعالية نظام مراقبة االلتزام بالقوانين واللوائح، ونتائج أي تحقيقات قامت بها اإلدارة )بما في ذلك اإلجراءات التأديبية .1

 عدم االمتثال.

 قامت بها الهيئات التنظيمية والمالحظات المتعلقة بالمراجعة. مراجعة نتائج أي تحقيقات .2

 الحصول على تحديثات منتظمة من اإلدارة والمستشار القانوني للشركة فيما يتعلق بمسائل االمتثال. .3
 .جلسمراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى الم .4

 

 مسؤوليات أخرى  

التأكد من اتخاذ اإلجراءات التصحيحية أو تقديم التوصيات لمعالجة الشكاوى والقضايا والنزاعات التي تمت إثارتها من قبل أصحاب  .1

 المصلحة في الشركة.

مراجعة أي قرارات إدارية تتطلب الحصول على رأي ثاني من مراجع خارجي آخر غير المعتمد لمراجعة حسابات الشركة، وذلك فيما  .2

 يتعلق بالقضايا المحاسبية الهامة. 

 ضمان استجابة إدارة الشركة لتوصيات المراجع الداخلي في غضون فترة زمنية معقولة. .3

 أي معامالت وفقا لحدود السلطة الممنوحة لها من قبل المجلس. اعتمادف ذات العالقة و مراجعة جميع المعامالت مع األطرا .4

إعداد تقرير لجنة المراجعين للمساهمين والذي يشمل تفاصيل أداء اللجنة مقابل المسئوليات والواجبات المحددة، على أن يحتوي التقرير  .5

 اخلية والمالية ونظم إدارة المخاطر في الزوردي.على توصياتها وآرائها حول مدى كفاية أنظمة الرقابة الد

بشكل دوري، والتوصية للمجلس بالتحسينات التي ترى اللجنة ضرورتها  ه الالئحةعلى اللجنة مراجعة وإعادة تقييم مدى مالءمة هذ .6

 ومالءمتها، وعلى اللجنة تنفيذ هذه المراجعة والتقييم بالطريقة التي توافق عليها الجمعية العامة.

راجعة مدى مالءمة الضوابع المالية والتشغيلية الداخلية في الشركة بالتعاون مع كل من المراجعين الداخليين والخارجيين مع إطالع م .7

 مجلس اإلدارة بالنتائج.
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وعليه، تتعاون لجنة المراجعة مع لجان  التعاون مع اللجان األخرى للمسيييائل المحددة التي تتطلب مشييياركة أكثر من جهة. .8

 لس األخرى ألداء مهامها ومسؤولياتها. المج

ات اللجنة السابقة ومتابعة القرارات التي تم اتخاذها وتوثيقها، وذلك للتحقق من اتخاذ اإلجراءات اجتماعمحاضر  مراجعة .9

 الالزمة حيال ما تم مناقشته.

 اللجنة. رفع تقرير لمجلس اإلدارة، حسب الحاجة، إلبالغه بجميع القرارات والتوصيات الصادرة عن .10

 متابعة المسائل التي يحددها المجلس من وقت آلخر. .11

 

 تعارض المصالح بين المجلس ولجنة المراجعة 

عيين أو تبتوصيات اللجنة فيما يتعلق ب األخذبين توصيات اللجنة وقرارات مجلس اإلدارة أو إذا رفض مجلس اإلدارة  تعارضفي حالة نشوء 

 داخلي، يجب أن يتضمن تقرير المجلس توصياتالمراجع الو تحديد مكافآتها أو تقييم أدائها أو تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة أ عزل

 هذه التوصيات.ب األخذاللجنة ومبرراتها، وأسباب عدم 

 ترتيبات تقديم المالحظات

المالية  لبياناتاتمكن موظفي الشركة من تقديم مالحظاتهم بسرية فيما يتعلق بأية أخطاء في المناسبة لترتيبات اإلجراءات والتقوم اللجنة بتطوير 

 أو التقارير األخرى.

الخطأ أو عدم ول حتحقيق مستقل مناسب جهة بحث مستقلة تقوم بإجراء من خالل  اإلجراءات والترتيباتهذه وتفعيل تنفيذ ضمان وتكفل اللجنة 

 ، وأن تعتمد إجراءات المتابعة المناسبة لذلك.وظفينالوردة بمالحظات الم الدقة

 اتفظ الُمستندملكية وح

ضمان مالءمة من خالل أمين سر لجنة المراجعة، و بالتعاون مع تعد لجنة المراجعة مسؤولة عن ملكية الئحة اللجنة وحفظها وذلك 

التنظيمية. كما أن اللجنة مسييؤولة عن مراجعة وإعادة تقييم مدى الئحة اللجنة للتغييرات التي تطرأ على أعمال الشييركة والمتطلبات 

كفاية الئحة اللجنة مرة واحدة على األقل كل ثالثة سيييينوات أو ما قبل ذلك كلما دعت الحاجة، وتقوم لجنة المراجعة بالتوصييييية بأي 

 . تغييرات مقترحة لمجلس اإلدارة للمراجعة والموافقة عليها

 

 أحكام عامة 

وز أن يكون لعضو اللجنة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، كما ال يجوز لعضو ال يج •
 ،اللجنة أن يشترك في أي عمل من شانه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض

ً لألنظمة  أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحساب الشركة. إال في حال حصول العضو على ترخيص بذلك وفقا
 واللوائح ذات العالقة. 

، أو أن تضمن أي قرض يعقده واحد منهم أو أكثر مع الغير، المراجعة لجنةال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء  •
 باطالً كل عقد يتم بالمخالفة ألحكام هذه الالئحة.ويعتبر 

أن يذيعوا إلى المساهمين، أو إلى الغير ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرتهم لعملهم،  المراجعة لجنةال يجوز ألعضاء  •
 وإال وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.

 

 

 رفع التقارير 

  المساهمين

يجيب على أية أسئلة ات الجمعية العامة لاجتماع، اإلدارةأو أعضاء مجلس يحضر رئيس اللجنة أو من يفوضه من أعضاء اللجنة يجب أن 
 .مسؤولياتهايطرحها المساهمون فيما يتعلق بأنشطة اللجنة و

 يجب أن يقرأ ملخصاد تقرير لجنة المراجعة، وتكون اللجنة مسئولة أمام الجمعية العامة العادية عن أداء مسؤولياتها المنوطة بها، وتقوم بإعد

 الجمعية العامة. تقرير لجنة المراجعة إمام

على موقع ويقوم مجلس اإلدارة بإتاحة نسخ كافية من تقرير لجنة المراجعة في المركز الرئيسي للشركة ونشرها على الموقع اإللكتروني للشركة 

 ر الدعوة لعقد الجمعية العامة لتمكين المساهمين من الحصول على نسخة منها.عند نش شركة السوق المالية السعودية )"تداول"(
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 مجلس اإلدارة 

ات المجلس، بشأن أية مسائل ترى اللجنة أنه يتعين توجيه انتباه اجتماعمن  اجتماعوتقوم اللجنة، من خالل رئيسها، بإبالغ المجلس في كل 
 من المجلس. المجلس إليها وإلى أية مسألة تتطلب اتخاذ إجراء

 

 لتعديالت عليه ااعتماد الميثاق وإدخال 

من قبل الجمعية العمومية بناًء على توصية مجلس اإلدارة. وأي تغييرات في الئحة عمل لجنة المراجعة تقترحها اللجنة  لالئحةيتم إعتماد هذه 
تكون هذه الالئحة نافذة من تاريخ إقرارها من الجمعية  للشركة. والنظام األساسي ذات العالقة أو مجلس اإلدارة يجب أن تتماشى مع األنظمة

 العامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ االعتماد الموافقة التوصية المراجعة عداداإل أسم السياسة

 الئحة عمل لجنة المراجعة

 3النسخة 

إدارة 

 الحوكمة
  الجمعية العامة مجلس اإلدارة لجنة المراجعة

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعديل وبعدهقبل  –سياسة تعارض المصالح   



 

 

 

 

 

قبل التعديلسياسة تعارض المصالح   

 

 

 

 

 

 



 

 تضارب المصالح سياسة

تضارب مع مصالحها قد  الألمور التيجميع ل التام لتحقيق إهدفها ومصالحها من خالل االدراكللمجوهرات  الزورديشركة  تسعى

 .مظهر من مظاهر التضارب في المصالحبشكٍل مناسٍب، وكذلك علمها بأي  ة تلك المورإداربما يمكنها من واهدفها 

 قائمين عليها،وموظفيها والعاملين بها والواإلدارة التنفيذية  الزورديشركة  مجلس اإلدارةمساعدة من أجل  سياسةهذه ال تحررت تم

الالزمة اإلجراءات و الزورديشركة  أليةفضال عن تحديد  ،في المصالحمحتمل  التي تؤدي إلى وجود تضارب حاالتال على تحديد

 .الزورديالتشغلية لشركة عمليات الب المتغقلةللمتطلبات القانونية وأهداف المساءلة والشفافية ا مناسب وفق   ات بشكلٍ ضاربإلدارة الت

صاحب  الشخص"بـ  سياسةفي هذه ال المصالحفي  اتضارب  يوجد لديه الذي  طرفيُشار إلى ال :تضارب المصالحتعريف  .1

 :سياسةألغراض هذه ال المصالح في تضارب بمثابةالتالية  وتُعتبر الحاالت"، المصلحة

)أو أي من أفراد عائلة  ،ينالعاملأو روئساء االقسام  وأ نالتنفيذيين المدير  وأ مجلس اإلدارة أي من أعضاء أن يكون .أ 

 خدمات. وأمنتجات  سواء لتوريد الزورديشركة تعامالت  إحدىفي  اأو مشارك   تعاقدفي  طرف االمذكورين( 

)أو أي من أفراد عائلة المذكورين(  ينالعاملروئساء االقسام أو أو  المديرين التنفيذينأو  أي من أعضاء مجلس اإلدارةامتالك  .ب 

المدير عضو مجلس اإلدارة أو  يكونأخرى  شركةوأي  الزورديبين شركة  القائمة تتعامالالإحدى مصالح مالية مادية في 

 ف اأو موظا مساعد  أو  اأو شريك   أو وكيال   مسؤوال  أو  امدير   -، أو أي من أفراد عائلة المذكورينأو العامل المسؤولأو التنفيذي 

 .بها ممثل قانونيأو 

أو بالمشاركة )أو أي من أفراد عائلة المذكورين(  ينأو العاملروئساء االقسام أو التنفيذي  ينالمديرقيام عضو مجلس اإلدارة أو  .ج 

 .الزورديتنافس شركة من شانها أن مصالح مالية مادية في أي أعمال أو مشروعات امتالكهم 

 همأي من التابعين لشركة الزودري ولديلدى  مصالحازدواجية في الشكل تُ أو  تضارب وجودخرى إلى األحاالت بعض القد تؤدي 

 احال وجودهالحاالت هذة اإلفصاح عن جميع ويجب ، أو شؤونها المالية الزورديشركة التجارية لنشطة األفي على التاثير  القدرة

بشأن مسار  هاتخاذااللزام  قرارلتحديد اإلجراء أو الوذلك ، حسب االقتضاء، اإلدارة التنفيذية أو رؤساء األقسام وأمجلس اإلدارة ل

 مصالح الشخصيةوال الزورديشركة  مصالحبمّس ي أو بما ال يتعارض التابعين العمل الذي ينبغي أن تتخذه الشركة أو األفراد

 .الزورديصحاب المصلحة في شركة أل

تضارب المصالح أو إلى والمزايا األخرى من األفراد أو الهيئات  واإلكرامياتيؤدي قبول الهدايا  :حفاوةوالواإلكراميات الهدايا 

في التأثير به بقصد  يُستدل منها أن هذا الفعلفي ظل ظروف قد بتقدميها المزايا /الحفاوة/م للهداياقد  ها عند قيام الطرف المُ يتازدواج

أو  الضئيلةأو الرمزية قيمة ذات الاألشياء واجباته أو واجباتها، وهذا ال يحول دون قبول  ءعند أدافيه المعني أو قد يؤثر  طرفال

 .الزورديشركة  لدىالتي ال تتعلق بأي معاملة أو نشاط معين وذات قيمة رمزية أو ضئيلة  بتقديم أشياء الحفاوة

 :التعريفات .2

فَْت أي حاالت هي " تضارب المصالح" .أ   .سياسةفي الجزء األول من هذه الُوص 

هم في الشركة مأو عميل  الزورديشركة لدى و مجلس إدارة ضيعمل كمدير أو موظف أو ع طرفأي هو المعني"  طرف"ال .ب 

 .الزورديتتضارب مع مصالح شركة  شخصيةخر يمتلك سلطة في الشركة ولديه مصالح آ طرفأو أي 

 .هأو زوج أخت يهأو زوجة أخ هأو أخت يهأو أخ ابنه أو زوجة ابنه وأوالديه  وأالطرف المعني  ةزوج هم "أفراد العائلة" .ج 

تؤثر ل يةكافبدرجة كبيرة  الحاالتأي مصالح مالية من أي نوع، التي تُعد في جميع  هي المالية المادية" في الشركة"المصلحة  .د 

ا معقوال   –  اأفراد العائلة فيما يتعلق بالمعامالت التي تُعد الشركة طرف  تقدير المعني أو  طرفالفي  –أو من شأنها أن تؤثر تأثير 

 بها.

ا أو استالم أو منح ا مهءتشمل بيع المنتجات أو الخدمات أو شرا ةو عالقأأي اتفاقية هي "العقد أو المعاملة"  .ه   وأ منحة  أو قرض 

ا عق الزورديشركة طرف معني لدي ، بينما ال يُعد إعطاء الهدايا إلى أنواع أخرى من العالقات المالية أيتأسيس   أو معاملة  د 

 .مالية

 :اإلجراءات .3

 جتماعات المجلسفي ا الحاضرينو المصالحفي  اتضارب   ممن يمتلكون المديرعضو اللجنة أو إلدارة أو عضو مجلس ا  يُفصح .أ 

أي في باتخاذ بقرار أو اجراء مجلس اإلدارة أو اللجنة شروع  قبل المصالحفي تضارب المتعلقة بال كافة الحقائق الماديةعن 

. إذا علم أعضاء مجلس اإلدارة هذه الحقائق في محضر االجتماع وتُسجل، المصالحفي تضارب  تنطوي علىقد أو معاملة اعت

من  بذلكمتعلقة الاآلخرين، يجب اإلفصاح عن الحقائق  الموظفينرؤساء األقسام أو يتعلق بأحد بوجود تضارب في مصالح 

 .ألغراض اإلفصاحكضيف اجتماع مجلس اإلدارة عند دعوته لحضور  ق بل عضو المجلس أو الشخص المعني



 

أن العتقاد با المجلس أو اللجنة، بسبب جتماعاعدم حضور  ينويالذي لجنة ا عضومدير أو ال عضو مجلس اإلدارة أوفصح يُ  .ب 

 جميع الحقائقعن تتعارض مع مصالحه إلى رئيس االجتماع إجراء  بشأن مسألة قرار أو ستتخذ مجلس اإلدارة أو اللجنة 

ُم بتضارب المصالح،  واألمور ذات الصلة  في االجتماع وتسجيله في محضر االجتماع. هذا اإلفصاحرئيس االجتماع ويُقدِّ

أو معاملة تتضمن  ألي مسألةمجلس اإلدارة أو اللجنة  اتفي مناقش المصالحفي تضارب الشخص الذي لديه  يشاركال  .ج 

 اإلجابة عنالمادية واإلفصاح عن الحقائق  اال ألغراض لتلك المناقشاتالسماح له باالستماع ال يجوز و  ،تضارب للمصالح

سواء بهذه المسألة فيما يتعلق للتاثير على أعضاء المجلس أو اللجنة   شخصيال نفوذه هذا الشخص ممارسة وال يحاول األسئلة،

 .االجتماع خارجأو  أثناء

في يتم التصويت عليها قد أو المعاملة التي اعتفيما يتعلق بالعن التصويت  المصالحفي تضارب الذي لديه  طرفال يمتنع .د 

 .التصويتحضور النصاب القانوني لغرض تحديد عند حيث ال يحتسب صوتة االجتماع 

وال التي تتضمن تعارض في المصالح قد أو المعاملة تعاعلى الالتصويت  المصالحفي تضارب  الذي لديه طرفال يجوز لل .ه 

 طرفهلية ذلك الأالتصويت سري، وتُسجل عدم  لم يكن التصويت، وذلك ماداخل غرفة االجتماعات أثناء د وجتاليجوز له 

لديه تضارب في  الزورديعضو مجلس إدارة شركة يكون ولغرض هذه الفقرة، . في محضر االجتماع للتصويت القانونية

 النتخابات كمسؤول أو إعادة انتخابه كعضو مجلس اإلدارة.المصالح عند ترشحه ل

أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب شركة ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة  .و 

 إال بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد سنويا . الزوردي

المصالح في تضارب ممن لديهم و أ الزورديأعضاء في مجلس إدارة شركة  ممن ليسوا اصاحب المصلحة األشخاضفصح يُ  .ز 

أو من التابه له  القسمو معاملة غير خاضعة إلجراءات مجلس اإلدارة أو اللجنة إلى مشرفهم أو رئيس أفيما يتعلق بأي عقد 

هذا اإلفصاح فيما يتعلق بأي عقد أو معاملة، ويتم  صاحب المصلحة الشخصلدى المصالح في ينوب عنه بشأن أي تضارب 

عن اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على  المصلحة صاحب الشخص مصالح، ويمتنعالبتضارب  صاحب المصلحة الشخصفور علم 

 قد أو المعاملة.تعافي هذا ال الزورديمشاركة شركة 

ا هناك  يكنإذا لم  .ح  ا تام   تضاربالشخص الذي لديه المصالح، يلتزم في وجود تضارب  صاحب المصلحة للشخصوضوح 

 أخطار ا كان هناك ما يبررالذي يحدد ما إذوأو من ينوب عنه،  القسمأو رئيس  مشرفالإلى المالبسات باإلفصاح عن  محتمل

 يخضع لهذه السياسة.بوجود تضارب في المصالح اإلدارة مجلس  أواإلدارة العليا 

 :السرية .4

َل عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية التي بالحذر مدير ومسؤول وموظف عضو مجلس إدارة وكل يتوخى  عليها فيما ُحص 

 .الزورديضر بمصالح شركة تقد والذي  المحتملةيتعلق باإلفصاح عن تضارب المصالح أو التضاربات 

المديرون والمسؤولون والموظفون بعدم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة أعضاء مجلس اإلدارة وباإلضافة إلى ذلك، يلتزم  

استفادتهم لتحقيق و لمصلحة أي من أفراد العائلة أتفادتهم الشخصية أو استخدامها لمصلحتهم أو اس الزورديشركة بأعمال 

 الشخصية.

 :سياسةمراجعة ال .5

كتابة  واإلقرار ويُطلب منهم مراجعتها مدير ومسؤول وموظف عضو مجلس إدارة وإلى كل  سياسةقدم نسخة من هذه التُ  .أ 

 .بالدراية التامة بها

عالقات أو مواقف أو فيه اذا ما كان هناك حدد يُ سنوي مدير ومسؤول وموظف نموذج إفصاح عضو مجلس إدارة وكل  يقدم .ب 

 الحاالت العملأنها يمكن أن تساهم في تضارب المصالح، وقد تشمل هذه العالقات أو المواقف أو  فيها أو يعتقد شاركيُ حاالت 

 ،الزورديشركة لنشاط تجاري قد يقدم سلع أو خدمات أي أو ملكية  ،الزوردي تابعة لشركة أخرىلشركة  أو استشاري كمدير

د أو موظف أو أحد أفرا مسؤولمدير أو عضو مجلس إدارة أو ي تتعلق بالمصالح التجارية أل وماتأي معلسوف تُعامل و

وذلك ، فقط ة لمعالجة تضارب المصالحعينالتنفيذي وأي لجنة مُ  رئيسمجلس اإلدارة وال رئيسل عام شكلٍ بوتُتاح سرية ب عائلته

، ومتطلبات نظام سياسةفيما يتعلق بتنفيذ هذه ال ضروري اعن المزيد من المعلومات  الذي يجعل اإلفصاح بخالف القدر

  .الشركات واي قوانين ذات الصلة

إبالغها ، يجب سياسة، وعند إجراء أي تغييرات في هذه العلى أساس سنوي من ق بل أعضاء مجلس اإلدارة سياسةهذه التُراجع  .ج 

 جميع الموظفين. إلى
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  المصالحتعارض  التعامل مع سياسة

 شركة الزوردي

 )"الشركة"(

 

 

 الغرض -1

 ىوتطبيقها عل، اإلفصاح عنها وآليات وقوعها الواقعة أو المحتملحاالت تعارض المصالح واألحكام المعنية بالتعامل مع وضع الضوابط 

 المصالح تعارض وكذلك كيفية التعاطي مع حاالت ركةالشهم مع تتعامال في مختلفاسة يهذه الس جميع األطراف ذات العالقة المشمولين بنطاق

ي تطرح أو من الممكن أن تطرح حالة تعارض مصالح، وذلك بغية الحفاظ على حقوق والمقاولين الت الموردينمع  تعامالت الشركةفي 

ية مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذ، ا والحفاظ على بيئة عمل سليمة تحقق أعلى مستويات الشفافية والنزاهةالشركة ومصالحه

 .ىولوائح هيئة السوق المالية ونظام الشركة األساس

واإلدارة التنفيذية وموظفيها والعاملين بها والقائمين عليها، على تحديد  الزورديتحررت هذه السياسة من أجل مساعدة مجلس اإلدارة شركة 

واإلجراءات الالزمة إلدارة  الزورديالحاالت التي تؤدي إلى وجود تعارض أو تضارب محتمل في المصالح، فضال عن تحديد ألية شركة 

 .رديالزوفافية المتعقلة بالعمليات التشغلية لشركة التضاربات بشكٍل مناسب وفقًا للمتطلبات القانونية وأهداف المساءلة والش

 

، يجري التعامل مع حاالت تعارض المصالح وصفقات أو تعامالت األطراف ذوي العالقة وفقاً لألحكام الواردة في هذه بناًء على ما سبق

 السياسة.

 نطاق التطبيق -2

 : األطراف ذوي العالقة المعددين فيما يلي اسة على كل منيتنطبق هذه الس

 

 .الشركة في المساهمين كبار )أ

 .وأقاربهم التابعة شركاتها من أي أو الشركة إدارة مجلس أعضاء)ب

 .وأقاربهم التابعة شركاتها من أي أو الشركة في التنفيذيين كبار )ج

 .الشركة في المساهمين كبار لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء )د

 .أقاربهم أو التنفيذيين كبار أحد أو اإلدارة مجلس لعضو المملوكة الشركات غير من المنشآت )ه

 .شريكاً فيها أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي يكون التي الشركات )و

 .فيها التنفيذيين كبار من أو إدارتها مجلس في عضواً  أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي يكون التي الشركات )ز

 ما مراعاة مع أكثر، أو % 5  نسبته ما أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي فيها يملك التي المساهمة شركات )ح

 .التعريف هذا من  )د( الفقرة في ورد

 . التوجيه أو النصح بإسداء ولو قراراتها في تأثير أقاربهم أو التنفيذيين كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من ألي يكون التي الشركات )ط

 .تنفيذييها وكبار إدارتها مجلس وأعضاء الشركة قرارات في وتوجيهاتهتأثير لنصائحه  يكون شخص أي )ي

 .للشركة التابعة أو القابضة الشركات )ك

 .ذلك له في مرخص شخص من مهني بشكل تقدَّم التي والتوجيهات النصائح التعريف هذا من )ي(و )ط( الفقرتين من ويستثنى

 

 

 :التعريفات

ما لم يحدد لها معنى مختلف في سياق استخدامها، على أن يعتبر على المعاني الموضحة لها في ما يلي،  اآلتيةتدل الكلمات والعبارات 

 في كل ما لم يرد له تعريف:  ىهيئة السوق المالية هو المرجع األساساإلصدار األخير من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن 
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 األطراف المعنيينالوضع أو الموقف الذي يتأثر، أو من المحتمل أن تتأثر به حيادية أداء أو قرار " المصالح أو تعارض تضارب" -

 اآلخرين. اسة عند تأديتهم ألعمالهم أو تعامالتهم مع الشركة و/أو أصحاب المصالح يهذه السب

معني بسياسة تضارب المصالح بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان " هو أي طرف أو ذو العالقة الطرف المعني" -

والموظفين وأصحاب المصالح )الموردين، المتعاقدين، المقاولين، والمقاولين من المنبثقة عنه، اإلدارة التنفيذية وكبار التنفيذيين 

 الشركة. أو أي طرف آخر يمتلك سلطة في الشركة ولديه مصالح شخصية تتضارب مع مصالح الباطن(، 

 هم زوجة الطرف المعني أو والديه أو ابنه أو زوجة ابنه أو أخيه أو أخته أو زوجة أخيه أو زوج أخته. "األقاربأفراد العائلة أو  " -

" اآلباء، واألمهات، واألجداد، والدات وإن علوا،  حوكمة الشركاتيُقصد باألقارب كما هو معرف في المادة األولى من الئحة و

 .ألم، األزواج والزوجات"دهم وأن نزلوا، واإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب أواألوالد، وأوال

ؤثر كافية لت" في الشركة هي أي مصالح مالية من أي نوع، التي تُعد في جميع الحاالت كبيرة بدرجة المادية أو المصلحة المالية"

في الطرف المعني أو تقدير أفراد العائلة فيما يتعلق بالمعامالت التي تُعد الشركة طرفًا  –أو من شأنها أن تؤثر تأثيًرا معقواًل  –

 . بها

" هي أي اتفاقية أو عالقة تشمل بيع المنتجات أو الخدمات أو شراءهما أو منح أو استالم قرًضا أو منحةً أو العقد أو المعاملة" -

 عقدًا أو معاملةً مالية. الشركةتأسيس أي أنواع أخرى من العالقات المالية، بينما ال يُعد إعطاء الهدايا إلى طرف معني لدي 

 

 االفتراضات األساسية -3

وفي كافة  همفي تأديتهم لمهام  بقيم الشفافية والنزاهة ومراعاة مصالح الشركة االلتزامهم هذه السياسة يفترض ممن تنطبق علي -أ

 تعامالتهم. 

تعد هذه السياسة جزءاً ال يتجزأ من الوثائق التي تربط الشركة بالموظفين سواء كانت تلك الوثائق قرارات تعيين أو عقود عمل، أو  -ب

 الوثائق التي تربط الشركة بعقود مقاوالت أو توريد أو عقود خدمات أو غيرها. . 

 راء في المملكة العربية السعودية. تطبق هذه السياسة مع مراعاة كافة األنظمة واللوائح المرعية اإلج -د

 

 المراجع المطبقة -4

 جميع األنظمة واللوائح ذات العالقة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ومنها على سبيل التعداد ودون حصر: 

 ه،  23/2/1441ه والمعدل بتاريخ  28/01/29تاريخ  3رقم م/ نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي -

ه والمعدلة  16/5/1438( وتاريخ 2017-16-8الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب الرقم ) الئحة حوكمة -

 ه.  15/9/140بتاريخ 

الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن مجلس هيئة  -

  ه  15/9/1440ه والمعدل بتاريخ  16/1/1438( وتاريخ 2016-127-8م )السوق المالية بموجب القرار رق

 النظام األساسي للشركة.  -

   

 حاالت تعارض المصالح -5

 ةالسياسهذه  تنطبق عليهبه حيادية أداء أو قرار من  تأثرت، أو من المحتمل أن تأثرالوضع أو الموقف الذي  إن تضارب المصالح هو -5.1

 وتُعتبر الحاالت التالية بمثابة تضارب في المصالح ألغراض هذه السياسة: ،اآلخرينعمالهم أو تعاملهم مع أصحاب المصالح أل تأديتهمعند 

االقسام أو العاملين، )أو أي من أفراد عائلة المذكورين(  رؤساءأن يكون أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذين أو  -

 سواء لتوريد منتجات أو خدمات. الشركةفي إحدى تعامالت  طرفًا في تعاقد أو مشارًكا

 

االقسام أو العاملين )أو أي من أفراد عائلة المذكورين(  رؤساءامتالك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذين أو  -

التنفيذي أو  والمديردارة وأي شركة أخرى يكون عضو مجلس اإل الشركةمصالح مالية مادية في إحدى التعامالت القائمة بين 

مديًرا أو مسؤواًل أو وكياًل أو شريًكا أو مساعدًا أو موظفًا أو ممثل قانوني  -المسؤول أو العامل، أو أي من أفراد عائلة المذكورين

 .فيها

 

االقسام أو العاملين )أو أي من أفراد عائلة المذكورين( بالمشاركة أو  رؤساءأو  نقيام عضو مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذي -

 الشركة. امتالكهم مصالح مالية مادية في أي أعمال أو مشروعات من شانها أن تنافس 
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البند  في األشخاص ذو العالقة المعرفينأي من في جميع تعامالت الشركة مع المصالح  تضارب أو ازدواجية تتوفر حالة  بشكل عام، -5.2

، ماليتهاأو أعمالها و/أو أعماله، و/أو مقرراتها ومقررات مجلس إدارتها و/على التأثير القدرة  لذين لديهمالتالي أو غيرهم من األشخاص ا

  التعداد:على سبيل ذلك بما في 

األطراف ذوي العالقة إذا كان هناك مصلحة مالية موجودة أو محتمل وجودها أو اهتمامات أخرى ظهرت أو قد تظهر على  -

 موضوعيهم و/أو قدرتهم على تأدية مسؤولياتهم تجاه الشركة. تضعف و

 

من أي نوع شخصية  خدمةً لمكاسبالزوردي التجارية أو اإلدارية أو غيرها من قرارات شركة فرصة للتأثير على إذا تقدمت  -

 كانت. 
 

ة أو مكانة الشخص ذو العالقلمكانته  مباشرة نتيجةً غير مباشرة أو منفعة شخصية  أسرة األشخاص ذوي العالقةأحد أفراد إذا تلقى  -

 في الشركة. 

.لصالح أي من األشخاص ذوي العالقة الزورديشركة  مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في نشاط يتنافس مع أنشطة إذا توافرت  -

  

رة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة ُعِرفت المصلحة الغير مباشرة في الئحة "الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصاد

عالقة، جراء من ذوي الأشخاص بشكل غير مباشر التي يتقاضاها المحقة  غير المتمثلة بالمنفعة الماليةمباشرة الالمدرجة" بأنه  المصلحة غير 

 .ةأعمال وعقود وتعامالت  مع أو لحساب الشرك

 

 تجنب تعارض المصالح .6

 تشدد على أعضاء مجلس إدارتها وباقي األشخاص ذوي العالقة، والمصالحعلى تجنب  الحاالت التي تؤدي إلى تعارض  الشركةتحرص 

خصية، الش وعدم استغالل مناصبهم لتحقيق المنافعالشخصية،  ممصالح الشركة على مصلحته وتقديمبأمانة ونزاهة،  مممارسة مهامه )أ(على 

عند النظر في الموضوعات المعروضة  مالمصالح، وإبالغ المجلس بحاالت التعارض التي قد تؤثر في حيادهتجنب حاالت تعارض و )ب( 

عدم إشراك هذا العضو في المداوالت، وعدم احتساب صوته في التصويت على هذه الموضوعات في وعلى المجلس، وعلى مجلس اإلدارة 

 لى سرية المعلومات ذات الصلة بالشركة وأنشطتها وعدم إفشائها إلى أي شخص. الحفاظ عواجتماعات مجلس اإلدارة وجمعيات المساهمين 

 

 اإلفصاح عن تعارض المصالح .7

  :عالقتهم باألتى يلتزم جميع أعضاء مجلس اإلدارة ومنسوبي الشركة باإلفصاح والتبليغ عن

التابعة أو تتحصل على أي فائدة أو تستقبل أي نشاط تجاري أو منشأة لها فائدة أو تقدم أي خدمات للشركة أو أي من شركاتها أي  -أ

 خدمات منها.

 منفعة من الشركة او شركاتها التابعة. ةخدمة أو أي تتلقى أيأي مصلحة مع عميل أو أي منشأة أخرى   -ب

 نشاط تجاري، عميل أو أي منشأة أخرى في وضع يجعلها تستفيد من أي إجراءات يقوم بها عضو مجلس اإلدارة أو الموظف.  -ت

 لمصالح المباشرة وغير المباشرة لعضو مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأي من أقاربهم وتابعيهم أو تقديم إقرار بنفي ذلك.ا  -ث

التفاصيل الكاملة ألي عقد أو ترتيب يكون فيه رئيس الشركة أو المدير المالي أو ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي قريب من هؤالء  -ج

 اً لعمل الشركة أو تقديم إقرار ينفي ذلك.مصلحة جوهرية ويكون مهم

عند تعاقد الشركة أو تعاملها مع طرف ذي عالقة على أن يشمل إبالغ الهيئة والجمهور من دون تأخير بذلك التعاقد أو التعامل، إذا  -ح

 مالية مدققة.من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً آلخر قوائم  %1كان هذا التعاقد أو التعامل مساوياً أو يزيد على 
 

 الداخلية اإلجراءات

ً  ممن يمتلكون المديرعضو اللجنة أو إلدارة أو عضو مجلس ا  على .أ  اإلدارة جلسمفي اجتماعات  الحاضرينو المصالحفي تعارضا

قرار أو ي أتخاذ الى امجلس اإلدارة أو اللجنة شروع  قبل المصالحفي بالتعارض المتعلقة  المادية الوقائع المعلومات وكافة عن اإلبالغ 

عضاء . إذا علم أفي محضر االجتماع المعلومات المشار إليها وتُسجل، المصالحفي تضارب  تنطوي علىأو معاملة  عقد يتعلق بأياجراء 

 بذلكقة متعلالاآلخرين، يجب اإلفصاح عن الحقائق الموظفين رؤساء األقسام أو يتعلق بأحد مجلس اإلدارة بوجود تضارب في مصالح 

 .ألغراض اإلفصاحكضيف اجتماع مجلس اإلدارة عند دعوته لحضور  من قِبل عضو المجلس أو الشخص المعني
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تعارض أو أو معاملة تتضمن  ألي مسألةمجلس اإلدارة أو اللجنة  في مناقشات المصالحفي تضارب الشخص الذي لديه  يشاركال  .ب

وال  ئلة،األس اإلجابة عناإلفصاح عن الحقائق المادية واال ألغراض  المناقشاتلتلك السماح له باالستماع ال يجوز و  ،تضارب للمصالح

ج خارأو  سواء أثناءبهذه المسألة فيما يتعلق للتاثير على أعضاء المجلس أو اللجنة   شخصيال نفوذه هذا الشخص ممارسة يحاول

 .االجتماع

ن أالعتقاد بالمجلس أو اللجنة، بسبب ا جتماعاحضور  االمتناع عن ينويالذي لجنة ا عضومدير أو ال فصح عضو مجلس اإلدارة أويُ  .ج

واألمور ذات  جميع الحقائقعن تتعارض مع مصالحه إلى رئيس االجتماع إجراًء بشأن مسألة قرار أو ستتخذ مجلس اإلدارة أو اللجنة 

ُم بتضارب المصالح،  الصلة  في االجتماع وتسجيله في محضر االجتماع. هذا اإلفصاحرئيس االجتماع ويُقد ِ

حيث ي االجتماع فيتم التصويت عليها قد أو المعاملة التي اعتفيما يتعلق بالعن التصويت  المصالحفي تضارب الذي لديه  طرفال يمتنع .د

 .التصويتحضور النصاب القانوني لغرض تحديد عند ال يحتسب صوتة 

 التواجدوز له وال يجالتي تتضمن تعارض في المصالح أو المعاملة  العقدعلى التصويت  المصالحفي تضارب  الذي لديه طرفال يجوز لل .ه

 نونيةالقا طرفهلية ذلك الأعدم  دونتو ،(التصويت سري فيهافي األحوال التي ال يكون )إال  التصويتداخل غرفة االجتماعات أثناء 

إعادة  النتخابات كمسؤول أولديه تضارب في المصالح عند ترشحه ل الشركةعضو مجلس إدارة يعتبر . في محضر االجتماع للتصويت

 .وتنطبق عليه هذه المادة  انتخابه كعضو مجلس اإلدارة

ك في وال يشتر الشركةال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  .و

إال بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله  الشركة أي عمل من شانه منافسة

 يجدد سنوياً.

د المصالح فيما يتعلق بأي عقفي تضارب ممن لديهم و أ الشركةأعضاء في مجلس إدارة  ممن ليسوااصاحب المصلحة  صاألشخافصح يُ  .ز

ي فأو من ينوب عنه بشأن أي تضارب له  عالتاب القسمو معاملة غير خاضعة إلجراءات مجلس اإلدارة أو اللجنة إلى مشرفهم أو رئيس أ

تضارب ب الشخص صاحب المصلحةفور علم هذا اإلفصاح فيما يتعلق بأي عقد أو معاملة، ويتم  الشخص صاحب المصلحةلدى المصالح 

 قد أو المعاملة.تعافي هذا ال الشركةعن اتخاذ أي إجراء قد يؤثر على مشاركة  المصلحة الشخص صاحب مصالح، ويمتنعال

 محتمل تضاربالشخص الذي لديه المصالح، يلتزم في وجود تضارب بهناك وضوًحا تاًما للشخص صاحب المصلحة  يكنإذا لم  .ح

 وأاإلدارة العليا  أخطار ا كان هناك ما يبرريحدد ما إذالذي وأو من ينوب عنه،  القسمأو رئيس  المشرفإلى المالبسات باإلفصاح عن 

 يخضع لهذه السياسة.بوجود تضارب في المصالح اإلدارة مجلس 

ال يجوز ألي عضو أن يسيء استخدام أو يستفيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي من أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص  .و

نشطة التي تقع ضمن أ االستثماريةالتي تعرض على الشركة أو بصفته عضوا في مجلس اإلدارة. ويشمل ذلك الفرص  االستثمارية

منها. ويمتد هذا الحظر إلى المدير الذي يستقيل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن يستخدم  االستفادةالشركة أو التي ترغب الشركة في 

 ردي باستخدامها، والتي جاءت إلى علمه خالل عضويته في المجلس.الفرص االستثمارية التي يرغب الزو

 آلية الترخيص في األعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها

 أوال: األعمال والعقود التي ال تتطلب ترخيصا  

العامة فيها األعمال والعقود التي تتم مع عضو مجلس اإلدارة لتلبية ال تُعد من قبيل المصلحة التي يجب الحصول على ترخيص الجمعية 

احتياجاته الشخصية إذا تمت بنفس األوضاع والشروط التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاقدين والمتعاملين وكانت هذه األعمال والعقود 

 ضمن نشاط الشركة المعتاد.

 : إجراءات الحصول على الترخيصثانيا

من نظام الشركات، ال يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أي مصلحة مباشرة أو غير  -( 1فقرة )  -وفقاً للمادة الحادية والسبعين .أ

أو أن ينافس الشركة  مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب شركة الزوردي وال يشترك في أي عمل من شانه منافسة الشركة 

 بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية.تزاوله إال  في أحد فروع النشاط الذي

يبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة  .ب

 .تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجيأو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ 
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( من المادة الحادية والسبعين من 1لعامة العادية أو غير العادية الحق في تفويض صالحية الترخيص الواردة في الفقرة )للجمعية ا .ج

 نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يكون التفويض وفقاً للشروط التالية:

إيرادات الشركة  من %1أقل من  –لسنة المالية أو مجموع األعمال والعقود خالل ا –أن يكون إجمالى مبلغ العمل أو العقد  .1

 ماليين لاير سعودي. 5أقل من وفقاً آلخر قوائم مالية مراجعة على أن يكون 

 أن يقع العمل أو العقد ضمن نشاط الشركة المعتاد. .2

شركة مع تبعها الأن ال يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية لعضو مجلس اإلدارة وأن يكون بنفس األحكام والشروط التي ت .3

 عموم المتعاملين والمتعاقدين.

–بموجب ترخيص مهني  –أن ال يكون العقد أو العمل من ضمن األعمال والعقود االستشارية التي يقوم بها عضو المجلس  .4

المساهمة  تلصالح الشركة وفق المادة الثالثة من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركا

 المدرجة.

( أعاله التي يكون له مصلحة فيها خالل السنة المالية 1يتحمل عضو مجلس اإلدارة مسؤولية حساب التعامالت الواردة في الفقرة ) .د

 الواحدة.

( 1) تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على تفويض صالحيتها الوردة في الفقرة .ه

 من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات إلى مجلس إدارة الشركة أو حتي نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض، أيهما أسبق.

 يُحظر على آي من أعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية. .و

 افة شروط أخرى إلى الشروط الواردة أعاله.للجمعية العامة العادية الحق في إض .ز

يجوز الحصول على ترخيص الحق من الجمعية العامة العادية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويكون لعضو مجلس  .ح

 تحقق أي مناإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، إال أنه يجب أن يكون الترخيص مسبقاً من الجمعية العامة العادية عند 

 الحالتين االتيتين في العمل أو العقد:

 أن يقع العمل أو العقد خارج نشاط الشركة المعتاد. .1

 أن يتضمن العمل أو العقد شروطاً تفضيلية. .2

ويجوز للشركة )على الرغم من تحقق أي من الحالتين المشار إليهما أعاله( الدخول في العمل أو العقد على أن يكون العمل أو العقد  .ط

مشروطاً بموافقة الجمعية العامة العادية بحيث ال يكون على الشركة أي أثر أو مساءلة قانونية في حال عدم موافقة الجمعية العامة 

 العادية حيال العمل أو العقد.

 المصلحة غير المباشرةثالثا: 

ي تتم لحساب الشركة يمكن أن تحقق فوائد إذا كانت األعمال والعقود التألغراض تطبيق هذه السياسة، تُعد المصلحة غير مباشرة 

 :على سبيل المثال ال الحصر –مالية للفئات التالية 

 ألقارب عضو مجلس اإلدارة. .1

 لشركة تضامن أو توصية بسيطة أو مسؤولية محدودة يكون أي من أعضاء مجلس إدارتها أو أقاربه شريكاً فيها أو مديربها. .2

 أو أكثر من إجمالى أسهمها العادية. %5اإلدارة أو أي من أقاربه ما نسبته لشركة مساهمة يملك فيها عضو مجلس  .3

 يملك فيها عضو مجلس اإلدارة أو أي من أقاربه أو يديرونها. –من غير الشركات  –لمنشاة  .4

 في مجلس إدارتها أو من كبار تنفيذييها. لمنشاة أو شركة يكون العضو أو أي من أقاربه عضواً  .5

 ثلها عضو مجلس اإلدارة.لشخصية اعتبارية يم

 

 اإلفصاح عن تعارض المصالح من قبل المرشح .8

فق و –على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس اإلدارة أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حاالت تعارض المصالح 

 اإلجراءات المقررة من الهيئة، وتشمل:
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 والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها.وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال  -

 اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله. -

 

 مفهوم األعمال المنافسة .9

 الذي تزاوله ما يلي: يدخل في مفهوم االشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط

تأسيس عضو مجلس اإلدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصص في شركة أو منشأة أخرى، تزاول  -

 نشاطاً مماثال ألنشطة الزوردي أو مجموعتها.

دية منافسة أو شركة منافسة قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة لالزوردي أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فر -

 لالزوردي، أياً كان شكلها.

حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة لالزوردي أو  -

 مجموعتها.

 

 االنخراط في األعمال المنافسة  .10

ما لم يحصل على إذن مسبق يجدد سنويا من ، منافسة أعمال الشركةى ال يجوز للمدير أن يشارك في أي عمل من شأنه أن يكون قادرا عل

 خالفاتاألضرار التي قد تلحق بها نتيجةً للم بالتعويض المناسب عنويكون للشركة حق المطالبة ، الجمعية العامة العادية التي تسمح له بذلك

 . أمام السلطة القضائية المختصة 

يخضع للترخيص تنافس أعمال الشركة التي قد  ممارسة عضو مجلس اإلدارة أو انخراطه باألعمالإن مع عدم اإلخالل بما ورد أعاله، 
الشركات عن الشركة إخطار مجلس إدارة  الجمعية العامة للمساهمين، وبالتالي ينبغي على عضو مجلس اإلدارة المتعارضمن  المسبق

إلدارة  يقوم رئيس مجلس اتبعاً لذلك  .مجلس اإلدارةفي محضر اجتماع  إلفصاحتدوين هذا اعلى أن يتم ، المنافسة التي يرغب المشاركة فيها
غية مناقشتها ب المشاريع المنافسة التي يشارك فيها أعضاء المجلسحول التعارض الواقع مع تعداد بإبالغ الجمعية العامة العادية، حالما تعقد، 

  .كل سنةللشركة  مجلس اإلدارة المتعارض بشأن األعمال المزاحمةويجدد الترخيص الممنوح لعضو الترخيص بها. والتصويت على 

إذا رفضت الجمعية العامة تجديد الترخيص الممنوح لمدير أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي معاملة أو عقد يتم على أما 

ة تحددها الجمعية العامة؛ فعلى المدير تقديم حساب شركة الزوردي أو المشاركة في أعمال تتنافس مع شركة الزوردي، في غضون فتر

نافسة ماستقالته خالل مهلة تحددها الجمعية العامة، وإال ُعدت عضويته في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن العقد أو التعامل أو ال

 ن قبل الجمعية العامة.أو تصويب أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة م

 

 القروض والضمانات  .11

فيما يتعلق  الشركةأو الحصول على ضمان من  الشركةال يجوز ألي مدير الحصول على أي نوع من التمويل، مثل القروض النقدية من 

 بقرض دخله المدير مع أطراف ثالثة، باستثناء البنوك وغيرها من الشركات االئتمانية.

 

 قبول الهدايا .12

يؤدي قبول الهدايا  تجارية مع الشركة. يجوز ألي من أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين قبول الهدايا من أي شخص له تعامالتال 

والمزايا األخرى من األفراد أو الهيئات إلى تضارب المصالح أو ازدواجيتها عند قيام الطرف الُمقِدم للهدايا/الحفاوة/المزايا  واإلكراميات

 .أداء واجباتهفي ظل ظروف قد يُستدل منها أن هذا الفعل بقصد به التأثير في الطرف المعني أو قد يؤثر فيه عند  بتقدميها

 

 استخدام أصول الشركة .13

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة استخدام أصول الشركة وممتلكاتها لمصلحة شخصية ألنها قد تشكل تعارضا فعليا أو محتمال في المصالح. 

 .استغالل موظفي الشركة أو معداتها أو مرافقها لمصالح أخرى غير مصالح الشركة ويشمل ذلك

 

 التبرعات  .14
 ال تساهم الشركة في المنظمات الخيرية التي ينتمي إليها العضو إال بموافقة المجلس.
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 السرية .15

 عليها فيما يتعلق باإلفصاحُحِصَل عدم اإلفصاح عن المعلومات السرية التي الحذر بمدير ومسؤول وموظف عضو مجلس إدارة وكل يتوخى 

 أعضاء مجلس اإلدارةباإلضافة إلى ذلك، يلتزم   .الزورديضر بمصالح شركة تقد والذي  المحتملةعن تضارب المصالح أو التضاربات 

أو استخدامها لمصلحتهم أو استفادتهم  الزورديشركة المديرون والمسؤولون والموظفون بعدم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بأعمال و

 استفادتهم الشخصية.و لمصلحة أي من أفراد العائلة لتحقيق أالشخصية 

 

 سياسةمراجعة ال .16

 

بالدراية التامة كتابةً واإلقرار ويُطلب منهم مراجعتها عضو مجلس إدارة ومدير ومسؤول وموظف إلى كل  سياسةقدم نسخة من هذه التُ  .أ

 .بها

حاالت عالقات أو مواقف أو فيه اذا ما كان هناك حدد يُ سنوي مدير ومسؤول وموظف نموذج إفصاح عضو مجلس إدارة وكل  يقدم .ب

 ستشاريأو ا كمدير الحاالت العملأنها يمكن أن تساهم في تضارب المصالح، وقد تشمل هذه العالقات أو المواقف أو  فيها أو يعتقد شاركيُ 

 تتعلق بالمصالح وماتأي معلسوف تُعامل و ،الشركةنشاط تجاري قد يقدم سلع أو خدمات أي أو ملكية  ،للشركةتابعة  أخرىلشركة 

مجلس اإلدارة  رئيسل عام شكلٍ بوتُتاح سرية ب عائلتهد أو موظف أو أحد أفرا مسؤولأو مدير عضو مجلس إدارة أو ي التجارية أل

ومات عن المزيد من المعل الذي يجعل اإلفصاح وذلك بخالف القدر، فقط ة لمعالجة تضارب المصالحعينالتنفيذي وأي لجنة مُ  والرئيس

  .الشركات واي قوانين ذات الصلة، ومتطلبات نظام سياسةفيما يتعلق بتنفيذ هذه ال ضروريًا

 جميع إبالغها إلى، يجب سياسة، وعند إجراء أي تغييرات في هذه العلى أساس سنوي من قِبل أعضاء مجلس اإلدارة سياسةهذه التُراجع 

 الموظفين.

 

 . سياسة تعارض المصالحعدم االلتزام ب .17

 

 يعرض المخالف للعقوبات على النحو التالي: وعدم اإلفصاح مخالفة لهذه السياسة أي إن 

 يرتب عليهم، عن إبالغ مجلس إدارة الشركة عن حالة التضارب همأو تقاعس بأحكام هذه السياسة ذوي العالقةاألشخاص  إخالل إن -1

للشركة أو أي طرف معني أن  ويكونتعويض الشركة عن األضرار التي لحقت بها، فضالً عن ، النظاميةالعقوبات التي تفرضها الجهات 

ه ل يطالب أمام الجهة القضائية المختصة بإلغاء العقد الذي ينطوي عليه تعارضاً في المصالح، وإلزام العضو بدفع أية أرباح أو منافع تحققت

طالبة أمام الجهات إن منافسة أحد األشخاص المشاركون في أحد أنشطة الشركة أو المتاجرة فيها، يمنح الشركة الحق في الم من ذلك.

 القضائية بالتعويض المناسب، ما لم يكن لديه تفويض مسبق من الجمعية العامة يسمح له بذلك.

أي عقد تمويل مالي )قرض( تبرمه الشركة أو تضمنه لصالح أحد األشخاص المشاركون، ويحق للشركة مطالبة العضو المخالف أمام  يلغى

 .ضرر قد يلحق به الجهة القضائية المختصة بتعويض عن أي

 

 

 

 

 

 المراجعة من قبل التوصية من قبل الموافقة من قبل تاريخ االعتماد
مراجعتها من  /إعدادها

 قبل
 اسم السياسة

 
تعارض المصالح سياسة  إدارة الحوكمة المدير المالي / الرئيس التنفيذي لجنة المراجعة مجلس اإلدارة

 -3النسخة -
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 بسياسة تعارض المصالحلتزام التعهد باال

 

أقر أنا، __________________، بصفتي عضو في مجلس إدارة ________________ ,او مجلس مديرين ، أو عضو 

 لجنة، أو من كبار التنفيذيين__________________   بأن مهامي و واجباتي ينبغي أن تتضمن ما يلي:

 ،وتقديم رأي مستقل فيما يخص جميع األمور اإلستراتيجية بما في ذلك  المشاركة وبصورة منتظمة في اجتماعات مجلس اإلدارة

 سياسة الشركة ومسؤوليتها ومواردها ... إلخ.

 .العمل والتصرف بحسن نية مع بذل أقصى جهد من أجل الحرص على مصلحة الشركة 

 .أن أضمن أن يتم إعطاء األولوية لمصالح الشركة في حالة تعارض المصالح 

أيضا  بأنه وفقا  ألفضل معايير حوكمة الشركات، ينبغي على عضو مجلس اإلدارة/مجلس المديرين أن:كما أنني أقر   

(i)  وجه السرعة مجلس اإلدارة/المديرين وبشكل مكتوب عن أي تعارض حقيقيأ كان أو محتمل في المصالح. على العضويبلغ 

(ii) او غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لصالح  الحصول على موافقة المجلس بما لعضو مجلس اإلدارة من مصلحة مباشرة

 الشركة.

 الحصول على موافقة الجمعية العامة حسب ما تقتضيه اللوائح واألنظمة.

 

بمجرد أن يقوم عضو ما بإخطار مجلس اإلدارة باحتمالية حدوث تعارض في المصالح، فإن األمر بعد ذلك سيكون متروكا  لرئيس 

رار بكيفية التعامل مع ذلك. هذا يمكن أن يكون من خالل:مجلس اإلدارة التخاذ ق  

الطلب من عضو مجلس اإلدارة الذي لديه تعارض المصالح بعدم المشاركة في المناقشة الخاصة بالصفقات التي له طرف فيها وأن  -1

 يمتنع عن التصويت على القرار فيما يتعلق في ذلك.

مصالح مغادرة قاعة المجلس أثناء المناقشات الخاصة بالصفقات التي له طرف الطلب من عضو مجلس اإلدارة الذي لديه تعارض 

 فيها.

 

 اإلسم:

 

 التوقيع:

 

 التاريخ:
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 اإلقرار واإلفصاح لنماذج أمثلة 

 إقرار عضو مجلس اإلدارة 1-1

)"الشركة"(، أقر بأن واجباتي أنا، _________________________________ بصفتي عضوا في مجلس إدارة شركة "الزوردي للمجوهرات" 

 تشمل، في جملة أمور، ما يلي:

 تعارض المصالح

  ة بما في ذلك السياسة والمساءل االستراتيجيةالمشارکة في اجتماعات مجلس اإلدارة علی أساس منتظم وإبداء الرأي المناسب في جميع األمور

 والموارد وما إلی ذلك.

 لتزام بما يحقق مصلحة الشركة.العمل بحسن نية مع العناية الواجبة واإل 

 .التأكد من إعطاء األولوية لمصالح الشركة في حالة تعارض المصالح 

 :ووفقا ألفضل معايير حوكمة الشركات 

 اإلفصاح أمام مجلس اإلدارة عن أي تعارض حقيقي أو محتمل في المصالح. -

ات عالقة بمجرد علمها والحصول على الموافقات إخطار مجلس اإلدارة فورا وبصورة رسمية بأي معاملة مقترحة مع أطراف ذ -

 وفقا لسياسة تعارض المصالح لدى مجلس اإلدارة قبل الدخول في المعاملة التي يشارك فيها طرف ذي عالقة.

ويمكن  عه.التعامل موبمجرد قيام العضو بإخطار المجلس بالتعارض المحتمل في المصالح، يعود األمر إلى رئيس مجلس اإلدارة التخاذ قرار بشأن كيفية 

 أن يكون ذلك من خالل مطالبة عضو المجلس المتعارض بعدم المشاركة في المناقشة واالمتناع عن التصويت على القرار أو مطالبة عضو المجلس

 المتعارض بمغادرة قاعة المجلس أثناء المناقشات والتصويت على المسألة.

ال ينبغي أن يشارکوا في المناقشات حول المعامالت التي يکونون فيها طرفا متعارضا وأن يمتنعوا  ومن المفهوم أن أعضاء مجلس اإلدارة المتعارضين

 عن التصويت علی هذه المسائل بعد إخطار المجلس.

 رية.سفي جميع الحاالت، عندما يصوت مجلس اإلدارة على قضية فيها مدير لديه تعارض محتمل في المصالح، يجب أن يتم كل التصويت بطريقة 

 كما أقر بأنني قرأت وفهمت سياسة قواعد السلوك الخاصة بالشركة وأنني سوف ألتزم بمتطلباتها.

  السرية

و ة أقد يحصل المدير أثناء عمله لصالح الشركة، على معلومات سرية و / أو حساسة؛ وهو ما يعني أي معلومات يتم الحصول عليها )سواء كانت خطي

من قبل أو نيابة عن الشركة بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي معلومات تتعلق بالمشاريع أو العمليات أو المنهجيات شفويا أو بأي وسيلة أخرى( 

 أو األنظمة أو الخطط أو النوايا، ، والتسعير، واألسرار التجارية، وفرص السوق، أو األعمال التجارية أو الشؤون المالية.

 لكية حصرية للشركة، ومن المهم أن يتم الحفاظ عليها بأقصى قدر من الثقة. وبالتالي، فإنني أتعهد بأنني لن:أدرك أن هذه المعلومات هي م

 .أكشف عن المعلومات السرية و / أو الحساسة عن الشركة، سواء أكنت أو لم أخدم في المجلس 

 غير مباشر. استخدم المعلومات السرية و / أو الحساسة بشكل غير صحيح، سواء بشكل مباشر أو 

 .اإلفصاح عن هذه المعلومات التي قد تؤثر على سمعة الشركة وصورتها 

 .أن أضع نفسي في وضع يمكن فيه لبعض األشخاص االستفادة من الكشف عن معلومات سرية و / أو حساسة 

 س.ل عليها خالل فترة خدمتي في المجلاإلستفادة أو محاولة اإلستفادة من المعلومات التي ال يمكن للجمهور الوصول إليها والتي تم الحصو 

 النزاهة واألعمال السليمة

سات ح مع الممارأتعهد بالعمل وااللتزام بأعلى شکل من أشکال النزاهة والعناية واالجتهاد ومعايير األعمال األخالقية طوال خدمتي مع الشرکة ولن أتسام

 التي تتعامل مع الشرکة. وعالوة على ذلك، أتعهد بما يلي:غير األخالقية من الموظفين أو المدراء أو األطراف الثالثة 

 .اتخاذ القرارات بحسن نية لغرض مناسب 

 .عدم وجود مصلحة شخصية جوهرية في موضوع القرار 

 .اتخاذ الخطوات الالزمة إلبالغ نفسي بموضوع القرار إلى الحد الذي أعتقد أنه معقول 

 ذها في مصلحة الشركة.تحمل مسؤولية اإليمان بأن القرارات التي أتخ 

  إنني أدرك أهمية اتباع دليل حوكمة الشركات وأتحمل المسؤولية الكاملة عن أفعالي، وأن أدرك أن اإلجراءات التأديبية المناسبة بما في

 ذلك اإلحالل المحتمل لمنصبي من اإلدارة قد تحدث في حالة حدوث انتهاك.

 

  االسم 

  التوقيع

  التاريخ
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 المدراء المستقلينإقرار  1-2

 :التاريخ

 إلى: مجلس اإلدارة

 السادة األعزاء؛

أنا ____________________ أشهد هنا بأنني عضو غير تنفيذي ومستقل في شركة الزوردي للمجوهرات، شركة مدرجة في هيئة 

( من الئحة 1منصوص عليه في المادة رقم )السوق المالية السعودي، وإقر بالمتثال لجميع معايير المدير غير التنفيذي والمستقل كما هو 

 .حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية

ارة دوذلك للتأكيد على أنه وحتى تاريخ هذه الشهادة لم يكن لدي أي عالقة مالية جوهرية للمعامالت مع الشركة أو وسطائها أو مدرائها أو اإل

اتفاقية/اتفاقيات استشارية مع شركة أزوردي للمجوهرات لتقديم الخدمات  -إن وجد–استثناء العليا أو شركتها القابضة وشركاتها التابعة ب

 .االستشارية المالية والتشغيلية. وتخضع هذه االتفاقية للتجديد السنوي للجمعية العامة

وال س  مباشرة وأيضا لم أكن مسؤأقر بأنني لست مرتبطا باألشخاص الذين يشغلون مناصب إدارية على مستوى مجلس اإلدارة أو تحت المجل

الثالث  تتنفيذيا للشركة في السنتين الماليتين السابقتين مباشرة؛ أنا لست شريكا وال تنفيذياً، ولم أكن شريكا أو مسؤوال تنفيذيا خالل السنوا

 :السابقة، مما يلي

 .شركة التدقيق الخارجي أو الداخلي التي لها ارتباط مادي مع الشركة •

 .)المؤسسات( القانونية واالستشارية التي لها عالقة جوهرية مع الشركة الشركة •

ة من كما أنني لم أكن موردا ألية مواد أو مزوداً لخدمة أو عميالً أو مؤجراً أو مستأجراً لدى الشركة كما لم أمتلك في الشركة خمسة بالمائ

 .أسهم الشركة المصدرة

 اإلدارةوالتي تنص على قواعد التعامل مع أعضاء مجلس  الطرح وااللتزامات المستمرة( من قواعد 69أنا ملتزم بما ورد في الماردة رقم )

 .( "اإلخطارات المتعلقة بأسهم الشركة"68فترات محدودة، والمادة ) خاللفي أسهم الشركة 

 .ة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة( من الئح43أنا أقر بالتزامي بجميع معايير سياسة تضارب المصالح المنصوص عليها في المادة )

 .( والذي يمثل قائمة بأسماء الشركات المساهمة السعودية التي أشغل فيها عضو مجلس إدارة1مرفق طيه ملحق رقم )

قات أتعهد بأن أسعى للحصول على موافقة مسبقة من مجلس اإلدارة والجمعية العامة وفقا لمتطلبات حوكمة الشركات، في حالة حدوث أي عال

 .أو معامالت جوهرية

  االسم 

  التوقيع

  التاريخ

 

 

 1ملحق رقم 

 أقرار بعضوية مجلس إدارة الشركات التالية في المملكة العربية السعودية

 

 اسم الشركة القطاع الشكل القانوني المنصب من تاريخ إلى تاريخ
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 إقرار المدراء لعدم تضارب المصالح 1-3

 :التاريخ

 إلى: مجلس اإلدارة

 

أنا، السيد ____________________، المنصب ____________________ في شركة الزوردي للمجوهرات مصر / المملكة 

 رالعربية السعودية بموجب هذا اإلقرار أؤكد للرئيس التنفيذي بأن ليس لدي أي عالقة عمل أو أي أنشطة قد تولد مصلحة مالية مباشرة أو غي

قد تتسبب في تضارب المصالح أثناء عملي وفي التعامل مع زبائن الشركة ومورديها ومقدمي خدماتها وموظفيها أو إدارتها العليا.  مباشرة أو

 )يرجى اإلشارة أدناه حسب االقتضاء، في حالة وجود أي تضارب في المصالح(

كن لدي أي عالقة مالية أو عالقة عمل أو معاملة مع الشركة أو وحتى تاريخ هذه الشهادة لم ي 20وذلك للتأكد من أنه خالل السنة المالية __

 ممورديها أو مزودي الخدمة أو عمالئها أو موظفيها أو كبار موظفي اإلدارة والتي قد تؤدي إلى تضارب المصالح أو التحيز أو إساءة استخدا

 .أصول الشركة أو مواردها

كيل أو مورد أو مزود خدمة أو موظف أو مؤجر أو مستأجر للشركة أو أشخاص يشغلون كما أقر بأنني لست على عالقة قرابة بأي عميل أو و

 .مناصب إدارية في الشركة. وإذا كان هذا هو الحال، فقد قمت باإلفصاح عن تلك العالقة أدناه

 .أنا أقر بامتثالي والتزامي بجميع معايير سياسة تضارب المصالح ومدونة قواعد السلوك الصادرة عن الشركة

 

( قائمة المعامالت المالية / التجارية أو العالقات واإلفصاح عن أية أطراف ذات عالقة تربطني بهم أية عالقات أو مصالح قد 1يمثل الملحق )

 .تولد تضارب المصالح، أوا تحيزاً أو تؤثر بالقرارات التجارية واألحكام أثناء العمل، وممارستي لواجباتي ومسؤولياتي

أقوم باإلفصاح عن والحصول المسبق على موافقة اإلدارة العليا ممثلة بالرئيس التنفيذي إذا وعندما تظهر أية حاجة إلبرام مثل وأتعهد بأنني س

 ةتلك العالقات أو المعامالت، سواء كانت جوهرية أو غير جوهرية. كما أدرك أن فشلي في القيام بذلك يعرضني لتحمل كامل المسؤولية المدني

من أي انتهاك أو ضرر للشركة نتيجة لهذه العالقة / المعامالت من تاريخ الدخول في هذه العالقة / المعامالت. وعالوة على ذلك أو الجنائية 

 .أدرك أن الشركة تحتفظ الشركة بحقوقها القانونية في التعويض عن أي أضرار مالية

 'شكرا لكم

  االسم 

  التوقيع

  التاريخ
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 تضارب المصالحإقرار 

 

 

ية عاملة تجارأقر بموجب ما ورد أدناه أنه إذا كان لدي أو لدى أي من أفراد عائلتي وأقاربي وأصدقائي الشخصيون أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو م

 لتحيز أثناء العمل وممارسة واجباتأو عالقة تجارية أو أي أنشطة قد تولد مصالح مالية مباشرة أو غير مباشرة أو قد تتسبب في تضارب المصالح أو ا

 إلدارة و /الوظيفة مع عمالء الشركة، ومورديها، ومقدمي الخدمات، وموظفيها أو اإلدارة العليا، بأنني سأقوم باإلفصاح عن ذلك التضارب إلى مجلس ا

 .أو اإلدارة العليا

 

على تضارب المصالح أو العالقات أو تؤثر علىأدائي لواجباتي فيما يتعلق بأعمال  لذا فإنني أود اإلفصاح عن المعامالت التالية / المحتملة التي قد تنطوي

 - :الشركة

 

 :رسمية، عالقات تجارية و / أو مصالح خاصة معامالت أ( العمالء / األشخاص / الشركات الذين / لديهم

 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

 

 ب( وصف موجز للمعامالت، والعالقات بين واجباتي الوظيفية التي تنطوي على العمالء / األشخاص / الشركات المذكورة في البند )أ( أعاله:

 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

 

  االسم 

  التوقيع

  التاريخ

 

 

 




