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 فات ـريـعـالت
 المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف ذلك: ىتدل الكلمات والعبارات اآلتية عل

  تابع
يشترك معه كونه مسيطرا عليه من قبل  اآلخر، أوالشخص الذي يسيطر على شخص آخر، أو يسيطر عليه ذلك الشخص 

 ة بشكل مباشر أو غير مباشر.شخص ثالث، وفي أي مما سبق تكون السيطر 
  اإلداري الفريق

 دارة الشركة الفريق اإلداري لها.مجموعة من األفراد الذين يتخذون القرارات اإلستراتيجية للشخص.وتعتبر إ
  المجلس

 .مجلس اإلدارة الذي يدير أعمال الشركة لمصلحة المساهمين
 الرئيس

 رئيس مجلس إدارة الزوردي للمجوهرات
 السيطرة حصة

التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غيرمباشر، منفردًا أو مجتمعًا مع قريب أو تابع، من  ىالقدرة عل
 خالل:
 .شركةال في التصويت حقوق من أكثر أو % 30 نسبة امتالك .1
 أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري. % 30حق تعيين  .2
  الزورديأو  الشركة

 ت وشركاتها التابعة لها.شركة الزوردي للمجوهرا
 التراكمي:التصويت  

بحيث يحق له  يملكها؛أسلوب تصويت الختيار أعضاء مجلس اإلدارة يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد األسهم التي 
 التصويت بها لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون تكرار لهذه األصوات.

  يوم 
 ان يوم عمل أم ال.يوم تقويمي، سواء أك

 التنفيذي العضو 
 ة للشركة ويشارك في األعمال اليومية لها.تنفيذيعضو مجلس اإلدارة الذي يكون متفرغًا في اإلدارة ال 

  ينتنفيذيال كبار أو ةتنفيذيال اإلدارة
ونوابه  تنفيذيكالرئيس الواقتراح القرارات االستراتيجية وتيفيذها،  اليومية،األشخاص المنوط بهم إدارة عمليات الشركة  

 والمدير المالي.
 العضو المستقل 

يتمتع باالستقالل التام في مركزه وقراراته، وال تنطبق عليه أي من عوارض االستقالل  تنفيذيعضو مجلس إدارة غير 
 الدليل.المنصوص عليها في البند الخامس القسم الثالث من هذا 
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 المساهمين  كبار
 .فيها التصويت حقوق أو الشركة أسهم من أكثر أو %(5) نسبته ما لكتيم كل من 

 مساهمو األقلية
 عليها.المساهمون الذين يمثلون فئة غير مسيطرة على الشركة بحيث ال يستطيعون التأثير 

 عضو مجلس اإلدارة 
 للشركة.ويشمل جميع اعضاء مجلس إدارة الشركة المعينيين من قبل الجمعية العامة 

  ذيتنفيال غير العضو
 عضو مجلس اإلدارة الذي ال يكون متفرغًا إلدارة الشركة وال يشارك في األعمال اليومية لها. 

 الشخص
 أي شخص طبيعي، أو اعتباري تقر له أنظمة المملكة العربية السعودية بهذه الصفة. 

 الشخص ذو صلة 
وأعضاء مجلس  التنفيذيين،كبار  من سوق المالهو الشخص المدرج في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة 

  األسهم.الفردي الذي يمتلك نسبة كبيرة من األسهم وكذلك الشركة التي تمتلك نسبة كبيرة من  اإلدارة، والمساهم
 األطراف ذوو العالقة

 .الشركة في المساهمين كبار .1
 .وأقاربهم التابعة شركاتها من أي أو الشركة إدارة مجلس أعضاء  .2
 .وأقاربهم التابعة شركاتها من أي أو الشركة في ينتنفيذيال كبار  .3
 الشركة. في المساهمين كبار لدى ينتنفيذيال وكبار اإلدارة مجلس أعضاء .4
 ين أو اقاربهمتنفيذيالمملوكة لعضو مجلس اإلدارة أو أحد كبار ال –من غير الشركات  –المنشآت  .5
 شريكًا فيها. أقاربهم أو يننفيذيتال كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي يكون التي الشركات .6
 من أو إدارتها في مجلس عضواً  أقاربهم أو ينتنفيذيال كبار أو اإلدارةمجلس  أعضاء من أي يكون التي الشركات .7

 فيها. ينتنفيذيال كبار
 %(5) نسبته ما أو أقاربهم ينتنفيذيال كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من أي فيها يملك التي المساهمة الشركات .8

 التعريف. هذا من (4) الفقرة في ورد ما مراعاة مع أكثر، أو
 بإسداء ولو قراراتها في تأثير أقاربهم أو ينتنفيذيال كبار أو اإلدارة مجلس أعضاء من ألي يكون التي الشركات .9

 .التوجيه أو النصح
 ها.يتنفيذيإدارتها وكبار  مجلس وأعضاء الشركة قرارات في تأثير وتوجيهاته لنصائحه يكون شخص أي .10
 للشركة. التابعة أو القابضة الشركات .11

 
( من هذا التعريف النصائح والتوجيهات التي تقدَّم بشكل مهني من شخص 10( و)9ويستثي من الفقرتين )

 .له بذلكمرخص 
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 القرابة صلة أو األقارب 
ن علوا. .1  اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وا 
ن نزلوا. .2  األوالد، وأوالدهم وا 
 ، أو ألب، أو ألم، وأوالدهم.واألشقاءخوة واألخوات اإل .3
 األزواج والزوجات. .4

 المكافآت
 أو قصيرة التحفيزية والخطط باألداء، المرتبطة السنوية أو الدورية والمكافآت حكمها، في وما واألرباح والبدالت المبالغ 

 مجلس عضو عن الشركة تتحملها التي المعقولة ليةالفع النفقات والمصاريف اءنباستث أخرى، عينية مزايا وأي األجل، طويلة
 .عمله تأدية لغرض اإلدارة

 المشكلة من قبل المجلسمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
يخضع العضو المنتدب للمكافأة مقابل دوره العادي كعضو في مجلس اإلدارة واللجان التي شكلها المجلس بحيث ال  

 لاير سعودي. ألف 500,000تتجاوز هذه المكافآت 
 مكافآت عن المسؤوليات اإلضافية 

لاير  ألف 500,000والتي ال تخضع للحد األقصى البالغ  اضافية،يجوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافآت 
ارية سعودي لعضوية لجنة التدقيق ولجنة المخاطر التي تشكلها الجمعية العامة وأي مهام تنفيذية أو تقنية أو إدارية أو إستش

 اإلدارة.التي يقوم بها عضو مجلس  الوظائف_ أو وفقا لترخيص مهنيإضافية _ 
 المصالح أصحاب
 والموّردين، والمجتمع. ين، والعمالء،والدائنمصلحة مع الشركة، كالعاملين،  لهكل من 
 المساهمين جمعية

 سا س. جمعية تتشكَّل من مساهمي الشركة بموجب أحكام نظام الشركات ونظام الشركة األ
 المساهمين كبار

 %( أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها.5)لك ما نسبته تكل من يم
 حقوق التصويت 

 جميع حقوق التصويت المتعلقة بأسهم الشركة التي يمكن أن تمارس من خالل الجمعية العامة.
حوكمة الشركات الصادرة في الئحة  مذكورى الالتعابير والمصطلحات الغير مدرجة في هذه الالئحة تكون لها نفس المعن

ما لم يرد خالف ذلك  وقواعدها، السوق المالية لوائح هيئةطلحات المستخدمة في أو في قائمة المص السوق المالية عن هيئة
 لفي هذا الدلي
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  2016مايو  8 لجنة المراجعة / الرئيس التنفيذي .2
3.    
4.    
5.    
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 مقدمة 1
 الغرض 1-1

)والمشار إليها فيما بعد  الزوردي للمجوهراتفي شركة  رشيدة هذا الدليل خصيصًا لتأسيس إطار حوكمةأعد 
 والجديرلشركة. لتحقيق رؤية ا اً أساسي اً للشركات أمر والشفافية ،الرشيدةالحوكمة  (، وتعد"الشركة"أو  "الزوردي"باسم

  هذا الدليل يلغي ما قبله من مستندات لحوكمة شركة الزوردي الصادرة قبل تاريخ هذا الدليل.بالذكر أن 
 متركزةالتجزئة  فرع لتجار 2،000ما يزيد عن بتصميم منتجاتها الذهبية وتصنيعها وبيعها من خالل تقوم الشركة 

فروعها من خالل من األلماس منتجاتها في حين تبيع  ،قيابشكل أساسي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفري
 . الكويت، ومصرو دولة االمارات المتحدة، و المنتشرة في كل من المملكة العربية السعودية، 

من منتجات وخدمات، وكذلك في طريقة تعاملها وتناولها  تقدمهفي كل ما  التميزتحقيق إلى وتسعى الشركة جاهدة 
وفريق اإلدارة العليا وكافة العاملين بغض النظر  مجلس اإلدارةكل من  المساعيتحقيق تلك على  يعمللألعمال، و

 عن مواقع عملهم.
بغض  والمساهمينتوقعات المنظمين وتلبية إلى تحقيق الشفافية والدقة في التقارير  نفسه كما تسعى الشركة في الوقت

ت المحاسبية أو المنتجات والمعايير أو أخالقيات التعامل مع النظر عن تعلق هذا األمر بالتقارير المالية واإلجراءا
 .بالمسؤوليةأو التصرف بشكل آمن وعلى نحو يتحلى  الجمهورو  العمالء وزمالء العمل

 االلتزام بحوكمة الشركة 1-2
ا تهززا، ومسززاهميهمجلــس إدارو الشــركةلعالقززة فعالززة بززين  قويــةتلتزززم الشززركة بتأسززيس إطززار حوكمززة رشززيدة يززوفر قاعززدة 

يعمززل اإلطززار العززام علززى عززمان المعاملززة العادلززة لكافززة المسززاهمين، كمززا أنززه يقززر و والجهززات األخززرت ذات الصززلة، 
 لحوكمــةاإلطززار العززام  أعززف إلززى ذلززك أن .بغززض النظززر عززن مسززاهماتهم المســاهمينبززالحقوق القانونيززة الةابتززة لكافززة 

فعزال عزن  ،المتعلقزة بالشزركة افزة األمزور الجوهريزةن كعزفي الوقزت المناسز  توفر المعلومات الدقيقة يعمن الشركة 
 .أمام الشركة والمساهمين مجلس اإلدارة مساءلة

 ميثاق حوكمة الشركة 2
يوفر هذا الدليل اإلطار الخاص بحوكمة الشركة وينص على قاعزدة السياسزات والممارسزات الخاصزة بحوكمزة الشزركة 

تنفيزذها علزى  ،أو مجتمعزين منفـردين ،وأعضـائه مجلـس االدارة علزى يتعزين، و لشزركةا واتباعهـا فـيالتي ينبغزي تنفيزذها 
 النحو األمةل وكما ينبغي أن يكون.

 ، كما سيتم تقديم نسخة محدثة من هذا الدليل عند الطلب.اإلدارةلقد تم اعتماد هذا الدليل من قبل مجلس 
القــرارات التــي مــن شــأنها ضــمان كافــة  وبشــكل ســنوي مراجعــة مــدى االلتــزام بالــدليل، واتخــاذ اإلدارةيجــب علــى مجلــس 

 الحوكمة الرشيدة.بممارسات االلتزام 
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 بيان السياسة العامة 2-1
بأفعززل المبززادل والممارسززات التززي تعمززل علززى تعزيززز  االسترشــادإلززى  التنفيذيــة للشــركة اإلدارةو اإلدارةمجلــس يسززعى 

كمـا هزذا الزدليل، إعزداد  بهـدف« بيزة السزعوديةالئحة حوكمة الشزركات فزي المملكزة العر »الحوكمة الرشيدة للشركة مةل 
 تحقيق أهداف الشركة العامة والخاصة.بذات الالئحة ليمكن االسترشاد 

دارتهـــا مســـاهمو ويـــؤمن  لتشـــكيل إدارة  اضـــروريً  اعنصـــرً  ُتعـــدبـــأن حوكمـــة الشـــركة التنفيذيـــة الشـــركة ومجلـــس إدارتهـــا وا 
ممارســات الــوعي وضــمان االمتثــال لنشــر بهــدف  قصــارى جهــدهالســليمة، ولــذا يبــذل كــل مــنهم اإلســتراتيجية األعمــال 

 حوكمة  داخل الشركة.ال سياساتو 

 نظام الحوكمة 2-2
  نظام الحوكمة لرصد وتنفيذالشركة المستويات التالية تتبع وفعال، قوي تطبيق نظام حوكمة كي يتسنى 

 .من خالل الجمعية العامة()المساهمين  (أ 
 .اإلدارةمجلس  (ب 
 .اإلدارةرئيس مجلس  (ج 
 .ائب المدير العامن (د 
 .لجان الشركة (ه 
 .مراجع الحسابات الخارجي (و 
 .المراجع الداخلي (ز 
 .التنفيذية اإلدارة (ح 
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 المساهمين ( أ

يمتلك المساهمون سهم واحد أو أكثر من أسهم الزوردي. ومن اهـم الموضـوعات فـي نظـام الحوكمـة حمايـة حقـوق 
 اإلدارةلمخصص بالمساهمين في هذا الدليل.مجلس القسم ا وتفصيلها فيالمساهمين ومصالحهم. وسيتم توضيحها 

هم مــن قبــل المســاهمين ويجــب علــى كــل مــن المجلــس ورئــيس المجلــس تعييــنيجــب أن يــتم  اإلدارةورئــيس مجلــس 
إرسال التقارير للمساهمين في شركة الزوردي. وتعقد اجتماعات المساهمين مرة واحدة على األقل كل عـام يتفاعـل 

والمراجع الخارجي والرئيس التنفيذي والمـدير المـالي. كمـا يجـوز عقـد اجتماعـات  اإلدارةس فيها المساهمين مع مجل
ولــوائح حوكمــة  الســوق الماليــة عــن هيئــةعــد واإلجــراءات الصــادرة إضــافية للمســاهمين وفقــا لقــانون الشــركات والقوا

 الشركات 

 اإلدارةمجلس  ( ب

 والمـــوظفين والـــدائنين المســـاهمين مـــن كـــل مصـــالح ويضـــمن بالشـــركة المتعلقـــة المســـؤوليات كامـــل المجلـــس يتحمـــل
 الشـركة وسياسات السارية واللوائح القوانين إطار ضمن بحكمة الشركة إدارة المجلس ويضمن. المصلحة وأصحاب
 .اجتماعيا مسؤول بأسلوب الخاصة،

  تشرف عليها.التنفيذية للشركة  اإلدارةطالما بتحديد األهداف اإلستراتيجية للشركة  اإلدارةويقوم مجلس 
أن أنظمـــة بـــيضـــمن ويصـــادق  اإلدارةالتنفيذيـــة، ولكـــن مجلـــس  اإلدارةمـــن مســـؤوليات  إن العمليـــات اليوميـــة للشـــركة

الرقابــة الداخليــة للشــركة فعالــة وأن أنشــطة الشــركة تتوافــق مــع اإلســتراتيجيات والسياســات واإلجــراءات المعتمــدة مــن 
 .ن واللوائح والقوانين التنظيميةعليها في القانو قبل المجلس حسب ما هومصادق 

 رئيس مجلس اإلدارة ( ت

ــــس  ــــى عملياتهــــا وضــــمان عملهــــا بشــــفافية  اإلدارةرئــــيس مجل ــــادة للمجلــــس واإلشــــراف عل مســــؤول عــــن تــــوفير القي
 وموضوعية

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ( ث

 غيابه.ينجز مسؤوليات الرئيس في حال  اإلدارةرئيس مجلس  نائب

 لجان الشركة ( ج

 للشركة:الشركة التالية لدعم الحوكمة الفعالة تم تأسيس لجان 
 المراجعة والمخاطر لجنة 

تعين مـن قبـل الجمعيـة العامـة العاديـة لمراقبـة التقـارير الماليـة للشـركة ومتابعـة وظـائف كـل مـن المراجعـة 
وتضــمن اللجنــة التــزام الشــركة باألنظمــة والقــوانين. وأضــف علــى ذلــك بــأن  الداخليــة،الخارجيــة والمراجعــة 

 الشركة.اللجنة قد تم تفويضها من المجلس لإلضطالع واإلشراف على مسؤوليات إدارة المخاطر في 
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 الترشيحات والمكافآت  لجنة 
أو اعـادة الترشـيح ألعضـاء المجلـس وأعضــاء  للمرشـحين،اعدته بالتوصــيات تعـين مـن قبـل المجلـس لمسـ

 التنفيذية اإلدارةم اداء المجلس ولجان الشركة و ومختلف المسائل المتعلقة بتقيي .التنفيذية اإلدارةاللجنة و 

 المراجع الخارجي: ( ح

عـداد تقـارير القـوائم الماليـة الربـع سـنوية والسـنوية فـي  يناط به مسؤولية إجراء المراجعة الماليـة للشـركة، وا 
غضون الفترة الزمنية المحـددة، كمـا يجـب علـى المراجـع الخـارجي أن يـوفر ضـمانات معقولـة بـأن القـوائم 

 سواء كانت نتيجة خطأ أو احتيال، مع تقديم رأيه في القوائم المالية.  أخطاء،لمالية خالية من أي ا

 المراجع الداخلي: ( خ

ينــاط بــه مســؤولية مراجعــة دقــة الضــوابط الموضــوعة لضــمان االمتثــال بالسياســات والخطــط واإلجــراءات 
 .والمخاطروأهداف العمل، وفقًا لخطة المراجعة المعتمدة من لجنة المراجعة 

 :التنفيذية اإلدارة ( د

يتمثل دورها في تنفيذ اإلستراتيجيات التي وافق عليها المجلس، وتنفيذ العمليات اليوميـة للشـركة، وتطبيـق 
إلدارة المخــاطر الماليــة وغيــر الماليــة التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة، بمــا فــي ذلــك تحديــد  ةالــنظم المالئمــ

 ووضع نظام فعال للضوابط الداخلية.وظيفة شاملة ومستقلة إلدارة المخاطر 

 يتم تغطية األدوار والمسؤوليات التفصيلية لكل من البنود المذكورة أعاله في األقسام الالحقة.

 سياسات ومعايير حوكمة الشركة 2-3
سياسززات ومعزايير حوكمززة الشززركة وتنفيزذها بمززا يززؤدي إلزى تعزيززز ودعززم تحقيززق إعززداد يتعزين علززى الشززركة مواصزلة 

ممتزززازة للعمزززالء واالمتةزززال للقزززوانين  وتقـــديم خدمـــةقيمزززة المسزززاهمين  تحسزززين هزززاأهم ، ومزززنوغاياتهزززاركة الشززز أهـــداف
 واللوائح واألنظمة.

 الوصول للمعلوماتإدارة  2-4
الملقزاة علززى عزاتقهم، ينبغززي لزز دارة والمسززؤوليات مززن تنفيزذ المهززام المنوطزة بهززم  اإلدارةمجلــس كزي يززتمكن أععزاء 

 ي:توفير ما يلالتنفيذية 
   ؛المسائل التي سيجرت مناقشتها خالل االجتماعاتبخصوص المعلومات الكاملة والكافية في الوقت المناس 
  اإلدارةمجلـس وأمين سر المجلزس باسزتقاللية تامزة لكافزة المعلومزات التزي تمكزن  اإلدارةمجلس إمكانية وصول 

  ؛على أكمل وجهمن القيام بالمهام 
  مةززل بززراءات الذمززة والموازنززات  اإلدارةمجلــس ة بالمسززائل المعروعززة علززى الخاصزز التوضــيحاتأو المعلومززات

 والمستندات المالية الداخلية.والتوقعات المستقبلية 
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 لة والمراجعةءالمسا 2-5
بتقديم متزن وشامل عن أداء الشركة ومركزها  المجلسأمام المساهمين، حيث يقوم  مسؤوالً  اإلدارةمجلس يكون 
ي ذلك التقارير المرحلية وغيرها من التقارير التي من شأنها أن تؤةر سلبًا على أعمال دوري، بما ف بشكل وفرصها

 بموج  القانون.تنظيمية ، فعاًل عن التقارير الواج  رفعها للجهات الالشركة وأنشطتها
تعلقة القواعد واإلجراءات المصياغة ، على والمخاطر لجنة المراجعة، تحت إشراف اإلدارةتعمل إعافة إلى ذلك، 

 عليها في القواعد واألنظمة السارية. والتوجيهات المنصوصبتقديم التقارير المالية والرقابة الداخلية وفقًا للمبادل 
، معتمد مراجع خارجي تعيين بشأن، توصيته والمخاطر لجنة المراجعةمع  التشاوربعد  ،ويقدم المجلس للمساهمين

يقدم يج  أن مستقلة للشركة، كما  مراجعةيتعهد بإجراء عملية  المراجعة،مهام  حس  األصول المرعية لتنفيذ
للمساهمين. وال يجوز للمراجع  هاميتقدوطريقة الطريقة التي تعد بها البيانات المالية بخصوص  اً موعوعي اً تأكيد

دمات للشركة. ويجوز له تقديم ما عدا ذلك من الخ المراجعة الداخليةالخارجي )في الوقت نفسه( تقديم خدمات 
عدم وجود أي تهديد لصفة أو مستقاًل،  مراجعاً شريطة عدم تعارض هذا األمر مع المهام المنوطة به بوصفه 

 .الساريةاالستقاللية وفقًا للقوانين واللوائح 

 حقوق المساهمين  2-6
لجميــع وخاصــة  عامــة أن عليــه التمتــع بالشــفافية والنزاهــة فيمــا يجريــه ويعقــده مــن اجتماعــات اإلدارةيــتفهم مجلــس 

مناقشــتها فــي جــدول يــتم الحــق فــي اقتــراح عقــد االجتماعــات والبنــود التــي  جميــع المســاهمين لهــمالشــركة.  مســاهمي
 ذات الصلة المباشرة بأعمال الشركة.بما يتوافق مع لوائح الشركة األعمال 

 الخصوص:الحصول على جميع الحقوق المتعلقة بمساهمته بأسهم الشركة، وعلى وجه للمساهم  يحق
 أسهم بإصدار أو نقداً  توزيعها يتقرر التي األرباح صافي من نصيبه عل الحصول. 
 التصفية عند الشركة موجودات من نصيبه عل الحصول . 
 الصلة ذات القرارات على والتصويت النقاشات في والمشاركة العمومية الجمعية اجتماعات حضور. 
 التنفيذية ولوائحهما المالية وقالس ونظام الشركات نظام أحكام وفق أسهمه في التصرف. 
 والمعلومات البيانات ذلك ويشمل ووثائقها، الشركة دفاتر على االطالع وطلب االستفسار 
 الشركة بمصالح يضر ال بما واالستثمارية التشغيلية واستراتيجيتها الشركة بنشاط الخاصة 
 التنفيذية ولوائحهما المال سوق ونظام الشركات نظام مع يتعارض وال. 
 المجلس بها يقوم التي والنشاطات الشركة أداء مراقبة. 
 جمعيــــات قــــرارات بــــبطالن والطعــــن مــــواجهتهم، فــــي المســــؤولية دعــــوى ورفــــع اإلدارة مجلــــس أعضــــاء مســـاءلة 

 .األساس الشركة ونظام الشركات نظام في الواردة والقيود الشروط وفق والخاصة العامة المساهمين
 العاديـة غيـر العامـة الجمعيـة توقـف لـم مـا نقدية، حصص مقابل تصدر التي ديدةالج باألسهم االكتتاب أولوية 

 مــن المئــة بعــد األربعــين للمــادة وفقــاً  – األســاس الشــركة نظــام فــي ذلــك علــى نــص إذا – األولويــة بحــق العمــل
 الشركات نظام
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 بالشركة المساهمين سجل في أسمه قيد 
 موقعهـــا فــي الشــركة تنشــرهما لــم مــا األســاس امهــاونظ الشـــركة تأســيس عقــد مــن نســخة علــى االطــالع طلــب 

 .اإللكتروني
 وانتخابهم اإلدارة مجلس أعضاء ترشيح. 

األفضلية للوصول إلـى المعلومـات المتعلقـة بـالزوردي التـي لـم تتـاح علنـا  منح أي من المساهمين يتم لن
 ومية.حيث سيتم اإلفصاح عن المعلومات فقط من خالل اجتماع الجمعية العمللمساهمين. 

 

متعلقـة  عـن أي معلومـات خاصـة )غيـر معلـن عنهـا(اإلفصاح سيكون من الممكن للشركة فوعلى الرغم مما سبق، 
أن ، علـى اإلفصـاحكـان هنالـك غـرض تجـاري شـرعي لهـذا  إذامسـاهمين مساهم بعينـة أو مجموعـة مـن الل بالشركة

  وحماية المعلومات.السرية ب االلتزامات الخاصة مراعاةتتم 

 األداء  تقييم 2-7
 التنفيذيززززة اإلدارةء اوتقيزززيم أد الشـــركة لجـــان وأداء ســـنوي،بشـــكل  دائزززهاتقيزززيم أن يقزززوم ب اإلدارةمجلـــس يجززز  علزززى 
 األهداف المالية وغير المالية الموعوعة والمنصوص عليها في بداية العام.مستعيًنا ب

 الســــتعانة بخبــــراءالحاجــــة ل دعيتســــتوقــــد  والمكافــــآت،لجنــــة الترشــــيحات  يــــتم عــــن طريــــق تقيــــيم األداء ينبغــــي أن
 .خارجيين

 والشفافية اإلفصاح 2-8
فزي ية والدقيقة إلزى المسزاهمين فتوفير المعلومات الوا اإلدارةمجلس إن جوهر إدارة الشركة هو الشفافية، حيث يعمن 

أو التصزززرف فزززي  واالســـتحواذمعلومزززات أخزززرت، نتزززائ  األربزززا   بزززين تشزززمل هزززذل المعلومزززات، مزززنو  مناسززز ،الوقزززت ال
 .الهيكزل اإلداريو  اإلدارةمجلس وغير المباشرة ألععاء  المباشرةاألصول ومعامالت األطراف ذات الصلة والمكافآت 

  .للشركةمن التقرير السنوي  اً الذي يشكل جزء اإلدارةمجلس عن كافة هذل المعلومات في تقرير يتم اإلفصا  و 
 .التوضيحمن  " لمزيداإلفصاحات " 15راجع القسم  

 الصالحيات تفويض  2-9
الهدف من إطار تفـويض السـلطة هـو التأكـد إن  ،المفوضة صالحياتلل وتسلسل هرميواضح هيكل المساءلة تتطلب 

في نطاق السـلطة الممنوحـة لهـم لحمايـة مصـلحة الشـركة بمـا يتماشـى  األطراف الفاعلة تعملكل الحوكمة و امن أن هي
 الموضوعة.اإلستراتيجية مع 
والسـالمة الماليـة للشـركة، ومـع ذلـك يجـوز للمجلـس تفـويض  التشـغيل عـن عمليـاتتامـة ة المجلس مسؤول مسـؤوليإن 

 ألعمـــال التشـــغيليةتنفيـــذ ايـــتم تفـــويض صـــالحيات أن علـــى المســـتوى التشـــغيلي، يجـــب و الصـــالحيات للجنـــة أو أكثـــر. 
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 لضمان سالسة العمليات التشغيلية في الشركة.إلى حد كبير في الشركة  المستمرة
والجهـات  للجـان المجلـس حدود السلطات الممنوحة من قبل اإلدارةتفويض السلطات المعتمد من مجلس إطار يوضح 
 األدوار والمسؤوليات. توضيح ساعد فيت بان وثيقة تفويض الصالحيات كأضف إلى ذل .المختلفة التنفيذية
بــين األفــراد القــائمين  واضــحة للتواصــل اً إطــار تفــويض الصــالحيات قنــوات تواصــل مناســبة، تتضــمن خطوطــويتطلــب 
 واللجان المختلفة.التنفيذية  اإلدارةبمهام 

 يجب تطبيق المبادئ التالية في إطار تفويض السلطات:
  الموظفون على دراية بمهامهم ومسؤولياتهمأن يكون. 
  التعليمات.تطبيق أو  التفويضاتلممارسة يمتلك الموظفون المهارات والكفاءات الالزمة أن 
 في وقتها ورفع التقارير النتائجو دارة األداء إل عالةف وجود آليات.   
 وجود الضوابط المناسبة. 
  تفويض أية مسؤوليات ذات آثار مالية على الشركةاالعتبار عند في يجب تحديد حد أدنى  
 ًة، ويجب مراجعتها بانتظام.كتابوالتعليمات للجهات المفوضة ويضات يتم منح التفأن يجب 
فــي فعالــة اتخــاذ قــرارات عمليــة لضـمان  اأساســيً  االســلطة والمهـام والواجبــات بشــكل فعــال أمــرً تفــويض بالالتأكــد مــن ُيعـد 

 نظام حوكمة فعال. لأساس بمثابة  ةالفعال اتاتخاذ القرار عملية إن حيث ، الشركة

 اإلدارةمجلس  3
 مبادئ عامة 3-1

لهزذا الغزرض و  اهمين علزى المزدت البعيزد،في حماية مصالح المسز للوصول الى الحد األقصى تتمةل مسؤولية المجلس
عزداد أهزداف اإلسزتراتيجية يتحمل المجلس المسؤولية الكاملة بخصوص حوكمة الشركة، بما فزي ذلزك إعزداد  للشزركة واع

 التنفيذية واإلشراف على تنفيذها بما يحقق هذل األهداف. اإلدارة
ية للشركة ويعمن الوفاء بمصالح المساهمين والدائنين كما يتحمل المجلس المسؤولية الشاملة للعمليات والسالمة المال

القوانين واللوائح ووفقا بما يتوافق مع إدارة الشركة أيًعا يعمن المجلس ، كما والموظفين وأصحا  المصلحة اآلخرين
 الخاصة بالشركة.  للسياسات

أمزا العمليزات اليوميزة للشزركة عليزا، اليحدد المجلس األهزداف االسزتراتيجية للشزركة، فعزاًل عزن اإلشزراف علزى إداراتهزا 
بزأن أنظمزة الرقابزة الداخليزة فعالزة وأن أنشزطة ويقزر بوجزه عزام المجلزس يعزمن العليزا، علزى أن  اإلدارة مهـامفهي من 
جراءات هاوسياسات إستراتيجيتهاتتوافق مع الشركة   وفقـا للقـوانين واللـوائحالمعتمدة من المجلس، أو كمزا هزو مطلزو   هاواع
عزززافة إلزززى ذلزززك ي قـــة.العالذات  كجززززء مهزززم مزززن هزززذل العزززوابط الداخليزززة، أن جميزززع أبعزززاد مخزززاطر و المجلزززس،  كفزززلواع

 الشركة تدار إدارة صحيحة. 
  .اإلدارةعلى األدوار والمهام المفصلة الخاصة بمجلس  4وينص القسم رقم 
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 اإلدارةرئيس مجلس  3-2
 الرئيس  3-2-1

الــذي يعــين كــرئيس مــن قبــل المجلــس حســب أحكــام ولــوائح  ينغيــر التنفيــذيين المســتقل اإلدارةهــو أحــد أعضــاء مجلــس 
 الزوردي.

  .ألععائهقيادة المجلس وعمان األداء الفعال والموعوعي مسؤولية  اإلدارةمجلس يتولى رئيس 
 يلي:تتضمن مسؤوليات الرئيس ما 

 األعضــــاء وبــــين التنفيذيــــة واإلدارة اإلدارة مجلــــس مــــن كــــل بــــين الفعالــــة والمشــــاركة البنــــاءة العالقــــات تشــــجيع 
يجاد والمستقلين، التنفيذين وغير التنفيذيين  .البناء النقد على تشجع ثقافة وا 

 الشركة مصالح تحقيق أجل من بفعالية مهامهم ممارسة على اإلدارة مجلس أعضاء تشجيع. 
 لسمج أعضاء أحد يطرحها مسألة أي االعتبار بعين األخذ مع اإلدارة مجلس اجتماعات أعمال جدول إعداد 

 أعمـال جـدول إعـداد عنـد التنفيـذي والـرئيس المجلـس أعضـاء مـع والتشـاور الحسابات، مراجع يثيرها أو اإلدارة
 قيمـــة وايجـــاد وآدائهـــا الشـــركة اســـتراتيجية علـــى يركـــز المجلـــس أعمـــال جـــدول يكـــون بـــأن وضـــمان. المجلـــس

 .المستويات كافة على المساءلة عن فضال للمساهمين
 المناسب الوقت وفي فعال بشكل األساسية المسائل جميع بمناقشة إلدارةا مجلس قيام من التحقق. 
 بعــين تأخــذ التــي القضــايا بعــض فــي البديلــة النظــر وجهــات وطــرح البنــاء النقــد علــى تحــث التــي الثقافــة تعزيــز 

 .اإلدارة مجلس اجتماعات خالل من القضايا هذه على والتصويت المناقشة وتشجع اإلعتبار،
 وغيـــر والصـــحيحة والواضـــحة الكاملـــة المعلومـــات علـــى والمســـاهمين اإلدارة مجلـــس ءأعضـــا حصـــول ضـــمان 

 .المناسب الوقت في المضللة
 الشركة في تنفيذي أي حضور دون التنفيذيين غير اإلدارة مجلس أعضاء مع دورية بصفة لقاءات عقد. 
 الزوردي لمساهمي المناسب الوقت في الكافية المعلومات وصول ضمان. 
 يصال المساهمين مع الفعلي للتواصل قنوات دوجو  ضمان  .اإلدارة مجلس إلى آرائهم وا 
 الشركة تقدم لضمان اإلدارة مجلس الى المهام تفويض. 
 مجلــس باجتمــاع مناقشــتها تمــت مســألة أي فــي المصــالح وتعــارض أعمــالهم عــن األعضــاء افصــاح مــن التأكــد 

 .اإلدارة
 مصـلحة اإلدارة مجلـس أعضـاء ألحـد يكـون التي والعقود باألعمال انعقادها عند العادية العامة الجمعية إبالغ 

 اإلدارة مجلـس إلـى العضـو قـدمها التـي المعلومـات اإلبـالغ هـذا يتضـمن أن علـى فيها، مباشرة غير أو مباشرة
 .الخارجي الشركة حسابات مراجع من خاص تقرير التبليغ هذا يرافق وأن الدليل، هذا من( 3,3) للفقرة وفقاً 

 الزوردي ونظام التنفيذية ولوائحه الشركات نظام عليه ينص ما وفق الغير، أمام الشركة تمثيل. 
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  اإلدارةنائب رئيس مجلس  3-2-2
غيــر التنفيــذيين المســتقلين الــذي يعــين كنائــب للــرئيس مــن قبــل المجلــس حســب أحكــام  اإلدارةهــو أحــد أعضــاء مجلــس 

 .ولوائح الزوردي
ملــة فــي حــال غيابــه. وذلــك يتضــمن حضــوره لإلجتماعــات المنظمــة مســبقا ينجــز نائــب الــرئيس مســؤوليات الــرئيس كا

 .للمجلس

 المدراء التنفيذيين 3-3
بممارســـة حكمـــه فـــي  اإلدارةمـــن أعضـــاء  يقـــوم كـــل عضـــو .التنفيذيـــة مـــن قبـــل المســـاهمين اإلدارةأعضـــاء  تعيـــينيـــتم 

 .التصرف بما يراه مناسبا حسب اهتمامات الشركة ومساهميها
يتعـــين علـــى المـــدراء االلتـــزام بالمبـــاديء العامـــة والمصـــداقية والـــوالء واالهتمـــام بمصـــالح الشــــركة عنـــد اداء واجبـــاتهم 

وذلـك يشـمل علـى  .ويجب عليهم اعطاء األولوية لمصالح الشركة ومسـاهميها علـى مصـالحهم الشخصـية .ومساهميها
 الخصوص:وجه 

 المصداقية 
لشـركة عالقـة مهنيـة صـادقة، ويتحقـق ويتحقق ذلك عندما تكون العالقة بين العضـو التنفيـذي وا

احـــدى أو عقـــد مـــع الشـــركة أو  صـــفقة أي قبـــل تنفيـــذ مـــؤثرةأي معلومـــات  عـــن بافصـــاحهذلـــك 
 .شركاتها التابعة

 الوالء 
 .المصـــالح فــي تعــارضعــامالت التــي قــد تنطــوي علــى هــذا عنــدما يتجنــب العضــو التويتحقــق 

المصـالح المنصـوص عليهـا  تعـارضة بويضمن العدالة فـي التعـامالت امتثـاال لاحكـام المرتبطـ
 .في هذا الدليل

  الرعاية 
ويتحقق ذلك من خالل أداء الواجبات والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون الشركة وقـانون 

 .سوق المال ولوائحه التنفيذية ولوائح الزوردي وهذا الدليل

يقضـــوا  نفيهـــا، وأت اللجـــان التـــي يخـــدمون واجتماعـــا اإلدارةمـــن المتوقـــع مـــن المـــديرين التنفيـــذين حضـــور اجتماعـــات 
الوقت الالزم وأن يجتمعوا كلما اقتضت الضـرورة. يجـب علـى المـدراء االعتمـاد علـى األمانـة والنزاهـة لـإلدارة التنفيذيـة 

 .الحسابت أثناء أداء واجباتهم والمستشارين الخارجيين ومدقق
ـــديم اســـتقاالتهم فـــي حـــال حـــدوث أي تغييـــر ـــى المـــدراء تق بمـــا فـــي ذلـــك  الشخصـــية،ملحـــوظ فـــي الظـــروف  يجـــب عل

قد يتعارض مع قدرتهم على القيام بواجباتهم ومسـؤولياتهم بفاعليـة فـي المجلـس  الرئيسية، مماتغيرمسؤولياتهم الوظيفية 
 .أو في أي من لجانه

 التالية:باألدوار والمسؤوليات  اإلدارة،يقوم كل مدير تنفيذي بصفته عضوا في 
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 الشركة استراتيجية طويرلت المقترحات تقديم. 
 وأغراضها الشركة ألهداف تحقيقها ومدى التنفيذية اإلدارة أداء مراقبة. 
 الشركة بأداء الخاصة التقارير مراجعة. 
 للشركة المالية والمعلومات القوائم ونزاهة سالمة من التحقق. 
 قوية الشركة في المخاطر إدارة ونظم المالية الرقابة أن من التحقق 
 التنفيذية اإلدارة أعضاء لمكافآت المالئمة لمستوياتا تحديد. 
 وعزلهم التنفيذية اإلدارة أعضاء تعيين في الرأي إبداء. 
 التنفيذية الشركة وظائف في واإلحالل التعاقب خطة وضع في المشاركة. 
 والنظـــام ةالصـــل ذات واألنظمـــة التنفيذيـــة ولوائحهمـــا المـــال ســـوق ونظـــام الشـــركات نظـــام بأحكـــام التـــام االلتـــزام 

 يشــكل عمــل أي فــي المشــاركة أو القيــام مــن واالمتنــاع المجلــس، فــي عضــويته لمهــام ممارســته عنــد األســاس
 .الشركة شؤون لتدبير إساءة

 رئـــيس بـــه يخطـــر مشـــروع لعـــذر إال عنهـــا التغيـــب وعـــدم العامـــة والجمعيـــة اإلدارة مجلـــس اجتماعـــات حضـــور 
 .طارئة ألسباب أو مسبقًا، المجلس

 فيهــا والمشــاركة ولجانــه اإلدارة مجلــس الجتماعــات والتحضــير بمســؤولياته، لالضــطالع كــاف   وقــت تخصــيص 
 .بالشركة التنفيذيين كبار ومناقشة العالقة ذات األسئلة توجيه ذلك في بما بفعالية،

 بشأنها الرأي إبداء قبل اإلدارة مجلس فيها ينظر التي بالموضوعات الصلة ذات المعلومات وتحليل دراسة. 
 الموضـــوعات مداولـــة علـــى المجلـــس وحـــث بحريـــة، آرائهـــم إبـــداء مـــن اآلخـــرين اإلدارة مجلـــس أعضـــاء مكـــينت 

 .ذلك إلى حاجة ظهرت إذا غيرهم ومن للشركة التنفيذية اإلدارة أعضاء من المختصين آراء واستقصاء
 األعمـــال فـــي - مباشـــرة غيـــر أم كانـــت مباشـــرة- لـــه مصـــلحة بـــأي وفـــوري كامـــل بشـــكل اإلدارة مجلـــس إبـــالغ 

ـــتم التـــي والعقـــود ـــك يتضـــمن وأن الشـــركة، لحســـاب ت  أي وأســـماء وحـــدودها المصـــلحة تلـــك طبيعـــة اإلبـــالغ ذل
 سـواء المصـلحة تلـك مـن مباشـر غيـر أو مباشـر بشـكل عليهـا الحصـول المتوقـع والفائدة بها، معنيين أشخاص
 يصـدر قـرار أي علـى التصـويت فـي المشـاركة عـدم العضـو ذلك وعلى مالية، غير أم مالية الفائدة تلك أكانت
 .التنفيذية ولوائحهما المال سوق ونظام الشركات نظام ألحكام وفقاً  وذلك ذلك، بشأن

 شــأنها مــن أي أعمــال فــي – المباشــرة غيــر أو المباشــرة – بمشــاركته وفــوري كامــل بشــكل اإلدارة مجلــس إبــالغ 
 تزاولــه، الــذي النشــاط فــروع أحــد فــي – اشــرمب غيــر أو مباشــر بشــكل – الشــركة بمنافســته أو الشــركة، منافســة
 .التنفيذية ولوائحها المال سوق ونظام الشركات نظام ألحكام وفقاً  وذلك

  الشركة مساهمي من أي إلى المجلس في عضويته طريق عن عليها وقف أسرار أي إفشاء أو إذاعة عدم – 
 أحكــام تقتضـيه مـا حسـب وذلـك الغيــر، ىإلـ أو – العامـة الجمعيـة اجتماعـات انعقـاد أثنــاء فـي ذلـك يكـن لـم مـا

 .التنفيذية ولوائحهما المال سوق ونظام الشركات نظام
 الشــــركة لمصــــلحة الالزمــــين، واالهتمــــام العنايــــة بــــذل مــــع نيــــة، وبحســــن كاملــــة، معلومــــات علــــى بنــــاءً  العمــــل 

 .كافة والمساهمين
 العضوية على المترتبة ومسؤولياته وأدواره واجباته إدراك. 
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 الصلة ذات والصناعية والتجارية المالية المجاالت وفي وأعمالها الشركة أنشطة مجال في رفهمعا تنمية. 
 األكمل الوجه على المجلس في بمهامه الوفاء من تمكنه عدم حال في اإلدارة مجلس عضوية من االستقالة. 
 اآلتية المهام أداء في بفعالية المشاركة المستقل اإلدارة مجلس عضو على: 

 لـــرأي المســـتقل فـــي المســـائل االســـتراتيجية، وسياســـات الشـــركة، وأدائهـــا، وتعيـــين إبـــداء ا
 التنفيذية. اإلدارةأعضاء 

  د حصــول أي تعــارض فــي عنــالتحقــق مــن مراعــاة مصــالح الشــركة ومســاهميها وتقــديمها
 .المصالح

 ة تنفيذيـال اإلدارةتطوير قواعد الحوكمة الخاصة بالشركة، ومراقبـة تطبيـق  ىاإلشراف عل
 ا.له

 التـي يــتم اتخـاذ القـرارات المهمــة االجتماعـات  جميــع لحضـور بـذل كـل الجهــود المطلوبـة
 الشركة. موقفعلى  بدورها تؤثر والتي

 اإلدارةتشكيل مجلس  3-4
من  اإلدارةمجلس أعضاء يتم تعيين  ،لالئحة حوكمة الشركات طبقاً وأععاء،  9من  الزوردي مجلس أععاء يتكون

 خالل التصويت التراكمي. 
 :اإلدارةفيما يلي المعايير والسياسات الواجب االلتزام بها لتعيين أعضاء مجلس و 

  أعضاء غير تنفيذيين؛ اإلدارةينبغي أن يكون غالبية أعضاء مجلس 
  مستقلين؛ راءمد 3ينبغي أن يتضمن المجلس ما ال يقل عن 
  ركات مسـاهمة فـي آن شـ 5أال يكـون عضـو مجلـس إدارة ألكثـر مـن  اإلدارةينبغي على أي عضو في مجلـس

 ؛واحد
  أي دور تنفيـذي، ويمنـع مـن تـولي أي منصـب تنفيـذي فـي الشـركة، مثـل  اإلدارةيجـب أال يكـون لـرئيس مجلـس

 ذلك.خالف  تنصلشركة ل اللوائح الداخلية حتى لوكانت ؛اإلداريالرئيس التنفيذي، المدير العام، أو المدير 
  دارة ونائبــه مــن قبــل إلانتخــاب رئــيس مجلــس ا نوات. ويــتمســ 3تنتخــب الجمعيــة العامــة أعضــاء المجلــس لمــدة

سنوات. ويجوز انتخاب جميع أعضاء المجلس بما فيهم رئيس المجلـس ونائبـه مـا لـم  3أعضاء المجلس لمدة 
 ذلك.ينص النظام األساسي للشركة خالف 

  الشركة.اليوجد شخص بعينه لديه الحق التخاذ القرارات في  الحاالت،في كل 
 ــ وصــفات عضــويتهم خــالل خمســة أيــام عمــل مــن  اإلدارةة إشــعار الهيئــة بأســماء أعضــاء مجلــس الشــرك ىعل

وأي تغييرات تطـرأ علـى عضـويتهم خـالل  –أيهما أقرب  –هم نأو من تاريخ تعيي اإلدارةتاريخ بدء دورة مجلس 
 خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.

  شـريطة أن تـتم الموافقـة علـى هـذا  مؤقتا،ن مديرا يلس أن يعيشاغرا، يجوز للمج اإلدارةمجلس إذا أصبح مقعد
 التالية.ن من الجمعية العامة العادية يالتعي
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  تعقد الجمعية  ،اإلدارةعن النصاب القانوني لعقد اجتماع مجلس  اإلدارةفي حال انخفض عدد أعضاء مجلس
 .اإلدارةمجلس العدد المطلوب من أعضاء  تعيينالعمومية العادية في أقرب وقت ممكن ل

 المستقلين اإلدارةن أعضاء مجلس يتعي 3-5
 يته الكاملة كما هو موضح أدناه.اللعند تعيين مدير مستقل، يجب ضمان استق

ويجوز للمدير المستقل القيام بواجباته والتعبير عن آرائه والتصويت على القرارات بموضوعية دون أي تحيز مـن أجـل 
 الصحيحة التي تساهم في تحقيق مصالح الشركة.مساعدة المجلس على اتخاذ القرارات 

قات أو ظروف تؤثر أو قـد تـؤثر علـى السنويا بتقييم مدى استقاللية العضو وضمان عدم وجود ع اإلدارةيقوم مجلس 
 يته.اللاستق

ســنوات أن يســتمر فــي العمــل بصــفته المســتقلة، إذا خلصــت لجنــة الترشــيحات  9ويجــوز للمــدير الــذي خــدم أكثــر مــن 
افــآت إلــى أن العضــو يمــارس حكمــا موضــوعيا ولــيس هنــاك أي مصــلحة أو مركــز أو رابطــة أو عالقــة قــد تعــوق والمك

 االستقالل.
 وعلى سبيل المثال، يشكل مايلي إنتهاكا لإلستقالل:

 شركة أخرى مـن مجموعتهـا  أن يكون مالكًا لما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو من أسهم
 رابة مع من يملك هذه النسبة.أو له صلة ق

 أسهم الشـركة أو مـن  أن يكون ممثاًل لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته خمسة في المائة أو أكثر من
 أسهم شركة أخرى من مجموعتها.

  من مجموعتها. في الزوردي أو في شركة أخرى اإلدارةأن تكون له صلة قرابة مع أي من أعضاء مجلس 
 مــل موظفــًا خــالل العــامين الماضــيين لــدى الشــركة أو أي طــرف متعامــل معهــا أو شــركة أن يعمــل أو كــان يع

أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبـار المـوّردين، أو أن يكـون مالكـًا لحصـص سـيطرة لـدى أي مـن 
 تلك األطراف خالل العامين الماضيين.

  التي تتم لحساب الشركة.أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود 
 أو أي من لجانه. اإلدارةمكافأة عضوية مجلس  ىأن يتقاضى مبالغ مالية من الشركة عالوة عل 
 جر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الزوردي.اأن يشترك في عمل من شأنه منافسة الزوردي، أو أن يت 

 

 اإلدارةمؤهالت وخبرات أعضاء مجلس    3-6
والمهـارة واالسـتقالل  مـن ذوي الكفايـة المهنيـة ممـن تتـوافر فـيهم الخبـرة والمعرفـة اإلدارةلـس ُيشترط أن يكون عضـو مج

أن  ىالــالزم، بمــا يمّكنــه مــن ممارســة مهامــه بكفــاءة واقتــدار، ممــا يســاعد فــي الوصــول الــى القــرارات الصــحيحة، ويراعــ
 يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:

 األداء تحفيــز إلــى يــؤدي بمــا الصــالحيات لمــنح تؤهلــه قياديــة بمهــارات عيتمتــ بــأن وذلــك :القيددادة علددى القدددرة 
 .المهنية واألخالق بالقيم والتقيد الفعالة اإلدارة مجال في الممارسات أفضل وتطبيق
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 التـدريب، ومسـتوى المناسـبة، والشخصـية المهنيـة، والمهـارات العلمية، المؤهالت فيه تتوافر بأن وذلك: الكفاءة 
ـــرات ـــة الشـــركة بأنشـــطة الصـــلة ذات مليـــةالع والخب  أو المحاســـبة أو أواالقتصـــاد بـــاإلدارة أو والمســـتقبلية الحالي
 .والتدريب التعلم في الرغبة عن فضالً  الحوكمة، أو القانون

 القــرار، اتخــاذ فــي والســرعة واإلداريــة، والقياديــة، الفنيــة، القــدرات فيــه تتــوافر بــأن وذلــك: التوجيدده علددى القدددرة 
 والرؤيـة والتخطـيط االستراتيجي التوجيه على قادراً  يكون وأن العمل، بسير المتعلقة الفنية لمتطلباتا واستيعاب
 .الواضحة المستقبلية

 وفهمهما المالية والتقارير البيانات قراءة على قادراً  يكون بأن وذلك: المالية المعرفة. 
 واختصاصاته مهامه ارسةمم عن يعوقه صحي مانع لديه يكون ال بأن وذلك: الصحية اللياقة. 
 اإلدارة مجلس في كعضو بمسؤولياته لالضطالع الكافي الوقت يوفر أن: اإللتزام. 
 حميدة بأخالق يتحلى أن يجب :أألخالق . 
 وتــــوافر الترشـــيحات لجنـــة توصـــيات اإلدارة مجلـــس أعضـــاء انتخــــاب عنـــد تراعـــي أن العامـــة الجمعيـــة وعلـــى 

 .فعال بشكل مهامهم داءأل الالزمة والمهنية الشخصية المقومات

  اإلدارةإنتهاء عضوية مجلس  3-7
  العادية في كل  ، ويجوز للجمعية العامةاإلدارةيبين نظام الشركة األساس كيفية انتهاء عضوية مجلس

على خالف ذلك دون  وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم ولو نص نظام الشركة األساس
وقت غير مناسب. كذلك  العزل لسبب غير مقبول أو في إخالل بحق من ُعزل في التعويض إذا وقع

عضوية من يتغيب من أعضائه عن  إنهاء- اإلدارةتوصية من مجلس  ىعل بناءً -يجوز للجمعية العامة 
 .حضور ثالثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع

  تشعر  ركة أنبإحدى طرق انتهاء العضوية، على الش اإلدارةعند انتهاء عضوية عضو في مجلس
 الهيئة والسوق فورًا مع بيان األسباب التي دعت إلى ذلك.

  بيان مكتوب بها  أداء الشركة، فعليه تقديم ى، وكانت لديه ملحوظات علاإلدارةإذا استقال عضو مجلس
 .اإلدارة أعضاء مجلس ، ويجب عرض هذا البيان علىاإلدارةإلى رئيس مجلس 

 حالل الوظيفي وتطوير الموارد البشرية بالشركة في التعيين واإل اإلدارةدور مجلس  3-8
 .بتعيين رئيس تنفيذي على أساس نزاهته وكفاءته التقنية وخبرته في مجال الصناعة اإلدارةيقوم مجلس 

علــى تعيــين الــرئيس التنفيــذي والمــدير المــالي ورئــيس التــدقيق الــداخلي ويضــمن حصــولهم علــى  اإلدارةويوافــق مجلــس 
 .المهارات المطلوبة
)بمســاعدة  يلـيوتطــوير مـوظفي الشــركة التأكـد ممــا  فيمـا يتعلــق بـالتعيين واإلحــالل الـوظيفي اإلدارةيجـب علـى مجلــس 

 والمكافآت(: رشيحاتتلجنة ال

  ونظام الدرجات، وتقييم األداء وتحديد األجر؛اإلدارةوجود قواعد ولوائح لمستويات ، 
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 ارة األداء، للمديرين التنفيذيين.وجود خطط المسار الوظيفي، وخطة التعاقب، وخطة إد 

 التخطيط  3-9
 عمليزةمزن خزالل ويعتمزدها. لتحقيزق تلزك األهزداف عمزل  سـتراتيجيةإويعع  ،يحدد المجلس أهداف أنشطة الشركة

خطزط  التنفيذيزة أيعزا تعزع اإلدارةلتحقيق أهداف الشزركة. مدخالت من مختلف اإلدارات بالشركةالتخطيط تشمل 
 تلزك مراجعزةوخطزط األعمزال، ويعزمن  اتاإلسـتراتيجيالمجلزس يعتمزد  .اإلسـتراتيجياتلك مع ت تتفق األعمال التي
مزن عمليزة  ااألداء واتخاذ اإلجراءات التصحيحية عند الحاجزة. وتعزد عمليزة وعزع موازنزة الشزركة جززءً  الخطط مع

 قياس األداء.عملية المدت و  ةالتخطيط قصير 

 اإلدارةمجلس  اتاجتماع  3-10
مــــن أجــــل الوفــــاء بــــأدوارهم  ضــــروريا.ذلــــك  اإلدارةكلمــــا رأى أعضــــاء مجلــــس  لززززس بانتظززززامتعقززززد اجتماعززززات المج

 عمال.األوحسب ما تمليه احتياجات  اإلدارةومسؤولياتهم كأعضاء مجلس 
 ةالةة أشهر. أربعة اجتماعات في السنة على األقل، بما ال يقل عن اجتماع واحد كل اإلدارةيعقد مجلس 

 :اإلدارةالتالية فيما يتعلق باجتماعات مجلس يجب اإللتزام بالمتطلبات 

  دعوة رئيسه أو الطلب خطيا من عضوين من أعضائه ىاًء علبنبانتظام  اإلدارةيجتمع مجلس. 
  يجب على الرئيس التشاور مع أعضاء اإلدارةعند إعداد جدول أعمال محدد لعرضه على مجلس ،

جدول  علىأعضاء المجلس إضافة بنود  والرئيس التنفيذي. ويحق لجميع األخرين اإلدارةمجلس 
 األعمال.

  ويجب إرسال الدعوة لالجتماع إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة أيام على األقل من تاريخ
االجتماع مرافقًا لها جدول أعمال االجتماع والوثائق والمعلومات الالزمة، ما لم تستدع األوضاع عقد 

الدعوة إلى االجتماع مرافقًا لها جدول أعمال االجتماع والوثائق االجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال 
 والمعلومات الالزمة خالل مدة تقل عن خمسة أيام قبل تاريخ االجتماع.

   ينبغي أن يحدد جدول أعمال االجتماع البنود التي سيتم تقديمها إلی المجلس والوثائق االحتياطية
 األعمال. کل بند من بنود جدولل والمستندات الداعمة

  يتم حضورلم  إذا ،اإلدارةأعضاء مجلس  بحضور أغلبيةفقط  صحيحا اإلدارةيكون اجتماع مجلس 
عن النصاب القانوني  عدد الحضور نقصأو  بدء االجتماعالنصاب القانوني في غضون ساعتين من 

أيام عمل  7 تقل عنال  لمدةبتأجيل االجتماع  نيالحاضر  اإلدارةيقوم أعضاء مجلس  االجتماع، خالل
 يوم عمل من تاريخ االجتماع؛ 30عن  تزيدوال 
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   نيابة عن عضو آخر شريطة استيفاء  اإلدارةحضور اجتماع مجلس  اإلدارةيجوز لعضو مجلس
 الشروط التالية:

 أكثر من عضو واحد؛ عن او يمثل أال يحضر 
   ت التي يحظر على الذي يتصرف بالوكالة التصويت على القرارا اإلدارةال يجوز لعضو مجلس

 بموجب القانون. عليهامديره التصويت 
 أن تكون الوكالة خطية )مكتوبة( يجب . 

  ،ينبغي أن يكون تداول جدول أعمال االجتماع ووثائق االجتماع، بما في ذلك محاضر االجتماعات مثبتة
 (.بصرف النظر عن طريقة االجتماع )المادية أو من خالل المؤتمر الصوتي أو المرئي

 طرح أي عضو في المجلس أي اعتراض  إذااألعمال، عد إنعقاد المجلس وموافقة األعضاء على جدول ب
 .على جدول األعمال يجب أن تدرج تفاصيل هذا األعتراض في محضر إجتماع المجلس

  بنود لم يرد ذكرها في جدول  أي-القرار  إلتخاذفقط البنود المدرجة في جدول األعمال سوف تخضع
تم مناقشتها من قبل المجلس. إذا كان هناك حاجة إلى اتخاذ قرار بشأن أي من هذه المسائل األعمال سي

 التالي.فإنه سيتم عن طريق التداول أو يؤجل إلى االجتماع 
 اإلدارةفي المحاضر وتوزيعها على جميع أعضاء مجلس  اإلدارة يتم تسجيل قرارات اجتماع مجلس. 
 ع في فصول  التالسج ووضع هذه .والتصويت للمداوالتداد سجالت يقوم المجلس بتوثيق اجتماعاته وا 

، يجب تسجيل هذا اإلدارةرأيا يختلف عن قرار مجلس  اإلدارةإذا أبدى عضو مجلس  إليها.لتسهيل الرجوع 
. إضافة إلى ذلك، إذا كان لدى أي عضو من أعضاء اإلدارةبالتفصيل في محضر اجتماع مجلس  الرأي

تتعلق بأداء الشركة أو أي من األمور المعروضة والتي لم يتم حلها في اجتماع  حظاتمالأية  اإلدارةمجلس 
فيما يتعلق  اإلدارة، يتم تسجيل هذه المالحظات واإلجراءات التي يتخذها أو سيتخذها مجلس اإلدارةمجلس 

 المجلس.أن توضع في محضر اجتماع  ويجب بذلك
  اإلدارةالحاضرين في اجتماع مجلس  اإلدارةء مجلس قبل جميع أعضا اإلجتماع منيجب أن يوقع محضر 

 وأمين السر. اإلدارةصلة، ورئيس مجلس ذي ال
  األقلال إذا طلب عضو واحد على إ، اإلدارةيسمح باتخاذ القرارات من خالل تعميمها على أعضاء مجلس 

ت التي تم إقرارها من كتابة مداوالت حول هذا القرار. ويجب التصديق على القرارا اإلدارةمن أعضاء مجلس 
 خالل هذه التعاميم في اجتماع المجلس التالي.

 حضور اإلجتماعات  3-11
سـنويا، وأن  المجلس٪ من اجتماعات 75يقل عن  ال حضور ما اإلدارةيجب على كل عضو من أعضاء مجلس 

ية كبيرة المستقلين له أهم اإلدارةقصارى جهدهم لحضور االجتماعات. إن حضور أعضاء مجلس  األعضاء يبذل
 جتماعات حيث يتم اتخاذ القرارات الهامة والمادية التي تؤثر على وضع الشركة.اإلفي جميع 

 لن يعفي أي مدير من واجباته تجاه الشركة. عن إجتماعات المجلس الغياب
الحضور شخصيا، أو عن طريق التكنولوجيا المعاصرة، شريطة  اإلدارةولتسهيل المشاركة، يجوز ألعضاء مجلس 
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 ن:أ

 الصوت نقل أو / و الفوري الفيديو خالل من هي لمشاركةا.  
  وفاعلية،المشاركة من خالل اإلتصال المباشر، التي بدورها تمكن عضو المجلس من المشاركة بنشاط 

 .اآلراء ومناقشة التصويت على القرارات العروض، وتقديموتمكنه من اإلستماع ومتابعة 

 يتمكنــوا مــن حضــور اإلجتمــاع تقــديم اعتــذار مقــدما وأن يشــار اليــه فــي يتوجــب علــى أعضــاء المجلــس الــذين لــم
 للمجلس.كما يتم توثيق الحضور في التقرير السنوي  محضر اإلجتماع.

، يجتمـع الـرئيس بشـكل منفصـل مـع عضـو مجلـس اإلدارةوفي حال وجود غياب متكـرر مـن جانـب عضـو مجلـس 
الظروف قد يكون من مصلحة الشركة أن يستقيل عضـو  وفي بعضالمستقبل.للتأكد من توافره والتزامه في  اإلدارة
 .اإلدارةمجلس 

 ولتسهيل سير االجتماع بفعالية، ينبغي أن يكفل رئيس المجلس ما يلي:
 وضع جدول أعمال واضح ومفصل بشكل مناسب وتعميمه على جميع األعضاء مسبقا؛ 
 بما في ذلك األسلوب والموقع وحجم الغرفة  في بيئة اجتماعات مناسبة اإلدارة يتم تنظيم اجتماعات مجلس(

 والمقاعد(
 ي علی الفور في األوقات المحددة.تهيبدأ االجتماع وين 

 التصويت في الجلسة 3-12
تكون جميع القرارات التي تتخذ في اجتماعات المجلس بأغلبيـة أصـوات األعضـاء الحاضـرين فـي االجتمـاع. وفـي 

 حالة التعادل، يكون للرئيس صوت التصويت.
إلجـراء  اجتماعـا وز للمجلس أيضا أن يعتمد قراراته من خالل التداول ما لم يطلـب أحـد أعضـاء المجلـس كتابـةً يج

تمريـره عـن  القـرار الـذي تـم بشأن هذا القرار. ويتعين علـى جميـع أعضـاء المجلـس التوقيـع علـى مثـل هـذا مداوالت
 طريق التداول.

المصـالح الـذي قـد يكـون لمـدير مـا تجـاه الشـركة، فـإن  تعـارضإذا كان بند من بنود جدول أعمال المجلس يتعلق ب
هــذا المــدير )كطــرف معنــي( لــن يكــون مــؤهال للمشــاركة فــي المناقشــة أو التصــويت فــي القــرار المتعلــق ببنــد جــدول 

 األعمال.

 محعر اإلجتماع  3-13
 لحضور.جميع اجتماعات المجلس، بما في ذلك تسجيل أسماء الحاضرين وا المجلس وقائعيحضر أمين سر 

وتعمم محاضر اجتماعات المجلس فورا على جميع أعضاء المجلس كمسودة ويتم تعميمها مرة أخرى على 
 .اإلدارةجميع أعضاء مجلس 

ويجب أن يوقع أمين السر وكل عضو من أعضاء المجلس الحاضرين في االجتماع، بما في ذلك الرئيس، 
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 ه كامال ويجب أن يعقد في مباني الشركة المسجلة.محضر اإلجتماع يمكن أن يوقع بأجزاء حتى يتم إعتماد

  أمين سر المجلس 3-14
 بقرار السر أمين ومكافآت اختصاصات وتحدَّد غيرهم، من أو أعضائه بين من للسر أميناً  اإلدارة مجلس ُيعّين
 .هذا الشأن في أحكاماً  األساس الشركة نظام يتضمن لم ما – اإلدارة مجلس من

 التنفيذية والمساهمين. اإلدارةو  اإلدارةلعمل بإنصاف وموضوعية مع مجلس ويتولى األمين مسؤولية ا

  المؤهالت 3-14-1
يجب على مجلس اإلدارة اإلشراف على الشخص المعين بوظيفة أمين سر المجلس والتحقق من امتالكه 

 للمؤهالت ودرجة الكفاءة الالزمة والموضوعية لالضطالع بدوره ومهامه بصورة فعالة.

 ولياتاألدوار والمسؤ  3-14-2
 المجلس، اعداد تقويم. ويشمل ذلك المساعدة في اإلدارةالمجلس بخدمات السكرتارية لمجلس  أمين سريقدم 

وجدول أعمال المجلس، وحزم ومحاضر االجتماعات، ومتابعة القرارات وبنود اإلجراءات التي تنشأ  ومالحظات
 .عن اجتماعات المجلس

المجلس معلومات دقيقة تمكنهم من التوصل إلى قرارات ذكية  ويضمن أمين سر المجلس أن يكون أمام أعضاء
 بشأن المسائل التي تتطلب موافقتهم عليها.

 ما يلي : اإلدارةسر مجلس  ومسؤوليات أمينوتشمل أدوار 
  عداد العروض المرئية؛ اللجان(المجلس / )االجتماعات ادارة وتنسيق إعداد جداول  وا 
  شعارات االجتماع في وقت إبالغ أعضاء المجلس، وفقا للوائح هذا الدليل، بجداول اجتماعات المجلس وا 

كاف قبل الموعد المحدد لالجتماع المعني، وضمان أن يكون أمام األعضاء معلومات دقيقة لتمكينهم من 
 التوصل إلى قرارات ذكية بشأن المسائل التي تتطلب موافقتهم

 وأوراق العمل والوثائق والمعلومات ذات  اإلدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس اإلدارةزويد أعضاء مجلس ت
عمــال والتــي يطلبهــا أي ألالصــلة وأي معلومــات إضــافية تتعلــق بالموضــوعات المدرجــة فــي بنــود جــدول ا

 .اإلدارةعضو من أعضاء مجلس 
  ه من القيام بذلك.ت، إال إذا كانت هناك أسباب مبررة، منعاإلدارةحضور جميع اجتماعات مجلس 
 عـداد محاضـر لهـا تتضــمن مـا دار مـن نقاشـات ومـداوالت وبيـان مكــان  اإلدارةاعـات مجلـس توثيـق اجتم وا 

االجتمــاع وتاريخــه ووقــت بدايتــه وانتهائــه، وتوثيــق قــرارات المجلــس ونتــائج التصــويت، وحفظهــا فــي ســجل 
، وتوقيـع هـذه –إن وجـدت  –التـي أبـدوها  والتحفظـات الحاضـرينخاص ومنظم، وتدوين أسماء األعضـاء 

 الحاضرين.  لمحاضر من جميع األعضاءا
 إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.  اإلدارة سأعضاء مجل ىعرض مسودات المحاضر عل 
  التاأكد من أن أعضاء مجلس ا إلدارة يتلقون بشكل كامل وسريع نسخة مـن محاضـر اجتماعـات المجلـس
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 وكذلك المعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.
  واللجــان المنبثقــة عــن الشــركة والتقــارير التــي تعــدها  اإلدارةالتقــارير المقدمــة إلــى مجلــس المحافظــة علــى

 واللجان وكذلك المحاضر الرسمية األخرى للشركة. اإلدارةومحاضر اجتماعات مجلس 
  جميــع إجــراءات المجلــس،  وأن المجلــس،بــاإلجراءات التــي أقرهــا  اإلدارةالتحقــق مــن تقيــد أعضــاء مجلــس

 ألنظمة تتبع بدقة من قبل األعضاء.والقواعد وا
 وتنفيــذها وتحــديثها. )يجــب أن يتضــمن تقريــر الحالــة نقــاط  اإلدارة اعــداد تقريــر عــن وضــع قــرارات مجلــس

 العمل، والشخص المكلف بمسؤولية إكمال المهمة، وتاريخ االستحقاق الواجب، وحالة المهمة(؛
  دارة كافة األعماإلدارةالتنسيق بين أعضاء مجلس  اإلدارةال اإلدارية والفنية واللوجستية لشؤون مجلـس . وا 

 العامة.واجتماعات الجمعية 
  السر.إدارة وتطوير رؤية أمين 
  ـــةالعمـــل كضـــابط اتصـــال ـــة مـــع هيئ ـــزام بحوكمـــة  الســـوق المالي والهيئـــات الرســـمية األخـــرى وضـــمان اإللت

 الشركات واللوائح األخرى ذات الصلة.
 الشركة. المساعدة في تحديث وتنفيذ حوكمة 
  (.القادمين)الجددمساعدة اللجنة في إعداد وتنفيذ البرنامج التعريفي ألعضاء المجلس 
  الثانيــــة  المــــادة عليــــهة وفقــــًا لمــــا نصــــت تنفيذيــــال اإلدارةو  اإلدارةتنظــــيم ســــجل إفصــــاحات أعضــــاء مجلــــس

 .يةالمالسوق هيئة الوالتسعون من قانون 
  ارةاإلدتقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس. 
  التنفيذية اإلدارةو  اإلدارةوبين مجلس  اإلدارةضمان تدفق جيد للمعلومات داخل مجلس. 
  اإلدارةيعهد بها مجلس ا  أو أعمالإنجاز أي مهام. 
  المجلس.تحديث دليل حوكمة الشركات والتأكد من تحديث الدليل وفقا لتوجيهات 

 المجلس.وال يجوز فصل أمين سر المجلس إال بقرار من 
 

 ومسؤولياته اإلدارةوار مجلس أد 4
جميــــع المســــاهمين. ويــــؤدي واجباتهــــا بالرعايــــة والــــوالء فــــي إدارة شــــؤون الشــــركة واتخــــاذ جميــــع  اإلدارةيمثــــل مجلــــس 

 جراءات بما يحقق المصلحة العامة للشركة وتطويرها وتعظيم قيمتها.اإل
ئحه التنفيذية والئحته الداخلية، يكون لمجلس مع عدم اإلخالل باختصاصات الجمعية العامة وفقا لقانون الشركات ولوا

 إدارة الشركة أوسع الصالحيات في إدارة الشركة وتوجيه أنشطتها لتحقيق أهدافها.
حتـى ولـو كانـت تقـوم بتشـكيل لجـان أو تفـويض بعـض  اإلدارةوتقع المسؤولية النهائية عن الشركة علـى عـاتق مجلـس 

تجنـب إصـدار التوكيـل العـام أو غيـر  اإلدارةف األخـرى. يجـب علـى مجلـس سلطاتها إلـى اللجـان أو األفـراد أو األطـرا
بوضـوح فـي  اإلدارةالمحدد، ويضمن عدم وجـود سـلطة مطلقـة التخـاذ القـرارات فـي الشـركة. وتحـدد مسـؤوليات مجلـس 

 النظام االساسي للشركة.
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ــالفقرة أعــاله، يقــوم المجلــس بإنتــداب واحــد أو أكثــر مــن أعضــائه أو لجانــه أو طــرف ثالــث بــأداء  مــع عــدم اإلخــالل ب
 وظيفة محددة أو وظائف محددة.

جميع المساهمين ويتعهد بالعمل وفقا لمصالح الشركة العامـة ولـيس لصـالح المجموعـة التـي  مجلس االدارةيمثل عضو 
ر . وتخضـع ممارسـة سـلطة اتخـاذ القـرار لـدى المـدياإلدارةفي مجلـس  الح تعيينهيمثلها أو المجموعة التي صوتت لص
، فإنـه ال ينبغـي اإلدارةالمصـالح. وفـي حالـة تعـارض أحـد أعضـاء مجلـس  تعارضلواجبات ائتمانية ويجب أن تتجنب 

 تعـارضله أن يشارك في أي تصويت فيما يتعلـق بـأي مسـائل مرتبطـة بهـذا النـزاع، وأن يفصـح عـن وجـود مثـل هـذا ال
 أمام مجلس الزوردي.

مات و / أو توصيات من المسـاهمين مـا لـم تكـن هـذه التعليمـات و / أو اتخاذ تعلي اإلدارةيحظر على أعضاء مجلس 
التوصـــيات فـــي شـــكل قـــرار تـــم إقـــراره فـــي اجتمـــاع عـــام للمســـاهمين. وبموجـــب القـــرار، يمكـــن للمجلـــس أن يطلـــب مـــن 

تاحــة هــذه التوصــيات المستشــارين الخــارجيين تزويــده بتوصــيات بشــأن كيفيــة التصــويت علــى مســائل محــددة. وينبغــي إ
 .راءميع المدلج

بمهامـه ومسـؤولياته لقيـادة الشـركة ضـمن إطـار مـن الضـوابط الفعالـة والحصـيفة التـي تسـمح بتقيـيم  اإلدارةيقوم مجلس 
دارة المخاطر والحد من آثارها والتخفيف من حدتها.  وا 

 :اإلدارةفيما يلي األدوار والمسؤوليات الرئيسية لمجلس 

 اإلستراتيجية 4-1
 ومراجعتهـا وتنفيـذها عليهـا واإلشـراف للشـركة الرئيسـة واألهـداف واالسـتراتيجيات توالسياسـا الخطـط وضع 

 :ذلك ومن لتحقيقها، الالزمة والمالية البشرية الموارد توافر من والتأكد دوري، بشكل

 جـراءات إدارة المخـاطر  وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمـل الرئيسـة وسياسـات وا 
 ا.وتوجيهه ومراجعتها

 قـــرار الموازنـــات  تحديـــد الهيكـــل الرأســـمالي األمثـــل للشـــركة واســـتراتيجياتها وأهـــدافها الماليـــة وا 
 بأنواعها. التقديرية

 .اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة، وتملك األصول والتصرف بها 
 .وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة 
  ظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.التنللهياكل المراجعة الدورية 
 ية.التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيس 

 .ضمان مواءمة االستراتيجية مع الموارد الحالية للشركة والمخاطر والظروف االقتصادية والسوق والنمو 
  حول تحقيق اإلستراتيجية وتقديم التغذية الراجعة ذات الصلة حول أدائها. ةالتنفيذي اإلدارةتقييم أداء 
 :تقديم توصيات للجمعية العامة غير العادية لما تراه مناسبا فيما يتعلق بما يلي 

 .زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة 
 كمـــا هـــو محـــدد فـــي لوائحهـــا الداخليـــة أو البـــت فـــي اســـتمرارية تهاحـــل الشـــركة قبـــل انتهـــاء مـــد 
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 الشركة.
  التنفيذيــة وفقــا  اإلدارةو  اإلدارة مجلــس بــينالهيكــل التنظيمــي للشــركة يحــدد الكفــاءات ويــوزع الواجبــات  أنمــن التأكــد

تـوازن التحقيـق و ركة للشـكفاءة عملية اتخـاذ القـرارات  تحسين ىركات ويساعد علالشحوكمة  في ممارساتالل ألفض
 مايلي:على المجلس  يجب ذلك،ولتحقيق .التنفيذية والمجلس السلطات بين

  اعتمــاد وتطــوير السياســات الداخليــة فيمــا يتعلــق بأعمــال الشــركة، بمــا فــي ذلــك تحديــد الواجبــات
 واألدوار والمسؤوليات المنوطة على مختلف المستويات التنظيمية.

  التنفيذيــــة،  اإلدارةالموافقـــة علــــى سياســـة مكتوبــــة وتفصــــيلية تحـــدد الصــــالحيات المفوضـــة إلــــى
حدد هذه الصالحيات ووسائل التنفيذ وفترة التفويض. ويجـوز للمجلـس أن يطلـب مـن مصفوفة ت

 .بممارسة هذه الصالحيات المفوضةالتنفيذية تقديم تقارير دورية فيما يتعلق  اإلدارة
  سلطة اتخاذ القرار. الضوابط الداخلية. اإلدارةمجلس يستمد تحديد المسائل التي 

 ديدة أو مشاريع مشتركة أو استثمارات مالية.على أية أنشطة أعمال ج الموافقة 

 الرقابة الداخلية 4-2
 جميـع علـى بـه ويحـتفظ وينفـذ ،والمخـاطر(لجنـة المراجعـة  يدعمـه)الداخليـة  للضـوابط سـليم نظـام إنشـاء ضـمان 

 المستويات.
 :جراءات للرقابة الداخلية واإلشراف عليها بشكل عام، بما في ذلك  وضع قواعد وا 

 المصــالح الفعليــة والمحتملــة لكــل مــن أعضــاء  تعــارض حــاالتمعالجــة وضــع سياســة مكتوبــة ل
ــــس  ــــك إســــاءة اســــتخدام أصــــول الشــــركة  اإلدارةو  اإلدارةمجل التنفيذيــــة والمســــاهمين. ويشــــمل ذل

 قة.العالطراف ذات األالناجم عن التعامالت مع  اإلدارةوتسهيالتها وسوء 
  القواعد المتعلقة بإعداد التقارير المالية.ضمان سالمة القواعد المالية والمحاسبية، بما في ذلك 
 لموافقة على مصفوفة تفويض السلطة.ا 
 دارتهـا مــن خـالل التنبــؤ بشـكل عــام  ضـمان تطبيـق إجــراءات الرقابـة المناســبة لتقيـيم المخــاطر وا 

بالمخاطر التي قد تواجهها الشركة وخلـق بيئـة تـدرك ثقافـة إدارة المخـاطر علـى مسـتوى الشـركة 
 هذه المخاطر بشفافية للمساهمين واألطراف المتعلقة بالشركة. واإلفصاح عن 

 .مراجعة فعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة على أساس سنوي 

 الحوكمة 4-3
  جراءات واضحة وصريحة لعضوية مجلس هيئـة ل ألحكام اإللزاميـةل بااإلخالدون  اإلدارةوضع سياسات ومعايير وا 

 فقة الجمعية العامة.، وتنفيذها بعد مواالسوق المالية
  وضع قواعد الحوكمة للشركة وفقا ألحكـام الهيئـة العامـة لسـوق المـال، ومراقبـة تنفيـذها للتأكـد مـن فعاليتهـا وتعـديلها

 المجلس:عند الضرورة. وتحقيقا لهذه الغاية، يقوم 
  ات.لدليل حوكمة الشرك اإلمتثالالتحقق من امتثال الشركة للقواعد المعمول بها، بما في ذلك 
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 .مراجعة وتحديث القواعد وفقا للمتطلبات القانونية وأفضل الممارسات 
  مراجعة وتطوير مدونات السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة والسياسات واإلجراءات الداخلية

 األخرى من أجل الوفاء بمتطلبات الشركة ووفقا ألفضل الممارسات.
  رات فـــي مجـــال حوكمـــة الشـــركات وأفضـــل بانتظـــام علـــى التطـــو  اإلدارةإطـــالع أعضـــاء مجلـــس

 الممارسات.
  ويجــوز للمجلــس اإلدارةتعيــين رئــيس ونائــب رئــيس مجلــس يــتم مــع عــدم اإلخــالل بأحكــام النظــام األساســي للشــركة .

 أيضا تعيين عضو إداري ألعضائه.
  والمخاطر. لمراجعة، عدا لجنة امراجعةأعضاء لجنة ال تعيينالموافقةعلى 
 ــ إن ) والعضــو المنتــدب اإلدارةونائــب رئــيس مجلــس  اإلدارةرئــيس مجلــس  لكــلد المســوؤوليات تحديــد األدوار وتحدي

  في اللوائح الداخلية للشركة. إشارة ةإذا لم تكن هناك أي اوخطي صراحةوجد( 
 للشركة. الماليةالسنة وفي غضون ستة أشهر بعد نهاية السنة  دعوة الجمعية العامة مرة واحدة على األقل في 
  عــدم اســتكمال قائمــة المرشــحين التــي أوصــت بهــا لجنــة حــال فــي  اإلدارة مرشــحين إضــافيين لعضــوية مجلــسإدراج

 .الترشيحات والمكافآت للمساهمين
  والموافقة عليه قبل نشره. اإلدارةإعداد تقرير مجلس 
 ة فيمـا يتعلـق ضمان دقة وسالمة البيانـات والمعلومـات التـي يجـب اإلفصـاح عنهـا وفقـا للسياسـات واألنظمـة المطبقـ

 باإلفصاح والشفافية.
  تشكيل لجان متخصصة تابعة للمجلس وفقا للقرارات التـي تحـدد مـدة وصـالحيات ومسـؤوليات هـذه اللجـان، وكـذلك

الطريقــة التــي يســتخدمها المجلــس فــي مراقبــة تلــك اللجــان. وتحــدد هــذه القــرارات أيضــا أســماء األعضــاء وواجبــاتهم 
 أنشطة هذه اللجان وأعضائها.وتقوم بتقييم أداء و  وحقوقهم،

 الشركة. العمل في تحديد القيم والمعاير التي تحكم 
 .مراجعة أداء اللجان 
 .مراقبة مبادرات المسؤولية اإلجتماعية للشركة وفعاليتها 
  المصــالح الفعليــة والمحتملــة التــي قــد تــؤثر علــى أداء  تعــارضوضــع سياســة صــريحة ومكتوبــة للتعامــل مــع حــاالت

التنفيذيــة أو أي موظــف آخــر فــي الشــركة عنــد التعامــل مــع الشــركة أو أصــحاب  اإلدارةأو  إلدارةاأعضــاء مجلــس 
 .السوق المالية لوائح هيئةمن  6المصلحة اآلخرين. يتم إعداد هذه السياسة وفقا للفصل 

  يـة علـى العمـل بفعال اإلدارةوضع سياسة داخلية تشرح إجراءات عمل المجلس وتهدف إلـى تشـجيع أعضـاء مجلـس
 للوفاء بالتزاماتهم تجاه الشركة.

  عليهـا فـي وضع السياسات واإلجراءات والقواعد اإلشرافية المتعلقة باإلفصاح وفقـا لمتطلبـات اإلفصـاح المنصـوص
 89، حسب مقتضـى الحـال، ولوائحـه التنفيذيـة. تكـون هـذه السياسـة وفقـا للمـادة السوق المقانون الشركات وقانون 

 .ماليةنظام هيئة السوق المن 
  المال. سوق من هيئة 86ضع سياسة للسلوك المهني والقيم األخالقية في الشركة، وفقا للمادة و 
  التنفيذيـة. وينبغـي أن تكـون هـذه المعلومـات متاحـة للمراجعـة  اإلدارةتنظيم اإلفصاحات لكـل مـن أعضـائه وأعضـاء
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 مجانا.من قبل مساهمي الزوردي 
  أسـرار  تكون قد وصلت أو إلى أطراف ثالثة للمساهمين،الجمعية العامة  ما عدا في المساهمينفصاح عن اإلعدم

 الشركة إلى علمهم بسبب مناصبهم.

 األمور المالية 4-4
 قاتها المالية واإلئتمانية مع أطراف ثالثة.الاإلشراف على إدارة أموال الشركة وتدفقاتها النقدية وع 
 فيما يتعلق بما يلي: تقديم توصية للجمعية العامة العادية بما تراه مناسبا 

  استخدام اإلحتياطي النظامي للشـركة إذا كانـت قـد شـكلته الجمعيـة العامـة غيـر العاديـة ولـم يـتم
 تخصيصها لغرض محدد.

  .تكوين مخصصات مالية إضافية أو احتياطية للشركة 
  .طريقة توزيع األرباح الصافية للشركة 

 والموافقة عليها قبل نشرها. إعداد القوائم المالية المرحلية والسنوية للشركة 
 .عقد اجتماع واحد في الربع األخير من كل عام لمراجعة واعتماد الميزانيات للعام القادم 
 اإلدارةفي تقارير مجلس  الصلة الرئيسية ومعامالت األطراف ذات عن األعمال / المعامالت اإلفصاح التأكد من 

 .هاالسنوية لمساهمي
 كذلك اإلحتفاظ باألرباح أو األرباح،ألرباح وفقا لسياسة توزيع التوصية للمساهمين بتوزيع ا. 

 داء والمكافآتاأل 4-5
  علـى  مكافـأة الثابتـة والمكافـآت المرتبطـة بـاألداء والمكافـآتالل ثـالممنوحـة لمـوظفي الشـركة م المكافـآتتحديد أنـواع

 لقانون الشركات المتعلقة لية ووفقاالماهيئة السوق لوائح التنظيم الصادرة عن أساس األسهم دون اإلخالل بأحكام و 
 المساهمة. بالشركات

  ـــات الالزمـــة لتقيـــيم أداء مجلـــس ـــة باســـتخدام مؤشـــرات األداء  اإلدارةتطـــوير اآللي دارتـــه التنفيذي ـــه وا  وأعضـــائه ولجان
 الرئيسية بناء على اقتراح اللجنة.

  والمكافآت(يحات من خالل لجنة الترش)التنفيذية  اإلدارةمراجعة أدائها، وأداء اللجان، و. 

 وأصحاب المصالحة لتزاماإل 4-6
   وضع السياسات واإلجراءات للتأكد من التزام الشركة بالقوانين واللوائح والتزام الشركة باإلفصاح عن المعلومات

 التنفيذية بهذه السياسات واإلجراءات. اإلدارةالجوهرية للمساهمين وأصحاب المصلحة وضمان التزام 
 لسياســات واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن قبــل أصــحاب المصــلحة عنــد تقــديم الشــكاوى أو موافقــة علــى وضــع اال

نظـام هيئـة السـوق مـن  84وفقـا للمـادة  والمخـاطر، المراجعـة اإلبالغ عن أي انتهاكات بناء على توصية مـن لجنـة
 .المالية

 ــ  وكــذلكب أعمــال الشــركة، تطــوير قنــوات اتصــال فعالــة تســمح للمســاهمين بمراجعــة دوريــة ومتنوعــة لمختلــف جوان
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 أعمال قد تم تطويرها.
 

 التنفيذية اإلدارة 4-7
  ة للشــركة، وتنظــيم إجراءاتهــا التشــغيلية، ورصــدها واإلشــراف عليهــا، والتأكــد مــن أنهــا تــؤدي التنفيذيــ اإلدارةتشــكيل

 الواجبات الموكلة إليها. ولتحقيق ذلك، يقوم المجلس بما يلي:
 لالزمة لإلدارة التنفيذية.وضع السياسات اإلدارية والمالية ا 
   اإلدارةالتنفيذية تعمل وفقا للسياسات المعتمدة من قبل مجلس  اإلدارةالتأكد من أن. 
 ــــد ــــى  تحدي تخــــاذ أي قــــرار وصــــحة هــــذا الالتنفيذيــــة واإلجــــراءات  اإلدارةالصــــالحيات المــــراد تفويضــــها إل

 التفويض.
 نفيذي الرئيس الت عمله.ويحظر تعييناإلشراف على الموافقة على تعيين الرئيس التنفيذي للشركة، والقيام ب

 .اإلدارةنهاية خدمته كرئيس لمجلس  التي تتبع ىاألولالسنة  خالل
 وتحديد مكافآتـه )بنـاء علـى توصـيات لجنـة المراجعـة  ةالداخلي ةلموافقة على تعيين وفصل رئيس المراجعا

 .والمخاطر(
   ســـير العمـــل وأي عقبـــات ومشـــاكل تتعلـــق بـــذلك،  قشـــةلمنا التنفيذيـــة، اإلدارةعقـــد اجتماعـــات دوريـــة مـــع

 ومراجعة ومناقشة المعلومات الهامة المتعلقة بأعمال الشركة.
  التنفيذية تتفق مع أهداف واستراتيجية الشركة. اإلدارةوضع معايير ألداء 
   التنفيذية.  اإلدارةمراجعة وتقييم أداء 
  .وضع خطط لتعاقب إدارة الشركة 

 التنفيذية  إلدارةاأدوار ومسؤوليات  5
واعـد واللـوائح الصـادرة عـن مع عدم اإلخالل باألدوار والمسؤوليات المنوطة بالمجلس وفقا ألحكام قـانون الشـركات والق

التنفيذيــة مســؤولة عــن تنفيــذ الخطــط والسياســات واالســتراتيجيات واألهــداف الرئيســية  اإلدارة، تكــون هيئــة ســوق المــال
 .للشركة من أجل تحقيق أغراضها

 الرئيس التنفيذي 5-1
 مباشرة ويكون مسؤوال عن: اإلدارةيجب على الرئيس التنفيذي لشركة الزوردي أن يقدم تقاريره إلى مجلس 

 اإلدارةالتنفيذية التي تؤثر على األعمال اليومية للشركة. ويتعين على جميع أعضاء  اإلدارةجميع األمور المتعلقة ب 
 .باشر أو غير مباشرم بشكل التنفيذية أن يقدموا تقاريرهم

  اإلدارةاقتراح وتطوير إستراتيجية الشركة واألهداف التجارية العامة، وذلك بالتشاور الوثيق مع مجلس. 
 التنفيذية( اإلدارةضافة إلى االب) واللجان التابعة لها اإلدارة تنفيذ قرارات مجلس. 
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  على جدول أعمال المجلس.مجلس االدارةلرئيس مقترحات تقديم 
 زويد المجلس بمعلومات دقيقة وواضحة ذات صلة في الوقت المناسب لتعزيز اتخاذ القرار الفعال من قبل ضمان ت

 المجلس. 
 رية التي تؤثر علی شرکة الزوردي قد عرضت علی المجلس.هالتأکد من أن جميع األمور الجو 

 

 اإلدارة التنفيذية 5-2
 يلي:التنفيذية ما  اإلدارةومن بين أدوار ومسؤوليات 

 اإلدارة مجلسالمعتمدة من قبل  ق السياسات والقوانين الداخلية للشركةتطبي. 
  دارة اقتراح اسـتراتيجية الشـركة الشـاملة وخطـط األعمـال الرئيسـية والمرحليـة وسياسـات وآليـات االسـتثمار والتمويـل وا 

 المخاطر وخطط إدارة الظروف الطارئة في حاالت الطوارئ وتنفيذها.
 لي للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية.اقتراح أنسب هيكل رأسما 
 .اقتراح النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة وحيازة الموجودات والتصرف فيها 
  للموافقة عليها اإلدارةاقتراح هيكلة الموارد التنظيمية والبشرية للشركة وعرضها على مجلس. 
  جراءات الرقابة الداخلية و  كل عام والتي تشمل:عليها بش اإلشرافتطبيق نظم وا 

  المصالح. تعارضتنفيذ سياسة 
   تطبيــق اإلجــراءات الماليــة والمحاســبية بشــكل صــحيح، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المتعلقــة بإعــداد التقــارير

 المالية.
  دارة المخاطر من خـالل التنبـؤ بشـكل عـام بالمخـاطر التـي قـد تواجههـا تطبيق نظم رقابة مناسبة لقياس وا 

 أمـام بشـفافية عنهـا مـن المخـاطر علـى مسـتوى الشـركة واإلفصـاح الحـدة تـدرك ثقافـة الشـركة وخلـق بيئـ
 اآلخرين. المصلحة وأصحاب الشركة إدارة مجلس

  واإلطار الداخلي للشركة. هيئة السوق المالية تطبيق قواعد ولوائح حوكمة الشركات الصادرة عن 
 ين واللـوائح والتزامهــا باإلفصـاح عــن المعلومــات تنفيـذ السياســات واإلجـراءات لضــمان التـزام الشــركة بــالقوان

 الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصلحة.
  بالمعلومات المطلوبة لممارسة أدواره ومسؤولياته، وتقديم توصيات بشأن ما يلي: اإلدارةتزويد مجلس 

 .زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة 
   حهــا الداخليــة أو البـــت فــي اســـتمرارية كمــا هــو منصـــوص عليــه فـــي لوائ مـــدتهاحــل الشــركة قبـــل انتهــاء

 الشركة.
   للشركة. اإلحتياطي النظامياستخدام 
   .تكوين احتياطيات إضافية للشركة 
  رباح الصافية للشركة.األطريقة توزيع 
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  ــــس  اإلدارةتزويــــد أعضــــاء مجلــــس غيــــر التنفيــــذيين بصــــفة خاصــــة ولجــــان الشــــركة بجميــــع  اإلدارةوأعضــــاء مجل
. ويجـب أن تكـون المعلومـات المقدمـة كاملـة وواضـحة وصـحيحة الالزمة السجالتالوثائق و المعلومات والتفاصيل و 

 .وغير مضللة، في الوقت المناسب لتمكين األعضاء من أداء واجباتهم والتزاماتهم
  فـي اقتراح سياسة وأنواع المكافآت الممنوحة للموظفين مثل المكافآت الثابتة والمكافـآت المرتبطـة بـاألداء والمكافـآت

 شكل أسهم.
  إعداد التقارير المالية وغير المالية الدورية فيما يتعلق بالتقدم المحرز فـي أعمـال الشـركة فـي ضـوء خطـط وأهـداف

 .اإلدارةى مجلس الالشركة اإلستراتيجية ورفع هذه التقارير 
 ألهــداف واســتراتيجيات  نســب وفقــااألاليوميــة للشــركة ونشــاطها، باإلضــافة إلــى إدارة مواردهــا بالشــكل  األعمــال إدارة

 الشركة.
  خالقية داخل الشركة.األالمشاركة بفعالية في بناء وتطوير ثقافة القيم 
  دارة المخـاطر والتأكـد مـن فعاليتهـا وكفاءتهـا وضـمان اإللتـزام بمسـتوى المخـاطر التـي تطبيق نظم الرقابة الداخليـة وا 

 .اإلدارةأقرها مجلس 
 متعلقــة بأعمــال الشــركة، بمــا فــي ذلــك تحديــد الواجبــات واألدوار والمســؤوليات اقتــراح وتطــوير السياســات الداخليــة ال

 المنوطة بالمستويات التنظيمية المختلفة.
  التنفيذية وطريقة تنفيذ هذه السياسة اإلدارةاقتراح سياسة واضحة لتفويض المهام إلى. 
  جـراءات اتخـاذ القـر  اإلدارةاقتراح الصالحيات الممنوحة إلى ار وفتـرة التفـويض بشـرط تقـديم تقـارير دوريـة التنفيذية وا 

 .إلى المجلس فيما يتعلق بممارسة هذه الصالحيات

 سياسة تعارض المصالح في مجلس اإلدارة 6
 مقدمة 6-1

 والمـوردين العمـالء مثـل األطـراف جميـع مـع أخالقيـة وقيم ومصداقية ونزاهة بأمانة األعمال بممارسة ملتزمة الزوردي
 .وغيرها الحكومية لسلطاتوا والمنافسين والموظفين

 أو- األشـكال مـن شـكل بـأي للفـرد الشخصـية المصـالح تتـداخل عنـدما المصـالح في تعارض يحدث قد عامة، وبصفة
 .ككل الشركة مصالح مع تتعارض أنها يبدو حتى
 أداء نم لتمكينهم الزوردي ومصالح مصالحهم بين تعارض إلى تؤدي قد التي المواقف المدراء يتجنب أن المهم ومن

 تجـاه االئتمـاني بـواجبهم األوقـات جميـع فـي االعتـراف مـع واللـوائح، القـوانين مـع تتماشـى وبطريقـة نيـة بحسـن واجباتهم
 .الزوردي
 .الشركة ولجان اإلدارة مجلس أعضاء على السياسة هذه تسري

 حاالت تعارض المصالح 6-2
 أداء الصـعب مـن تجعـل قـد( مصـالح لديـه أو)إجـراءات  المـدير يتخـذ عنـدما( المصـالح تعـارض) حالـة تنشأ أن يمكن
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 .وفعالة موضوعية بصورة واجباته
 :لديه يكون عندما المصالح، في محتمل تعارض لديه مدير أي ويعتبر

 أو اهتمامــات أخــرى ظهــرت أو قــد تظهــر علــى المــدير  وجودهــا موجــودة أو محتمــل إذا كــان هنــاك مصــلحة ماليــة
 اه الزوردي.تضعف حكمه في االضطالع بمسؤولياته تج

  فرصة للتأثير على الزوردي في منح القرارات التجارية أو اإلدارية أو غيرها مـن المـواد بطريقـة تـؤدي إلـى مكاسـب
 شخصية أو ميزة.

 .أحد أفراد األسرة الذي يتلقى منفعة شخصية غير سليمة نتيجة لمكانته في الزوردي 
 الزوردي. مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في نشاط يتنافس مع أنشطة 
  المصـالح. غالبـا مـا يكـون  تعـارضوأفـراد أسـرهم قـد تـؤدي إلـى  اإلدارةأي قروض أو ضمانات من أعضاء مجلـس

 المصالح من قبل مدير للعمل في وقت واحد لمنافس أو عميل أو مورد. تعارض

 تجنب تعارض المصالح 6-3
 وا مصـــالح الشـــركة علـــى مصـــلحتهم ممارســـة مهـــامهم بأمانـــة ونزاهـــة، وأن يقـــّدم اإلدارةأعضـــاء مجلـــس  ىيجــب علـــ

 سرية حماية األوقات جميع في المدراء على يجب .الخاصة مصالحهم لتحقيق منصبهم يستغلوا الشخصية، وأن ال
 شخص. ألي المعلومات هذه من أي عن اإلفصاح وعدم وأنشطتها بالشركة المتعلقة المعلومات

  ت أو العقـــود المعـــاماليجـــب علـــى كـــل عضـــو أن يتجنـــب أي مصـــلحة، ســـواء بشـــكل مباشـــر أو غيـــر مباشـــر، فـــي
 التي تتم على أساس الزوردي إال بإذن مسبق من الجمعية العامة العادية. المبرمة

  خطار المجلس بحاالت النـزاع التـي قـد تـؤثر علـى حيـاده عنـد تعارضيجب على المدير تجنب حاالت  المصالح وا 
 تعــارضالنظــر فــي المســائل المعروضــة علــى المجلــس. ويجــب أن يتضــمن اإلخطــار تفاصــيل عــن طبيعــة ومــدى 

المصـــالح، وأســـماء األشـــخاص المعنيـــين، والمنفعـــة المتوقعـــة التـــي يمكـــن الحصـــول عليهـــا بصـــورة مباشـــرة أو غيـــر 
 .اإلجتماعات ر في محضرسواء كانت مالية أو غير مالية.و يجب تسجيل إشعا المتعارضةمباشرة من المصالح 

  ال يجــوز للمجلــس أن يســمح للمــدير المتعــارض بــأن يشــارك فــي المــداوالت، وأن ال يحســب تصــويته عنــد التصــويت
مـا إذا كــان المــدير  اإلدارةعلـى مثــل هـذه المســائل فــي اجتماعـات المجلــس والجمعيـة العامــة. ويحــدد رئـيس مجلــس 

أثناء المداوالت والتصويت، أو أن يغـادر قاعـة المجلـس أثنـاء  يمكن أن يكون حاضرا في قاعة المجلس عارضالمت
 المداوالت والتصويت.

  بإخطار الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالمعامالت والعقود التـي يكـون ألي عضـو  اإلدارةيقوم رئيس مجلس
قريـر خـاص مـن مراجـع مصلحة مباشـرة أو غيـر مباشـرة. ويجـب أن يرفـق هـذا الـبالغ بت اإلدارةمن أعضاء مجلس 

 الحسابات الخارجي في الزوردي.
  عضـو أن يسـيء اسـتخدام أو يسـتفيد، بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، مـن أي مـن أصـول الشــركة أو  أليال يجـوز

. ويشــمل ذلــك اإلدارةعلــى الشــركة أو بصــفته عضــوا فــي مجلــس  أو الفــرص اإلســتثمارية التــي تعــرضمعلوماتهــا 
منهـا. ويمتـد هـذا الحظـر  قـع ضـمن أنشـطة الشـركة أو التـي ترغـب الشـركة فـي اإلسـتفادةالفرص اإلستثمارية التـي ت
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يســتخدم الفــرص االســتثمارية التــي يرغــب الزوردي  أن إلــى المــدير الــذي يســتقيل، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة،
 باستخدامها، والتي جاءت إلى علمه خالل عضويته في المجلس.

 قبل المرشحاإلفصاح عن تعارض المصالح من  6-4
 حــاالت مــن أي عــن العامــة وللجمعيــة للمجلــس يفصــح أن اإلدارة مجلــس لعضــوية نفســه ترشــيح فــي يرغــب مــن علــى

 :وتشمل الهيئة، من المقررة اإلجراءات وفق – المصالح تعارض

 س وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجل
 إدارتها.

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

 مفهوم األعمال المنافسة 6-5
 مـا تزاولـه الـذي النشـاط فـروع أحـد فـي منافسـتها أو الشـركة منافسـة شـأنه مـن عمـل أي فـي االشـتراك مفهـوم في يدخل
 :يلي

  منشأة أو شركة في سسة فردية أو تملكه نسبة مؤثرة ألسهم أو حصصلشركة أو مؤ  اإلدارةتأسيس عضو مجلس 
 .مجموعتها أو ألنشطة الزوردي مماثال نشاطاً  تزاول أخرى،

 منافسـة فرديـة أو مجموعتهـا، أو تـولي إدارة مؤسسـة الزورديشركة أو منشأة منافسـة لـ قبول عضوية مجلس إدارة 
 .شكلها كان أياً  ،لالزورديمنافسة  شركة أو

  افسـةمن أخـرى شـأةمن وكالـة تجاريـة أو مـا فـي حكمهـا، ظـاهرة كانـت أو مسـتترة، لشـركة أو ىل العضـو علـحصـو 
 .مجموعتها أولالزوردي 
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 االنخراط في األعمال المنافسة 6-6
 مـن أي فـي منافسـه أو الزوردي، مـع المنافسـة علـى قـادرا يكون أن شأنه من عمل أي في يشارك أن للمدير يجوز ال

ال. أنشــطتها  يحصــل لــم مــا المختصــة القضــائية الســلطة أمــام عنــه المناســبة بالتعويضــات بالمطالبــة لــالزوردي يحــق وا 
 .بذلك له تسمح التي العادية العامة الجمعية من سنويا يجدد مسبق إذن على
 أو رديالزو  مـع تتنـافس قـد التي التجارية األعمال في االنخراط في المدير رغب إذا أعاله، ورد بما اإلخالل عدم مع
 :يلي ما االعتبار في تؤخذ أنشطتها، من أي

 .إخطار مجلس إدارة الشركات المتنافسة التي يرغب في المشاركة فيها وتسجيلها في محضر اجتماع المجلس 
 عن التصويت على القرار ذي الصلة في اجتماع المجلس والجمعيات العامة. تعارضيمتنع العضو الم 
 غ الجمعيـــة العامـــة العاديـــة، حالمـــا تعقـــد، بالمشـــاريع المنافســـة التـــي يشـــارك فيهـــا يقـــوم رئـــيس مجلـــس ا إلدارة بـــإبال

 أعضاء المجلس.
   الحصول علـى تفـويض مسـبق مـن الجمعيـة العامـة العاديـة للشـركة للمشـاركة فـي األعمـال المنافسـة، علـى أن يـتم

 تجديد هذا التفويض سنويا.

 رفض تجديد الترخيص 6-7
د الترخيص الممنوح لمدير أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إذا رفضت الجمعية العامة تجدي

أي معاملة أو عقد يتم على حساب شركة الزوردي أو المشاركة في أعمال تتنافس مع شركة الزوردي، في 
ال العامة، الجمعية تحددها مهلة خالل استقالته تقديم المدير فعلىغضون فترة تحددها الجمعية العامة؛   وا 

 صويبت أو افسةالمن أو التعامل أو العقد عن العدول يقرر لم ما وذلك تهية،من المجلس في عضويته دتعُ 
 .العامة الجمعية قبل من المحددة المهلة انقضاء قبل التنفيذية ولوائحه ظام الشركاتلن طبقاً  أوضاعه

 القروض والضمانات 6-8
قروض النقدية من الزوردي، أو الحصول على ال يجوز ألي مدير الحصول على أي نوع من التمويل، مثل ال

ضمان من الزوردي فيما يتعلق بقرض دخله المدير مع أطراف ثالثة، باستثناء البنوك وغيرها من الشركات 
 االئتمانية.

 قبول الهدايا 6-9
 ين قبول الهدايا من أي شخص له تعامالتتنفيذيوكبار ال اإلدارةال يجوز ألي من أعضاء مجلس 

 ركة، إذا كان من شأن تلك الهدايا أن تؤدي إلى تعارض في المصالح.تجارية مع الش
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 استخدام أصول الشركة 6-10
ا تعارضاستخدام أصول الشركة وممتلكاتها لمصلحة شخصية ألنها قد تشكل  اإلدارةال يجوز ألعضاء مجلس 

لمصالح أخرى غير فعليا أو محتمال في المصالح. ويشمل ذلك استغالل موظفي الشركة أو معداتها أو مرافقها 
 مصالح الشركة

 التبرعات 6-11
 ال تساهم الشركة في المنظمات الخيرية التي ينتمي إليها العضو إال بموافقة المجلس.

 عدم إعالن المصالح 6-12
يجوز  الزوردي،باإلعالن عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لديه في أي من أعمال  لم يقم أحد المدراء إذا

ي أن يطلب إبطال عقد المدير األساسي أمام هيئة قضائية مختصة، وأن يطالب بأية لالزوردي أو أي طرف معن
 .أرباح ذات صلة حققها المدير

 

 مكافآت وتعويضات اإلدارة التنفيذية 7
 هدف السياسة 7-1

التنفيذية لتشجيعهم على  اإلدارةو  اإلدارةتم وضع هذه السياسة لتوفير المكافآت الكافية والمعقولة ألعضاء مجلس 
 واإلستثمار ووزارة التجارة السوق المالية عن هيئةالزوردي بالقوانين واللوائح الصادرة  وتلتزم شركةعمل بكفاءة. ال

 .فيما يتعلق بالمكافآت والتعويضات
جراءات المكافآت وتقدم نظرة مستقلة إلى قرارات المكافآت. الترشيحات والمكافآت  وتشرف لجنة على سياسات وا 

التنفيذية والمعايير المالية وغير المالية وتقارير  دارةإلوا اإلدارةإلعتبار أداء أعضاء مجلس ويأخذ المجلس في ا
 المخاطر واإللتزام بأي معلومات أخرى ذات صلة في اتخاذ القرارات حول المكافآت.

 ألعضاء مجلس اإلدارة 7-2
 ضـم ويجـوز. األربـاح مـن معينـة ةنسب أو عينية حقوق أو حضور بدل أو مقطوع مبلغ بشكل المكافأة تأخذ أن ويجوز
 .اإلدارة مجلس أعضاء مكافأة طريقة الزوردي لشركة الداخلية اللوائح وتحدد. االمتيازات هذه من أكثر أو اثنين
 إلى توصياتها وتقديم األداء ضد اإلدارة لمجلس المدفوعة التعويضات بمراجعة سنويا والمكافآت الترشيحات لجنة تقوم

 حقوق على القائمة المكافآت بين التعويض لهذا وتوزيعه دفعه يمكن الذي التعويض مبلغ من كل بشأن اإلدارة مجلس
 أن يجــب. عليهــا للموافقــة العامــة الجمعيــة إلــى التوصــية ســنة كــل المجلــس ويقــدم للمراجعــة لهــم نقديــة ومــنح الملكيــة
 .بها المعمول واللوائح القوانين مع اللجنة توصية تتماشى
 اعتبارهــا يمكــن ترتيبــات أيــة والمكافــآت التعيينــات لجنــة فــي يراعــى اإلدارة، مجلــس أعضــاء تعويضــاتب التوصــية وعنــد
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 .للمدير مباشر غير تعويضا
 كعضـو دوره مقابـل اإلدارة مجلـس أعضـاء مـن عضـو كـل يتلقاهـا التـي المكافآت أن من يتأكد أن المجلس على يجب
ـــــي ـــــس ف ـــــي واللجـــــان اإلدارة مجل ـــــس يشـــــكلها الت ـــــف خمســـــمائة يعـــــادل مبلغـــــا تتجـــــاوز أال رةاإلدا مجل  ســـــعودي لاير أل
 إضـــافية، مكافــآت علــى الحصــول اإلدارة مجلــس لعضــو يجـــوز ذلــك، إلــى إضــافة. ســنويا ســعودي لاير( 500.000)

 :التالية المسؤوليات من بأي لالضطالع سعودي لاير( 500،000) البالغ األقصى للحد تخضع أن يجوز ال والتي

 دقيق والمخاطر.لجنة الت في عضوية 
  وظـــائف يقــوم بهــا عضـــو  أو-علــى تــرخيص مهنــي  بنـــاء-مهــام تنفيذيــة أو تقنيــة أو إداريـــة أو استشــارية إضــافية

 .اإلدارةمجلس 

وتقـديم التوصـية إلـى  الترشـيح والمكافـآت لجنـةالمتعلقـة بالمكافـآت مـن  التوصـياتعام، يقوم المجلس بمراجعـة  في كل
بالمعـــايير التاليـــة عنـــد التوصـــية بمكافـــأة أعضـــاء  اإللتـــزام اإلدارةا. يجـــب علـــى مجلـــس الجمعيـــة العامـــة للموافقـــة عليهـــ

جــراءات هيئــةمــن قواعــد  2إلــى الجمعيــة العامــة وفقــا للمــادة  اإلدارةمجلــس  الصــادرة بموجــب قــانون  الســوق الماليــة وا 
 الشركات المتعلق بالشركات المساهمة المدرجة:

  سبة مع أنشطة المدير التي يضـطلع بهـا والمسـؤوليات التـي يتحملهـا أعضـاء يجب أن تكون المكافآت عادلة ومتنا
 السنة المالية. اللالتي حددها المجلس خ األهداف إلىباإلضافة ، اإلدارةمجلس 

 يجب أن تكون المكافآت مبنية على التوصيات من لجنة الترشيحات والمكافآت وتوصيات اللجان. 
 نشطة الشركة والمهارات المطلوبة إلدارتهايجب أن تكون المكافآت متناسبة مع أ. 
  وحجمها ونطاق أنشطتها وخبرة أعضاء مجلس إدارتها. القطاع()الشركة مراعاة طبيعة أعمال 
   ذوي الكفاءة العالية والخبرة. اإلدارةيجب أن تكون المكافأة كافية بشكل معقول لجذب واإلحتفاظ بأعضاء مجلس 
  جـــراءات هيئـــةذات الصـــلة مـــن "قواعـــد باإلضـــافة إلـــى ذلـــك، وفقـــا للمـــواد الصـــادرة ووفقـــا لقـــانون  الســـوق الماليـــة وا 

 الشركات المتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة:
  فــي  اإلدارةالمتعلــق بمكافــأة أعضــاء مجلــس  األعمــال التصــويت علــى بنــد جــدول اإلدارةال يجــوز ألعضــاء مجلــس

 اجتماع الجمعية العامة.
  العضـو والواجبـات التـي يقـوم بهـا اإلدارةباختالف خبـرة أعضـاء مجلـس  اإلدارةلس قد تختلف مكافآت أعضاء مج 

 واإلستقاللية وعدد اجتماعات المجلس التي حضرها باإلضافة إلى اعتبارات أخرى.
   المستقلين نسبة من األرباح التـي تحققهـا الشـركة، كمـا ال يجـوز أن  اإلدارةيجب أال تكون مكافآت أعضاء مجلس

 ة بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.تكون مبني
  المتعاقبـــة دون عـــذر  اإلدارةإذا قـــررت الجمعيـــة العامـــة إنهـــاء عضـــوية أي عضـــو لـــم يحضـــر اجتماعـــات مجلـــس

مشــروع، فــإن ذلــك العضــو ال يحــق لــه الحصــول علــى أي مكافــأة عــن الفتــرة التــي تبــدأ مــن آخــر اجتمــاع لمجلــس 
 الفترة.مكافأة يحصل عليها في تلك ، وحضوره، وأن يسدد أي اإلدارة

 أن المكافـــأة المدفوعـــة إلـــى أي عضـــو مـــن أعضـــاء  الســـوق الماليــة أو هيئـــة إذا ثبــت للجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت
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كانت مبنية على معلومات خاطئة أو مضللة مقدمة إلى الجمعية العامة أو مدرجة في تقرير مجلس  اإلدارةمجلس 
بإرجاع هذه المكافأة للشركة، ويجوز للشركة أن تطلب من المدير إعادة هـذه المكافـأة.  السنوي، يقوم المدير اإلدارة

إن ســداد جميــع المكافــآت المســتلمة لــن يعفــي المــدير المــذكور مــن المســؤولية عــن أي أضــرار تتكبــدها الشــركة أو 
 .المساهمين أو أي طرف ذي صلة

   فاصيل سياسات المكافآت وآليات تحديد هذه المكافـآت في تقريره السنوي عن ت اإلفصاح اإلدارةيجب على مجلس
بما في ذلك المبالغ النقدية والعينية التي تدفع لكل عضو مقابل أي عمـل أو وظـائف تنفيذيـة أو تقنيـة أو إداريـة أو 

 استشارية.

 لإلدارة التنفيذية 7-3
 بعـين األخـذ مـع اإلدارة، مجلـس إلـى ةالتنفيذيـ اإلدارة مكافآت وتوصية بمراجعة سنويا والمكافآت الترشيحات لجنة تقوم

 :يلي ما اإلعتبار

 (ذلك أهداف األداء إن وجدت في بما) طويلة األجل لإلدارة التنفيذيةو  األجل قصيرة المكافآت. 
   التنفيذية.  اإلدارةاستحقاقات التقاعد وترتيبات 
   التنفيذية. اإلدارةيتم تقديمها إلى  اتيالخدمات ا نهاءإلأي مدفوعات 

 عويضاتالت 7-4
 القـوانين مـع تتفـق بطريقـة واجبـاتهم أداء فـي المعقولـة العناية ممارسة مسؤولية اإلدارة مجلس أعضاء عاتق على وتقع

 .المساهمين اجتماع وقرار األساسي والنظام بها المعمول واللوائح والقواعد
 األطـــراف أو المســـاهمين أو بالشـــركة لحقـــت التـــي األضـــرار عـــن مشـــترك بشـــكل مســـؤولون اإلدارة مجلـــس أعضـــاء إن

 األساسـي النظـام أو بها المعمول القوانين ألحكام انتهاكها أو الشركة ألعمال السليمة غير إدارتها عن الناتجة األخرى
 .للشركة
 (.باإلجماع) بالتصويت اعتمد قرار عن المشروع غير الفعل نشأ إذا المدراء جميع على المشتركة المسؤولية وتفرض
 صـراحة اعتراضـهم سـجلوا إذا مسـؤولين المخالفون المدراء يكون لن األصوات، بأغلبية المعتمدة لقراراتبا يتعلق وفيما
 مــن للتخفيــف ســببا يشــكل ال االجتمــاع عــن الغيــاب إن. اعتمــده الــذي اإلدارة مجلــس اجتمــاع محضــر فــي القــرار علــى

 .عليه االعتراض على قادر غير كان أو بالقرار علم على يكن لم الغائب المدير أن ثبت إذا إال المسؤولية
 كانـــت إذا اإلدارة مجلـــس أعضــاء إلـــزام إجــراء اتخـــاذ فـــي الشــركة حـــق إبطــال يـــتم والتزويـــر، الغــ  حـــاالت وباســتثناء
 سـنة انقضـاء بعد األعمال هذه تحظر األحوال، جميع وفي. إدارته مسؤولية من المجلس تعفي العادية العامة الجمعية
 .اءاإلعف تاريخ من واحدة
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 التوجيه والتدريب 8
   األهداف العامة للسياسة 8-1

 ألعضاء توجيه محكمبرنام  ، توصي هذل السياسة بموفاء بالتزاماتهبال واإلدارة التنفيذية اإلدارةلمجلس كي يتسنى ل
 فاعلية.والقيام بواجباتهم بفي الشركة. التشغيلية لمساعدتهم في فهم طبيعة العمليات التنفيذية اإلدارةو المجلس الجدد

  الجدد التنفيذية اإلدارةو  اإلدارةتوجيه أعضاء مجلس  8-2
 يديره توجيهي برنامج في المشاركة مؤخرا تعيينهم تم الذين التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء جميع على يجب

 .المجلس
 .أنشطتهاو  للشركة والتقدم الزوردي ل التجارية األعمال على التعرف لهم التوجيه برنامج يتيح وسوف
 .ممكن وقت بأقصر األهداف لتحقيق كافية بصورة تدريبهم تم الجدد األعضاء أن من التحقق اإلدارة مجلس على
 :الجدد المدراء جميع إلى التالية الوثائق تقديم عن مسؤوال المجلس سر أمين يكون

 .تاريخ موجز عن الزوردي 
  هيكل التنظيمي للشركة.ال   
  .دليل حوكمة الشركات 
  طط األعمال الحالية.خ 
 .التقرير السنوي 
  .تفويض السلطة 
  المجلس. ولجان السابقة  محضر اجتماع اجتماعات المجلس 

 التعليم المستمر 8-3
 من لتمكينهم يفي بما المستمر التعليم برامج حضور على التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء جميع تشجيع يتم

 .فعالة بصورة بمسؤولياتهم االضطالع

 التابعة تقييم أداء المجلس واللجان  9
واللجان التابعة للشركة، تقوم الزوردي سنويا بتقييم أداء مجلس إدارتها ولجان الشركة  اإلدارةولزيادة فعالية مجلس 

 وأعضائها.

 اعتبارات تقييم األداء  9-1
  .هانأعضائه ولجتقييم أداء و  المجلسعملية تقييم  تقود لجنة المكافآت والترشيحاتجب أن ي

الرئيسية  األداءوفقا لمهام كل منها، وتحديد مؤشرات  اإلدارةواللجان المنبثقة عن مجلس  اإلدارةيتم تقييم أداء مجلس 
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المالية وغير المالية في بداية السنة. وترتبط مؤشرات األداء الرئيسية بمدى تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة، 
الرقابة الداخلية، من بين أمور أخرى، شريطة أن يتم تحديد مواطن الضعف  وجودة إدارة المخاطر وكفاءة أنظمة

 والقوة وأن يكون الحل مقترح لنفسها بما يحقق أفضل مصالح الشركة.
ويشتمل تقييم األداء على تقييم مهارات وخبرات المجلس وتحديد مواطن الضعف والقوة في المجلس، ويحاول حل 

رق المتاحة، مثل تعيين الموظفين الفنيين األكفاء القادرين على تحسين أداء مواطن الضعف هذه باستخدام الط
 مجلس. ويجب أن يتبع تقييم األداء أيضا تقييم آليات أنشطة المجلس بصفة عامة.ال

في اإلعتبار ومدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته  اإلدارةويأخذ التقييم الفردي ألعضاء مجلس 
 .اياته بما في ذلك حضور اجتماعات المجلس واللجان وتكريس الوقت الكافي لهومسؤول

 يجوز للمجلس أن ينظر في ضرورة الحصول على تقييم ألدائه من طرف ثالث مختص كل ثالث سنوات.

  اإلدارةلجان مجلس  10
 مقدمة  10-1

بأهداف وصالحيات المجلس إنشاء لجان تم فقد  ولزيادة الكفاءة .الزورديالمجلس مسؤولية إدارة شؤون  يتحمل
 ومهام مفوضة رسميًا. 

 وقد أنشأت الزوردي اللجان التالية:

 لجنة المراجعة والمخاطر. 
 الترشيحات والمكافآت. لجنة 
 )اللجنة التنفيذية )إكسكوم 

 .الشركة إدارة مجلس قبل من المجلس تعيين ويتم العادية، العامة الجمعية قبل من المراجعة لجنة تعيين يتم
 ملخصات إلى باإلضافة اللجان عضوية عن اإلفصاح يتم. الشركة لجان في للتعيين وشفافة رسمية عملية كهنا

 .للشركة السنوي التقرير في وواجباتها مسؤولياتها
 .الزوردي في الفعالة والعمليات والرقابة للحوكمة ضرورية تراها التي اللجان من عدد أي تشكيل سلطة وللمجلس

  العامة األهداف 10-2
 اإلدارةاللجان ما عدا لجنة المراجعة والمخاطر تعين من قبل أعضاء مجلس  جميع. 
 مــن عضــو غيــر تنفيــذي وعضــو علــى  وتتكــون عــين مــن قبــل الجمعيةالعموميــة العاديــةتالمراجعــة والمخــاطر  لجنــة

 األقل من األعضاء المستقلين بغض النظر كان من المساهمين او غير ذلك.
  من اللجان مهامها ومدتها وسلطاتها والطريقة التي يراقب بها المجلس أنشطة اللجنة.لكل  اإلدارةيحدد مجلس 
  تحــدد مــن قبـــل الجمعيــة العموميةالعاديـــة  لــوائح كــل مـــن لجنــة المراجعــة والمخـــاطر ولجنــة الترشــيحات والمكافـــآت

 المجلس:بتوصية من أعضاء 
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  جـراء المراجعـةينبغـي أن تتضـمن الئحـة لجنـة ات ألنشـطة وواجبـات اللجنـة، والمخـاطر قواعـد وا 
وقواعـد اختيـار أعضـائها، ووســائل ترشـيحها، ومـدة عضـويتها، ومکافآتهــا، وآليـة تعيـين أعضــاء 

 .في اللجنة إذا أصبح مقعدا شاغرا مؤقتين فيها
  يجـــب أن تتضـــمن لـــوائح لجنـــة الترشـــيحات والمكافـــآت الصـــادرة عـــن الجمعيـــة العامـــة العاديــــة

 اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم. إجراءاتها وواجباتها وقواعد
 .يتراوح عدد أعضاء كل لجنة من اللجان بين ثالثة وخمسة أعضاء 
   المعينــين بتزويــد الهيئـة بأســماء اإلدارة ات بعـد تكوينهــا، يقــوم سـكرترير مجلــسلجنــة جديـدة أو أيــة تغيــر  تعيــينعنـد 

 أيام. (5)خمسة خالل  مونوع عضويته
  بنتائجهـا أو قراراتهـا بشـفافية تامـة. ويتـابع المجلـس بانتظـام أعمـال لجانـه  اإلدارةمجلـس  مالالمجلس، اعتقوم لجان

 .لضمان أداء الواجبات الموكلة إليه
   يعفـي مجلـس  فهـذا ال ذلـك وعلـى الـرغم مـنمجلـس مسـؤولة أمـام المجلـس عـن أنشـطتها، الإن كل لجنة من لجان

 بات والصالحيات التي فوضها إلى لجانه.من مسؤوليته عن تلك األنشطة والواج ،اإلدارة
  وتقــوم بإعــداد العاديــة عــن أداء أدوارهــا ومســئولياتها، الجمعيــة العامــةأمــام  مســؤولةلجنــة المراجعــة والمخــاطر هــي 

 ا يتم قراءة ملخصه في الجمعية العامة.لم ،المراجعةتقرير لجنة 
  لجمعيـــة العامـــة ويجيبـــون علـــى أي أســـئلة اللجنـــة اجتماعـــات ا مـــن قبـــل يحضـــر رؤســـاء اللجـــان أو مـــن يفوضـــون

 يطرحها المساهمون.

 اللجان عضوية 10-3
  تعـارضعضـاء غيـر التنفيـذيين للجـان التـي تـؤدي واجبـات قـد تنطـوي علـى األعـددا كافيـا مـن  اإلدارةيعين مجلـس 

شـــيح قـــة والتر العالطـــراف ذات األت مصـــالح مثـــل ضـــمان نزاهـــة التقـــارير الماليـــة وغيـــر الماليـــة ومراجعـــة معامـــاال
والتعيــين مــن كبــار التنفيــذيين وتحديــد المكافــأة. يتعــين علــى رؤســاء هــذه اللجــان وأعضــائها  اإلدارةلعضــوية مجلــس 

مـن هـذا الـدليل، وأن يحرصـوا  (3.3)االلتزام بمبادئ الصدق واألمانة والوالء والرعايـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة
 .شخصيةال هماهتماماتعلى هم على مصالح الزوردي ومساهميها وأن يعطوا األولوية ل

  المستقلين أثناء تعيين أعضاء لجنـة الترشـيحات والمكافـآت. ومـع ذلـك، يجـوز  اإلدارةيتم النظر في أعضاء مجلس
ســـواء مـــن المســـاهمين أو  اإلدارةللمجلـــس أيضـــا تعيـــين أعضـــاء غيـــر تنفيـــذيين أو أشـــخاص غيـــر أعضـــاء مجلـــس 

 المستقلين. اإلدارةئيس من أعضاء مجلس غيرهم إلى هذه اللجنة، شريطة أن يكون الر 
  والمخاطر. مراجعةلجنة ال يمكن أن يكون عضوا في لجان المجلس ، ولكن ليس عضوا في اإلدارةرئيس مجلس 
   غير مؤهل ليكون رئيسا للجنة الترشيحات والمكافآت اإلدارةرئيس مجلس. 

 

http://www.lazurde.com/


 للمجوهرات الزوردي شركة

     الحوكمة ليلد 

                                                        

 
 74 من 45 صفحة

 المواضيع دراسة 10-4
  مجلـس ، الالتي تقع ضمن نطاق سلطتها أو تلـك التـي يحيلهـا إليهـا مجلس بتقييم األمور التقوم كل لجنة من لجان

وتوصيل توصياتها إلى المجلس التخاذ القرارات. كما تتخذ اللجان أي قرارات وفقا لمصـفوفة تفـويض السـلطة التـي 
 وافق عليها المجلس.

 .يجب أن يكون ل اللجان السلطات على النحو المحدد في المواثيق المعتمدة لكل منها 
   ،تتمتع اللجان باللجوء الكامل إلى جميع الموظفين، وأماكن المكاتب، والسـجالت، والـنظم، والمستشـارين القـانونيين

 من أجل االضطالع بمسؤولياتهم. .وما إلى ذلك
  لّلجان االستعانة بمن تراه مـن الخبـراء والمختصـين مـن داخـل الشـركة أو مـن خارجهـا فـي حـدود صـالحياتها، علـى

 ةتنفيذيال اإلدارةبالشركة أو  ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبير وعالقتهأن يضمَّن 

 اللجان رؤساء مسؤوليات  10-5
 :يلي عما مسؤولين اللجان رؤساء ويكون

 فــــي جميــــع المناقشــــات  اإلدارة تيجية الشــــركة وأولويــــات مجلــــسار تالتأكــــد مــــن أن اللجنــــة ال تــــزال تتماشــــى مــــع اســــ
 والقرارات.

  أنشطة اللجنة.حسن سير 
 .اقتراح جدول أعمال لكل اجتماع للجنة 
  المشـاركة  اإلدارةالتنفيذية والموظفين وغيـرهم مـن أعضـاء مجلـس  اإلدارةو  اإلدارةاإلذن والطلب من أعضاء مجلس

 في اجتماعات اللجنة، حسبما يراه ضروريا ومناسبا لعمل اللجنة.
  خرى.األ نتدياتات الجمعية العمومية والمواجتماع اإلدارةتمثيل اللجنة في اجتماعات مجلس 
  .تنظيم واإلشراف على التقييم السنوي لفعالية اللجنة 
   حـال، إعـداد )للموافقـة عليهـا  ، وفـي أياإلدارةإعداد تقارير دورية عن أنشطة اللجنـة بنـاء علـى طلـب مـن مجلـس

 والمساهمين.وتقديمها للمجلس  التقارير السنوية للجان من قبل اللجان(
  اإلدارةعن تنفيذ السلطات المفوضة إليهم من قبل مجلس  أعضاء المجلسرفع التقارير إلى. 

 اللجنة سكرتير لياتمسئو  10-6
 عن: مسؤوال اللجنة سكرتير يكون

  محاضر االجتماعات. سالمة ونزاهةحماية حفظ و 
 عمــال األماعـات وجـدول جتشـعارات االا  ئحــة الداخليـة، بجـداول اجتماعـات اللجنــة و لالاء اللجنـة، وفقـا ضـإخطـار أع

 جتماعات.لإل
  عضاء لديهم معلومات دقيقة تمكنهم من اتخاذ قرار ذكي بشأن المسألة التي تتطلب موافقتهم.األالتأكد من أن 
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 اللجنة. تنفيذها، وتحديث أعضاء، وحالة المتخذة قرارات اللجنة على حالةالتقارير  تطوير 
 سبب مبرر يمنعه من القيام بذلك اكهن حضور جميع اجتماعات اللجنة، إال إذا كان. 
 .التأكد من أن جميع إجراءات اللجنة والقواعد واللوائح يتم اتباعها بدقة من قبل األعضاء 

 اجتماعات اللجان 10-7
  ـــة أو عضـــو اللجنـــة  اإلدارةأو  اإلدارةال يجـــوز ألي عضـــو مـــن أعضـــاء مجلـــس ـــة باســـتثناء ســـكرتير اللجن التنفيذي

 تطلب اللجنة رأيه أو مشورته. حضور اجتماعات اللجنة ما لم
   تكـون اجتماعـات اللجـان سـارية المفعـول إذا حضـرها أغلبيــة أعضـائها. وتصـدر قـرارات اللجـان بأغلبيـة األصــوات

 الحالية، وفي حالة التعادل يكون لرئيس اللجنة المعنية صوت التصويت.
 لتـي تـتم خـالل هـذه االجتماعـات. ويجـب توثيق اجتماعـات اللجنـة ومحاضـرها بمـا فـي ذلـك المناقشـات والمـداوالت ا

توثيـق توصـيات اللجـان ونتـائج التصـويت واالحتفـاظ بهـا فـي سـجل خـاص ومـنظم، بمـا فـي ذلـك أسـماء الحاضـرين 
 .وأي تحفظات أعربوا عنها )إن وجدت(

  يــتم تعمــيم محاضــر اجتماعــات اللجــان علــى الفــور علــى جميــع أعضــاء اللجــان ويجــب أن يوقــع عليهــا الســكرتير
 ختص وجميع األعضاء الحاضرين بما فيهم الرئيس.الم

 إجراءات عقد اجتماعات اللجنة 10-8
 االجتماعات العادية 10-8-1

 أعمال جدول وتعميم اجتماعات عقد عن مسؤوال اللجنة، رئيس مشورة على بناء المعنية، اللجنة سكرتير يكون
 .المعني اللجنة لميثاق وفقا نة،اللج اجتماع تاريخ قبل اللجنة أعضاء على الصلة ذات الوثائق مع االجتماع

 االجتماعات الخاصة 10-8-2
. العادية غير الحاالت لمعالجة الضرورة عند إال خاص اجتماع عقد إلى يدعو أن المعنية اللجنة لرئيس يمكن وال

 .األعضاء جميع على الخاص االجتماع أعمال جدول وتعميم لتبليغ السكرتير بإبالغ الرئيس ويقوم

 والمجلس  األخرى اللجان بين العالقة 10-9
 .المسائل بتلك المجلس ويبلغ. محددة مسائل بشأن أخرى لجنة مع التشاور للجان يمكن
 اللجان أمناء ويكون مسؤولياته، من المجلس اليعفي وهذا منتظم، بشكل اإلدارة لمجلس تقارير المجلس لجان تقدم

 .اإلدارة مجلس إلى المعتمد اإلجتماع محضر تقديم عن مسؤولون
 أي تيسير ويجب. اإلدارة مجلس لجنة وتوصيات لتقارير سنوية مراجعة خالل من لجانه بمراقبة اإلدارة مجلس ميقو 

 .االقتضاء عند اإلدارة، مجلس لجنة رئيس خالل من الكبيرة األهمية ذات للقضايا متابعة
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 والتقييم الرقابة 11
 إنشاء نظام الرقابة الداخلية 11-1

 المخاطر بإدارة المتعلقة واإلجراءات السياسات تقييم أجل من للشركة الداخلية قابةالر  نظام على اإلدارة مجلس يوافق
 النظام هذا يضمن أن ويجب. الصلة ذات واللوائح للقوانين واالمتثال للشركة الداخلية واللوائح الدليل هذا أحكام وتنفيذ
 ذات األطراف معامالت تنفيذ يتم وأن شركة،ال في التنفيذية المستويات جميع على للمساءلة واضحة بمعايير اإللتزام
 .الصلة ذات والضوابط لاحكام وفقا العالقة

 

 تطبيق ومراقبة نظام الرقابة الداخلية 11-2
دارة الداخلي للتدقيق أقسام الشركة لدى يكون أن ينبغي المعتمد، الداخلية الرقابة نظام ومراقبة تطبيق وألغراض  وا 
 وتقييم الداخلية المراجعة ومسؤوليات بأدوار للقيام خارجية جهات استخدام للشركة يجوز. والمخاطر المراجعة
 .والمسؤوليات األدوار تلك عن الشركة بمسؤولية اإلخالل دون المخاطر

 الداخليين الحسابات مدققي قبل من سنويا األقل على واحدة مرة للشركة الداخلية الرقابة هيكل مراجعة يتم
 :يلي ما ضمان ومستوى عمالد يوفر وهذا. والخارجيين

 تنفيـــذه  تـــمحيح التصـــميم وقـــد صـــأن نظـــام الرقابـــة الداخليـــة بـــتقريـــره الســـنوي  فـــي إعـــالن بتقـــديم اإلدارة قيـــام مجلـــس
 بفعالية. 

 توصـياتها ورأيهـا فـي تقريرهـا السـنوي  يجب أن تقدمأداء أدوارها ومسؤولياتها، بوالمخاطر  مراجعةلجنة ال قيام خالل
 ظمة الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر بالشركة.حول مدى كفاية أن

 وقــد وضــعت الشــركة ترتيبــات يمكــن للمــوظفين مــن خاللهــا إثــارة مخــاوف بشــأن المخالفــات المحتملــة، والتــي تســمح 
 والمخاطر اإلشراف على هذه الترتيبات ومراقبتها. مراجعة. وتتولى لجنة البإجراء تحقيق مستقل ومتابعتها

 

 مراجعة الداخليةال 11-2-1
 ويكون. بتعيينه والمخاطر المراجعة لجنة توصي األقل، على واحد داخلي مراجع من الداخلي المراجع وظيفة تتكون

 . والمخاطر المراجعة لجنة أمام مسؤوال الداخلي المراجع
 يلي: ما الداخلية المراجعة وظيفة تشكيل في ويراعى

 فأتها.يجب توفير الموارد الكافية للمهمة ومكا 
  توصــيات للمجلــس بتعيــين رئــيس ال وتقــديمتنظــيم وظيفــة المراجــع الــداخلي، مســؤولةعن لجنــة المراجعــة والمخــاطر

 .اإلحاللحكام المتعلقة بالتعيين و األوالشروط و  ةالداخلي للمراجعة
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 يجب أن يكون موظفو المراجعة مختصين ومستقلين ومدربين تدريبا كافيا. 
  لــداخلي ضــمن ميثــاق المراجــع الــداخلي الــذي يجــب أن يوافــق ا مســؤوليات المراجــعيجــب توثيــق مهــام وصــالحيات و

 اوينشر داخل الشركة. اإلدارةعليه مجلس 
 إلــی لجنــة المراجعــة والمخــاطر وأن تکــون تابعــة وخاضــعة  بالدرجــة األولــى المراجع الــداخلييجــب أن تبلــغ وظيفــة

 للمساءلة.
 اء على توصية من لجنة المراجعة وفقا لسياسات الشركة.يتم تحديد مكافآت رئيس المراجعة الداخلية بن 
  مـنحيحق الوصول الكامل إلـى معلومـات الشـركة ووثائقهـا وموظفيهـا دون أي قيـود، وأن المراجع يجب أن يتم منح 

 مكانة وسلطة كافيين داخل الشركة للقيام بمهامه على النحو المالئم.
 ة الداخليــة مســؤوليات تشــغيلية. المراجــع الــداخلي هــو المســؤول عــن لتعزيــز اإلســتقاللية، ال يتحمــل موظفــو المراجعــ

لجنـــة محتمـــل فـــي المصـــالح يـــتم اإلبـــالغ عنـــه إلـــى  تعـــارضاقتــراح هيكـــل ونطـــاق الجـــدول الزمنـــي للمراجعـــة، وأي 
 .المراجعة والمخاطر

 قوانين المراجع الداخلي 11-2-1-1

 بالقوانين وموظفيها الشركة التزام من وتتحقق الداخلية الرقابة نظام تطبيق ومراقبة بتقييم الداخلية المراجعة وحدة تقوم
جراءات وسياسات السارية والتعليمات واللوائح  .الشركة وا 

 :بمراجعة األقل على القيام الداخلي المراجع على ويجب المخاطر، على ترتكز المراجعة عمليات إجراء عند

   الزوردي الخاصة بالتقارير المالية 
  المالية واإلدارية والتشغيلية الهامة دقيقة وموثوقة في الوقت المناسب(.)ضمان أن المعلومات 
 بالسياسات الداخلية والمعايير واإلجراءات الدولية والقوانين واللوائح المعمول بها. اإللتزام 

 تقديم المراجع الداخلي لتقاريره مباشرة للجنة المراجعة والمخاطر 11-2-1-2

 المراجعة لجنة وعلى والمخاطر، المراجعة لجنة رئيس إلى وظيفيا تقاريرها قدمت أن الداخلية المراجعة إدارة على يجب
 :يلي بما تقوم أن والمخاطر

 .الموافقة على الميثاق العام لوظيفة المراجع الداخلي 
 .اعتماد تقييم مخاطر المراجع الداخلي وخطة المراجعة ذات الصلة 
 أنشــطة المراجعــة الداخليــة للحســابات أو مســائل أخــرى، يــرى بشــأن نتــائج  لدخليــةاالمراجعــة  تلقــي رســائل مــن رئــيس

ــال رئــيس المراجعــة الداخليــة أنهــا ضــرورية، بمــا فــي ذلــك عقــد اجتماعــات خاصــة مــع رئــيس دون  داخليمراجعــة ال
 .اإلدارةحضور 

 .الموافقة على جميع القرارات المتعلقة بتعيين أو إحالل رئيس المراجعة الداخلية 
  ات السنوية وتعديل رواتب رئيس المراجعة الداخلية.التعويضالموافقة على 
 مرة واحدة على األقل في السنة. رئيس المراجعة الداخلية يجب على لجنة المراجعة والمخاطر مراجعة أداء 
  يجــب علــى رئــيس المراجعــة والمخــاطر أن يلتقــي بشــكل خــاص مــع لجنــة المراجعــة والمخــاطر أو مــا يعادلهــا، دون
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 يز استقاللية وطبيعة عالقة اإلبالغ هذه.، لتعز اإلدارةحضور 
  لتحديد ما إذا كان هناك قيـود علـى النطـاق أو والمخاطرورئيس المراجعة  اإلدارةإجراء اإلستفسارات المناسبة من ،

  .ألداء عملهالداخلي  المراجع الميزانية تعرقل قدرة

 تقارير المراجع الداخلي 11-2-1-3

 .بالشركة الخاص الداخلية المراجعة دليل في مفصال التقارير نطاق يكون أن يجب
 وتوصيات ونتائج إنجازات من حققته ما توضح التي األعمال ووثائق المراجعة لتقارير بسجالت الشركة تحتفظ
 .الشأن هذا في المتخذة اإلجراءات وجميع

 تواصل المراجع الداخلي 11-2-1-4

 والمحتوى الداخلية المراجعة وتوقيت له المخطط والنطاق الداخلي المراجع مسؤوليات بين الواضح التواصل شأن من
 .االتجاهين ذي الفعال االتصال أساس إرساء على يساعد أن لالتصاالت المتوقع العام
 ذلك في بما الموارد، ومتطلبات الداخلية المراجعة أنشطة خطط عن اإلبالغ الداخلي المراجعة رئيس على يجب

 كما. عليها والموافقة للمراجعة والمخاطر، المراجعة لجنة إلى ثم التنفيذية، اإلدارة إلى أوال الهامة، المؤقتة التغييرات
 .الموارد توافر عدم عن الناتج األثر عن يبلغ أن الداخلي المراجعة رئيس على يجب
 وخطة المالية، من، الميزانية كل على للموافقة والمخاطر المراجعة لجنة إلى سنويا الداخلية المراجعة رئيس يقدم
 جميع تقديم الداخلية المراجعة رئيس على ويجب. الداخلية المراجعة نشاط أعمال لجدول وملخصا وظيف،الت

 التوظيف وخطط المشاركة األعمال جداول عن والتبليغ.مهمة معلومات وأي عليها للموافقة الهامة المؤقتة التغييرات
 هذا على قيود وأي الداخلي المراجع عمل بنطاق طروالمخا المراجعة ولجنة التنفيذية لإلدارة المالية والميزانيات

 .النطاق
 الهامة، المؤقتة التغييرات جميع جانب إلى المالية، والميزانية التوظيف وخطة عليها الموافق المشاركة األعمال جدول
 الداخلية ةالمراجع أنشطة كانت إذا مما التأكد من والمخاطر المراجعة لجنة لتمكين كافية معلومات تتضمن أن يجب

 .والمجلس الزوردي تقدمه ما تدعم وخططها وأهدافها
 

 المراجع الخارجي 11-2-2
 تعيين المراجع الخارجي 11-2-2-1

 والمؤهالت بالخبرة يتمتع ومختص مستقل خارجي مراجع إلى السنوية حساباتها مراجعة مهمة الشركة تولي أن يجب
 للشركة المالي الوضع كان إذا ما يحدد مين،والمساه اإلدارة مجلس إلى ومستقل موضوعي تقرير إلعداد الالزمة
 .الهامة المجاالت في وأدائه للشركة المالي الوضع وتحديد. ونزيه واضح

ذا. شركاتها بين الخارجي للمراجع المنتظم التناوب الشركة وتتطلب  تتطلب سوف الشركة فإن عمليا، ذلك يعد لم وا 
 .الخارجية المراجعة عن ولالمسؤ  األساسي للشريك المنتظم التناوب األقل على
 ويجوز. متتالية سنوات خمس عن تزيد لمدة الخارجي الحسابات مراجع تعيين إعادة للشركة يجوز ال حال، أي وعلى

http://www.lazurde.com/


 للمجوهرات الزوردي شركة

     الحوكمة ليلد 

                                                        

 
 74 من 50 صفحة

 الخمس فترة انتهاء من عامين بعد أخرى مرة متتالية سنوات خمس لمدة تعيينه تم الذي الحسابات مراجع تعيين إعادة
 .المتتالية سنوات
 استيفاء يتم أن على اإلدارة، مجلس من توصية على بناء للشركة الخارجي المراجع العادية العامة معيةالج تعين

 :التالية المتطلبات

 .يستند الترشيح إلى توصية من لجنة المراجعة والمخاطر 
 سلطة المراجع الخارجي تفوض من خالل السلطة المختصة. 
 لشركة. ال تتعارض مصالح المراجع الخارجي مع مصالح ا 
 .يجب أال يقل عدد المرشحين عن اثنين 

 

 واجبات المراجع الخارجي 11-2-2-2

 يلي: بما القيام الخارجي المراجع على يجب

 .يدين بواجبات الوالء والرعاية للشركة 
   تكريس وقت كاف وموارد ومهارات كافية لفهم العمليات التجارية والمعامالت كجزء من إجـراءات مراجعـة البيانـات

 المالية.
 وفير المعلومــات فــي الوقــت المناســب للجنــة المراجعــة والمخــاطر حــول السياســات والممارســات المحاســبية الهامــة تــ

 وتسليط الضوء على القضايا المحتملة التي تتطلب اإلفصاح.
  في السنة. األقلالتنفيذية مرة واحدة على  اإلدارةاإلجتماع مع لجنة المراجعة والمخاطر دون حضور 
  جراءات المناسبة فيما يتعلق بالمسائل المشبوهة التي يثيرها. اإلإذا لم يتخذ المجلس  لسوق الماليةا إخطار هيئة 
  وتكــون  ،بتســهيل مهمتــه اإلدارةبالــدعوة إلــى عقــد اجتمــاع للجمعيــة العامــة إذا لــم يقــم مجلــس  اإلدارةمطالبــة مجلــس

جمــة عــن األخطــاء التــي تلتــزم بهــا أثنــاء مســئولة عــن تعــويض الشــركة أو المســاهمين أو الغيــر عــن األضــرار النا
ذا كان خطأ يعزى إلى أكثر من مراجع خارجي واحد، يكون مسؤوال عن ذلك  .مشاركتها. وا 

 الجمعية العامة 12
لتماس مساهميها مع للتواصل كفرصة العامة جمعيتها الزوردي تستخدم  وتسعى. الشركة إدارة في مساهمتهم وا 
 :خالل من العامة الجمعية عملية في المشاركة على المساهمين قدرة تعظيم إلى الشركة

  السـماح بالتنفيذية والمدقق القـانوني الخـارجي بالمسـاهمين فـي الجمعيـة العامـة  اإلدارةو  اإلدارةتزويد أعضاء مجلس
ســئلة األ، بمــا فــي ذلــك األعمــال المتعلقــة ببنــود اســئلتهممعقولــة لطــرح  بفــرصللمســاهمين بحضــور الجمعيــة العامــة 

عداد تقرير الم مراجعةفيما يتعلق بإجراء ال القانوني الخارجي راجعجهة إلى المالمو   .القانوني الخارجي راجعوا 
  .تزويد المساهمين غير القادرين على حضور اإلجتماع بفرصة تقديم األسئلة قبل اإلجتماع 
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 األهداف العامة 12-1
 لإلجراءات وفقاً  المنعقدة العامة الجمعية وتمثل ،بالشركة المتعلقة األمور بجميع للمساهمين العامة الجمعيات تختص
 الشركات نظام ألحكام وفقاً  دورها وتؤدي بالشركة، المتعلقة اختصاصاتهم ممارسة في المساهمين جميع النظامية
 .األساس الشركة ونظام التنفيذية ولوائحه

 نيابة للحضور وكالء تعيين أو ماعاتاإلجت في والتصويت العامة الجمعية في المشاركة على المساهمين تشجيع يتم
 من عدد أكبر لتشجيع العامة للجمعية المناسبة الترتيبات وتوضع. االجتماعات حضور من يتمكنوا لم إذا عنهم

 .المناسبين والزمان المكان تحديد أمور جملة في ذلك في بما المساهمين، مشاركة
ذا منتظم، أساس على رديالزو  لشركة العامة الجمعية عملية ومراجعة رصد وسيتم  تغييرات إجراء سيتم األمر، لزم وا 

 .المساهمين احتياجات أفضل تلبية لضمان
 والمدراء مندوبيهم، أو الشركة لجان رؤساء إما الخصوص، وجه على اإلدارة، مجلس أعضاء يحضر وسوف

 .المساهمين ئلةأس عن لإلجابة العامة الجمعية إلى الخارجيين والمراجعين المناسبين التنفيذيين

 جمعية المساهمين 12-2
 ولوائحـه تنعقد الجمعية العامة العادية للمسـاهمين وفقـًا لاوضـاع والظـروف المنصـوص عليهـا فـي نظـام الشـركات 

 .األساس الشركة ونظام التنفيذية
 للشركة اليةتنعقد الجمعية العامة العادية مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية النتهاء السنة الم. 
  فـي عليهـا ، وفقـًا لاوضـاع المنصـوصاإلدارةتنعقـد الجمعيـات العامـة أو الخاصـة للمسـاهمين بـدعوة مـن مجلـس 

 العاديـة العامـة الجمعيـة يـدعو أن اإلدارة مجلـس وعلـى .س األسـا الشـركة ونظـام التنفيذيـة ولوائحـه الشـركات نظام
 نسـبته مـا ملكيـتهم تمثـل المسـاهمين مـن عـدد أو نـة المراجعـةلج أو الحسـابات مراجـع ذلـك طلـب إذا االجتمـاع إلـى
 سمجلـ يـدُعها لـم إذا االنعقاد إلى الجمعية دعوة الحسابات لمراجع ويجوزشركة مال ال رأس من األقل على%5))

 .الحسابات مراجع طلب تاريخ من يوماً  ثالثين خالل اإلدارة
 وتُنشـر األقل، وجدول أعمالها قبل الموعد بعشرة أيام على يجب اإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه 

 يكـون التـي المنطقـة فـي توزَّع يومية وفي صحيفة للشركة اإللكتروني والموقع للسوق اإللكتروني الموقع في الدعوة
 اصـةوالخ العامـة الجمعيـات النعقـاد الـدعوة توجيـه للشـركة يجـوز إلى ذلـك، وباإلضافة .الرئيس الشركة مركز فيها

 .الحديثة يةنالتق طريق وسائل عن لمساهميها
 ( 4) الفقـرة فـي يجـوز للشـركة تعـديل جـدول أعمـال الجمعيـة العامـة خـالل الفتـرة مـا بـين نشـر اإلعـالن المشـار إليـه

 لاوضـاع وفقـاً  عـن ذلـك الشـركة تعلـن أن علـى العامـة، الجمعيـة إجتمـاعد انعقـا وموعـد القسـم( نفـس )مـن اعـاله
 .نفس القسم( من)أعاله ( 4) فقرةال في المقررة

 عقــد يجــب أن يتــاح للمســاهمين الفرصــة للمشــاركة الفعالــة والتصــويت فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة. ويجــوز 
 وسـائل بواسـطة قراراتهـاعلـى والتصـويت  مـداوالتها فـي المسـاهم واشـتراك للمسـاهمين العامـة الجمعيـات اجتماعـات

 بشـركات الخاصـة الشـركات لنظـام تنفيـذاً  التنظيميـة الصـادرة واإلجـراءات بطللضـوا وفقـاً  وذلـك الحديثـة، يـةنالتق

http://www.lazurde.com/


 للمجوهرات الزوردي شركة

     الحوكمة ليلد 

                                                        

 
 74 من 52 صفحة

 .المدرجة المساهمة
 اختيـار ذلـك ومـن تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ىعل اإلدارة سيعمل مجل 

 المالئمين. والوقت المكان
 الوقـت قبـل ساغبين فـي الحضـور فـي مركـز الشـركة الـرئيالشركة التحقـق مـن تسـجيل بيانـات المسـاهمين الـر  ىعل 

 .وسيلة أخرى ىعل ساألسا الشركة نظام صين لم ما الجمعية النعقاد المحدد

 أدوار ومسؤوليات الجمعيات 12-3
 الجمعية العامة غير العادية 12-3-1

 التالية: والمسؤوليات باألدوار العادية غير العامة الجمعية تختص

  الشركات قانون ألحكام وفقا وتجنبها اطلةب تعتبر التي التعديالت استثناءبتعديل نظام الشركة األساس. 
  التنفيذية. هالمقررة في نظام الشركات ولوائح الحاالتزيادة رأس مال الشركة وفق 
   المقـررة  الحـاالتتخفيض رأس مال الشركة في حال زيادته علـى حاجـة الشـركة أو إذا ُمنيـت بخسـائر ماليـة، وفـق

 ة.تنفيذيركات ولوائحه الفي نظام الش
 .تقرير تكوين احتياطي اتفاقي للشركة ينص عليه نظامها األساس ويخصَّص لغرض معين، والتصرف فيه 
 تقرير استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها األساس. 
 عملية شراء أسهم الشركة. ىالموافقة عل 
 أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية،  إصدار أسهم ممتازة أو إقرار شرائها أو تحويل

وذلـــك بنـــاًء علـــى نـــص فـــي نظـــام الشـــركة األســـاس ووفقـــًا للضـــوابط واإلجـــراءات التنظيميـــة الصـــادرة تنفيـــذًا لنظـــام 
 شركات المساهمة المدرجة.الالشركات الخاصة ب

 ــة للتحويــل إلــى أســ األســهم التــي يجــوز  لعــدد ىهم، وبيــان الحــد األقصــإصــدار أدوات ديــن أو صــكوك تمويليــة قابل
 إصدارها مقابل تلك األدوات أو الصكوك.

  التابعـة أو بعضـها،  هـا للعـاملين فـي الشـركة والشـركاتمنالمال أو جـزء  سد زيادة رأعنتخصيص األسهم المصدرة
 أو أي من ذلك.

  إعطاء األولوية لغير  مقابل حصص نقدية أوالمال  سق األولوية للمساهمين في االكتتاب بزيادة رأبحوقف العمل
 .سذلك في نظام الشركة األساى اسبة لمصلحة الشركة، إذا ُنص علمنالمساهمين في الحاالت التي تراها 

 أن على العادية، العامة الجمعية اختصاصات في داخلة قرارات تصدر أن العادية غير العامة للجمعية ويجوز
 في الممثلة لاسهم المطلقة باألغلبية المحددة العادية العامة الجمعية قرارات إصدار وطلشر  وفقاً  القرارات تلك تصدر

 .االجتماعات
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 الجمعية العامة العادية 12-3-2
 اعمال جميع في أدوار لها العادية العامة الجمعية فإن العادية، غير العامة للجمعية المخصصة األدوار ا عدا فيما

 :يلي ما سيما وال الشركة

 وعزلهم. اإلدارةضاء مجلس تعيين أع 
  مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب  اإلدارةالترخيص في أن يكون لعضو مجلس

 الشركة، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.
  الشركة في أحد فروع أن ينافس  في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو اإلدارةالترخيص باشتراك عضو مجلس

 شاط الذي تزاوله، وذلك وفق أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.نال
  بأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية واألنظمة األخرى ذات العالقة ونظام  اإلدارةمراقبة التزام أعضاء مجلس

هم تدبير أمور الشركة، وتحديد وفحص أي ضرر ينشأ عن مخالفتهم لتلك األحكام أو إساءت األساس،الشركة 
 ة.تنفيذيظام الشركات ولوائحه الناه مناسبًا في هذا الشأن وفقًا لالمسؤولية المترتبة على ذلك، واتخاذ ما تر 

 .تشكيل لجنة المراجعة وفقًا ألحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية 
 .الموافقة على القوائم المالية للشركة 
 اإلدارةس الموافقة على تقرير مجل. 
  بشأن طريقة توزيع األرباح الصافية. اإلدارةالبت في اقتراحات مجلس 
 .عادة تعيينهم، وتغييرهم، والموافقة على تقاريرهم  تعيين مراجعي حسابات الشركة، وتحديد مكافآتهم، وا 
 صعوبات  النظر في المخالفات واألخطاء التي تقع من مراجعي حسابات الشركة في أدائهم لمهامهم، وفي أي– 

 ىأو إدارة الشركة لهم من االطالع عل اإلدارةتتعلق بتمكين مجلس  –ُيخطرها بها مراجعو حسابات الشركة 
اسبًا في هذا منالدفاتر والسجالت وغيرها من الوثائق والبيانات واإليضاحات الالزمة ألداء مهامهم، واتخاذ ما تراه 

 الشأن.
 وتقرير توزيع ما  مال الشركة المدفوع سمن رأ (% 30)ما بلغ  ىظامي متالنيب احتياطي الشركة نوقف تج،

 تحقق الشركة فيها أرباحًا صافية. وات المالية التي النمساهمي الشركة في الس ىسبة علنهذه ال نهجاوز م
  للشركة، إذا لم يتم تخصيصه لغرض محدد، شريطة أن يكون استخدام هذا  االتفاقياستخدام اإلحتياطي

 ويستخدم بطرق تعود بالنفع على الشركة أو المساهمين اإلدارةمبنيا على مقترح مقدم من مجلس اإلحتياطي 
  والتخلص منها االتفاقيتكوين احتياطيات أخرى إلى جانب اإلحتياطي القانوني واإلحتياطي. 
 من  تخصيص مبالغ من صافي أرباح الشرکة إلنشاء منظمات اجتماعية لصالح موظفي الشرکة أو مساعدة أي

 ( من قانون الشرکات.129هذه المؤسسات القائمة وفقا للمادة )
 12من أصول الشركة سواء في معاملة واحدة أو عدة عمليات خالل فترة ) ٪50 (الموافقة على بيع أكثر من 

شهرا من تاريخ أول عملية بيع. وفي حالة بيع هذه األصول يشمل ما يقع ضمن صالحيات الجمعية العامة غير 
 ية، فإن موافقة الجمعية المذكورة مطلوبة.العاد
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 المشاركة في االجتماعات من خالل الوسائل االلكترونية 12-4
 الشركات قانون بموجب الصادرة التنظيمية واإلجراءات القواعد" المالية السوق هيئة نظام من الثالث للجزء وفقا

 كما اإللكترونية الوسائل خالل من المساهمين اجتماعات في المشاركة يجوز ،"المدرجة المساهمة بالشركات المتعلق
 :أدناه مبين هو

   يمكن استخدام التكنولوجيا المعاصرة للسماح للمساهمين بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة والجمعية
 الخاصة ومداوالتهم ومراجعة جداول أعمال هذه االجتماعات والوثائق ذات الصلة وفقا للقواعد التالية:

  تكــون مشــاركة المســاهمين فــي الجمعيــة العامــة والخاصــة مــن خــالل اإلرســال الفــوري  يجــب أن
 للفيديو والصوت.

  يجــــب أن تكــــون المشــــاركة مــــن خــــالل عالقــــة مباشــــرة بــــين الشــــركة والمســــاهمين، ممــــا يمكــــن
المساهمين من المشاركة بنشاط وعلى الفور في الجمعية العامـة والجمعيـة الخاصـة، واالسـتماع 

 ومتابعتها وتقديم اآلراء والمناقشة والتصويت على القرارات. إلى العروض
  الخاصة  جمعيةيجوز للشركة أن تسمح للمساهمين بالتصويت على جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة وال

 إلكترونيا، حتى لو لم يحضروا تلك االجتماعات، وفقا للقواعد التالية:
  مين بـاإلدالء بأصـواتهم، سـواء قبـل أو أثنـاء انعقـاد كتروني للمساهاإلليجب أن يسمح التصويت

الجمعيــــة العامــــة واجتمــــاع الجمعيــــة الخاصــــة، دون الحاجــــة إلــــى تعيــــين وكيــــل لحضــــور هــــذه 
 اإلجتماعات نيابة عنهم.

 اجتمــــاع للجمعيــــة العامــــة والجمعيــــة علــــى بنــــود جــــدول أعمــــال أي يبــــدأ التصــــويت اإللكترونــــي 
ة على أن ال تقل مدة هذه الفترة عن ثالثة أيـام مـن تـاريخ الخاصة بعد تاريخ نشر دعوة الجمعي

اإلجتمــاع. ويتوقــف التصــويت اإللكترونــي علــى أي بنــد مــن بنــود جــدول أعمــال االجتمــاع عنــد 
 انتهاء المناقشة والتصويت على البند في الجمعية العامة أو الجمعية الخاصة.

  الخاصة علی  ماعات الجمعية العمومية والجمعيةاجتال تسري أحکام المشارکة من خالل التقنية المعاصرة في
 في اجتماعات الجمعيات العامة والجمعيات الخاصة. اإلدارةمن أعضاء مجلس  ركين غيرالمساهمينتالمش

  في حال استخدام التكنولوجيا المعاصرة في اجتماعات الجمعية العامة أو الجمعية الخاصة، يجب على المجلس
لتوجيهية لتتحقق من هوية المساهم الذي يصوت إلكترونيا ويشارك في اجتماعات وضع القواعد والمبادئ ا

الجمعية العامة والجمعية الخاصة من خالل التكنولوجيا المعاصرة. يقوم المجلس أيضا بالتحقق من أهلية كل 
 مساهم للتصويت على أي من بنود جدول أعمال االجتماع.

  ين يشاركون في اجتماعات الجمعيات العامة والجمعيات الخاصة يتم احتساب حضور وأصوات المساهمين الذ
من خالل التكنولوجيا المعاصرة والمساهمين الذين يصوتون إلكترونيا في النصاب القانوني المطلوب لعقد اجتماع 

 عمومي للجمعيات العامة والجمعيات الخاصة.
 ات الخاصة عن طريق التكنولوجيا المعاصرة. يجوز للشركة أن ترسل دعوات اجتماعات الجمعيات العامة والجمعي

 من قانون الشركات الذي يتطلب: 91وينبغي أن يكون ذلك دون اإلخالل بالمادة 
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   الشــركة قبــل عشــرة أيــام  مقــر مــن محليــانشــر دعــوة الجمعيــة العامــة فــي صــحيفة يوميــة موزعــة
 على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية.

 ن في التاريخ المـذكور فـي رسـائل مسـجلة ونسـخة مـن الـدعوة إرسال الدعوة إلى جميع المساهمي
، شـــريطة أن يـــتم ذلـــك فـــي ســـوق المـــال وهيئـــةالتجـــارة واإلســـتثمار  وزارةوجـــدول األعمـــال إلـــى 

 غضون المدة المحددة للنشر.

 نصاب الجمعية العامة وتأجيلها 12-5
 الجمعية العامة التأسيسية 12-5-1

 من رأس مال الشركة.50ن يمثلون ما ال يقل عن يتم تحقيق النصاب من خالل حضور المساهمين الذي ٪ 
  يوما الجتماع ثان. 15إذا لم يتم الحصول على النصاب القانوني، فيجب إصدار إشعار لمدة 
   يجوز عقد االجتماع الثاني بعد مرور ساعة من انقضاء الوقت المحدد لالجتماع األول، إذا سمح بذلك صراحة

 في الدعوة لالجتماع األول.
 ماع الثاني ساري المفعول بغض النظر عن عدد األسهم الممثلة.االجت 

 الجمعية العامة غير العادية 12-5-2
  مركة ما لالش٪ من رأس مال 50يتم تحقيق النصاب من خالل حصة المساهمين الذين يمثلون ما ال يقل عن 

 .٪(67)الشركة أس مال ر تتجاوز ثلثي  أالأعلى، والتي يجب  نسبة تحدد اللوائح
  أيام الجتماع ثان 10يتم الحصول على النصاب القانوني في االجتماع األول، يجب إصدار إشعار لمدة  إذا لم. 
  يجوز عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انقضاء الوقت المحدد لالجتماع األول إذا سمح صراحة في الدعوة

 لالجتماع األول.
   (على األقل من رأس مال الشركة.%25) يمثلونيكون اإلجتماع الثاني صالحا إذا حضره مساهمون 
  أيام الجتماع ثالث. 10إذا لم يتم الحصول على النصاب القانوني في االجتماع الثاني، يجب إصدار إشعار لمدة 
   يكون اإلجتماع الثالث ساري المفعول بغض النظر عن عدد األسهم الممثلة، شريطة موافقة الهيئة على

 جتماع.اإل

 اديةالجمعية العامة الع 12-5-3
  من رأس مال الشركة، ما لم  ٪(25)عن يتم تحقيق النصاب من خالل حصة المساهمين الذين يمثلون ما ال يقل

 من رأس مال الشركة. ٪(50)حال أعلى، والتي ال يجب أن تتجاوز على أية  نسبةتحدد اللوائح الداخلية 
  يوما من تاريخ اإلجتماع األول. 30ل إذا لم يتم الحصول على النصاب القانوني، فيجب عقد اجتماع ثان خال 
   يجوز عقد االجتماع الثاني بعد مرور ساعة من انقضاء الوقت المحدد لالجتماع األول، إذا سمح بذلك صراحة

 في الدعوة لالجتماع األول.
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  .االجتماع الثاني ساري المفعول بغض النظر عن عدد األسهم الممثلة 

 جدول أعمال الجمعية العامة 12-6
 التي يرغب  عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في االعتبار الموضوعات اإلدارةس على مجل

من أسهم الشركة إضافة موضوع  األقل ىعل(%5)المساهمون في إدراجها. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة 
 د إعداده.نإلى جدول أعمال الجمعية العامة عأو أكثر 

  كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، إفراد  اإلدارةعلى مجلس
وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهريًا تحت بند واحد، وعدم وضع األعمال والعقود التي يكون ألعضاء 

البند  ىعلالمجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد لغرض الحصول على تصويت المساهمين 
 ككل.

  عند نشر الدعوة  –يجب أن يتاح للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني للسوق
المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير  ىالحصول عل –النعقاد الجمعية العامة 

ية وتقرير لجنة المراجعة وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس ومراجع الحسابات والقوائم المال اإلدارةمجلس 
 المعلومات في حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة. بشأنها. وعلى الشركة تحديث تلك

 .العامة الجمعية أعمال جدول إلى موضوعات من تراه ما إضافة المالية السوق لهيئة يجوز

 إدارة جمعية المساهمين 12-7
 اإلدارةبه مجلس ينتدأو نائبه عند غيابه أو من  اإلدارةلجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس يرأس اجتماعات ا 

 ونائبه. اإلدارةمن بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس 
  يلتزم رئيس جمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية

وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات أو استخدام حق التصويت. ويجب إحاطتهم العامة، وتجنب 
جراءات التصويت. علمًا بالقواعد التي تحكم عمل تلك االجتماعات  وا 

  بشأنها إلى أعضاء  األسئلة وتوجيهاقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة منللمساهمين حق
 الذي ال يعّرض مصلحة الشركة للضرر. جع الحسابات. ويجب اإلجابة عن هذه األسئلة بالقدرومرا اإلدارة سمجل

 الشركة تزويد الهيئة ى محضر اجتماع الجمعية العامة، ويتعين عل ىيجب تمكين المساهمين من االطالع عل
 خالل عشرة أيام من تاريخ عقد االجتماع. منهسخة بن

 شعا ىعل تائج الجمعية العامة بن –وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة –ر الهيئة والسوق الشركة اإلعالن للجمهور وا 
 فور انتهائها.

  لعامة لشركة الزوردي. حضور أي من اجتماعات الجمعية العامة هيئة السوق الماليةيجوز ل 
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 حقوق المساهمين 12-8
 بينهم مساواةوال العدالة يضمن بما المساهمين حقوق حماية على بالعمل اإلدارة مجلس يلتزم. 
 حجب وبعدم األسهم، فئة لذات المالكين المساهمين بين التمييز بعدم للشركة التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس يلتزم 

 .عنهم حق أي
 لحقوقهم المساهمين جميع ممارسة لضمان الالزمة اإلجراءات الداخلية سياساتها في الشركة تبين. 

 حقوق المساهمين المرتبطة باألسهم 12-9
 بت للمساهم جميع الحقوق المرتبطة بالسهم، وبخاصة ما يلي:تث

 .الحصول على نصيبه من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها نقدًا أو بإصدار أسهم 
 .الحصول على نصيبه من موجودات الشركة عند التصفية 
  اراتها.حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، واالشتراك في مداوالتها، والتصويت على قر 
 ة.تنفيذيولوائحهما ال وفق أحكام نظام الشركات ونظام سوق المال التصرف في أسهمه 
 دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة  ىاالستفسار وطلب االطالع عل

مع نظام الشركات ونظام السوق  واستراتيجيتها التشغيلية واالستثمارية بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض
 ة.تنفيذيالمالية ولوائحهما ال

  اإلدارةمراقبة أداء الشركة وأعمال مجلس. 
  ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطالن قرارات جمعيات المساهمين  اإلدارةمساءلة أعضاء مجلس

 .ام الشركة األساسالعامة والخاصة وفق الشروط والقيود الواردة في نظام الشركات ونظ
  أولوية االكتتاب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية

وفقًا للمادة األربعين بعد المائة من نظام  –إذا نص على ذلك في نظام الشركة األساس  –العمل بحق األولوية 
 الشركات.

 الشركة. تقييد أسهمه في سجل المساهمين في 
  طلب االطالع على نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها األساس ما لم تنشرهما الشركة في موقعها

 اإللكتروني.
  وانتخابهم. اإلدارةترشيح أعضاء مجلس 

 

 حق المساهم في الوصول للمعلومات 12-10
 ممارسة من المساهم نلتمكي المضللة وغير والصحيحة والواضحة الكاملة المعلومات بتوفير اإلدارة مجلس يلتزم
 .بانتظام تحديثها ويجري المناسب الوقت في المعلومات هذه وتقدَّم وجه، أكمل على حقوقه
 يمكن التي الشركة بمعلومات بياناً  تتضمن وأن والتفصيل، بالوضوح للمساهم المعلومات توفير وسيلة تتسم أن يجب
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 .الفئة ذات من ينالمساهم لعموم توفيرها يتم وأن عليها، الحصول للمساهم
 .المعلومات توفير في بييهم التمييز وعدم المساهمين مع التواصل في فعالية الوسائل أكثر اتباع الزوردي على يجب

 
 

 حقوق تصويت المساهمين 12-11
 أي اتخاذ تجنب الشركة على يجب. رفضه األشكال من شكل بأي يجوز وال للمساهم، أساسيا حقا التصويت ويعتبر
 هذا ممارسة تسهل قد التي الممكنة المساعدة كل للمساهم يتاح أن ويجب. التصويت حق استخدام يعيق قد إجراء
 :المساهمين تصويت حقوق يلي فيما يتبع. الحق

 عن المرشحين لعضوية  تداول المعلوماتموقع  في لكذ عند الدعوة إلى الجمعية العامة تقوم الشركة بإعالن
يجب و هم السابقة والحالية. تتهم ومهاراتهم ومهامهم وعضويالمرشحين ومؤهوالتي تتضمن خبرة ال اإلدارةمجلس 

 على الشركة تقديم نسخة من المعلومات المذكورة في المكتب الرئيسي للشركة وموقعها اإللكتروني.
  الذي ال يسمح فيه باستخدام حق التصويت في حصة واحدة  اإلدارةيستخدم التصويت التراكمي في انتخاب مجلس

 ر من مرة.أكث
  األولى يقتصر التصويت في الجمعية العامة على مرشحي المجلس الذين تم اإلعالن عن معلوماتهم وفقا للفقرة 

 )نفس القسم(.

 توزيع األرباح 12-12
 النظامي االحتياطي تجنيب بعد الصافية األرباح من المساهمين على توزَّع التي النسبة األساس الشركة نظام يبين

 .خرىاأل واالحتياطيات
 

 .األرباح توزيع لسياسة 13 القسم راجع

 سياسة توزيع األرباح 13
 أهداف السياسة 13-1

 في وهي وشفافة واضحة الزوردي شركة في وتوزيعها األرباح تحديد عملية أن من التأكد إلى السياسة هذه تهدف
 .ومساهميها الشركة صالح
 قرار أو المساهمين، األرباح توزيع بشأن لصادرا العامة الجمعية لقرار وفقاً  األرباح في حصته المساهم يستحق
 .مرحلية أرباح بتوزيع القاضي اإلدارة مجلس
 الضوابط في عليه منصوص هو لما وفقاً  القرار ينفَّذ أن على التوزيع، وتاريخ االستحقاق تاريخ القرار ويبين

 .المدرجة ساهمةالم بالشركات الخاصة الشركات لنظام تنفيذاً  الصادرة التنظيمية واإلجراءات
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 توزيعات األرباح 13-2
 بناء العام نهاية في زيادتها أو تخفيضها يتم أن الممكن من التي سنويا، األرباح توزيعات بتقييم اإلدارة مجلس يقوم
 القوانين بموجب المفروضة والقيود السوق ظروف تغير ذلك في بما معينة وظروف للشركة األساسي النظام على

 (.للتطبيق قابلة كانت إذا) لكةالمم في بها المعمول
 رأس من مئوية كنسبة نقدية أرباح بتوزيع العامة الجمعية المجلس يوصي العام، نهاية وفي سنوي أساس وعلى
 المصروفات جميع خصم بعد الصافية السنوية األرباح توزيع يتم أن على للشركة الداخلية اللوائح وتنص. المال

 :التالي النحو على العمومية

مــن األربــاح الصــافية الســنوية لتكــوين احتيــاطي نظــامي. ويجــوز للجمعيــة العموميــة % 10م تخصــيص يــت .1
مـــن رأس % 30العاديـــة وقـــف هـــذا التخصـــيص عنـــدما يبلـــغ إجمـــالي اإلحتيـــاطي المـــذكور مبلغـــا يعـــادل 

مــن رأس المــال المــدفوع، يجــوز % 30المــال. )مــن رأس مــال الشــركة(. إذا تجــاوز اإلحتيــاطي المــذكور 
 جمعية العمومية أن تقرر توزيع الفائض على المساهمين.لل

ربـاح الصـافية األمـن %10 تخصـيص اإلدارةعلـى اقتـراح مـن مجلـس  يجوز للجمعية العامـة العاديـة بنـاءً  .2
 االتفـاقيحتيـاطي اإليجـوز اسـتخدام  اليتم تخصيصه لغرض أو أغـراض معينـة.  اتفاقي لتكوين احتياطي

مــن دون قـرار مـن الجمعيــة العامـة غيـر العاديــة  مـن أجلـهخصيصــه تي تـم الـذ الغــرضغيـر ألي غـرض 
 .اإلدارةعلى توصية من مجلس  اعتمادا

 من رأس المال المدفوع.% 5 تم توزيع الباقي على المساهمين كدفعة أولى تعادلبعد ذلك ي .3
اإلضـافة ( مـن قـانون الشـركات، ب76( من النظام األساسي والمـادة )20مع عدم اإلخالل بأحكام المادة ) .4

مـن األربـاح المتبقيـة علـى سـبيل المكافـأة ألعضـاء % ( 5) إلى ما سـبق، ال يجـوز توزيـع مـا ال يزيـد عـن
 ، شريطة أن تكون المكافأة متناسبة مع عدد الدورات التي يحضرها كل عضو.اإلدارةمجلس 

حسـبما  المبقـاةاح يتم توزيع الباقي على المسـاهمين كحصـة إضـافية فـي األربـاح أو يـتم تحويلـه إلـى األربـ .5
 .اإلدارةتحدده الجمعية العامة العادية بناء على توصية مجلس 

 

 الحق وقت في إقرارها يتم أن بشرط مؤقتة سنوية نصف أو سنوية ربع أرباح بتوزيع التوصية اإلدارة لمجلس ويجوز
 (.تداول)سوق في عنها فصاحواإل القرارات بهذه المالية السوق هيئة إخطار ويجب. العادية العامة الجمعية قبل من

 أسهم أو نقدا كانت سواء األرباح، هذه وتعطى. التوزيع وتاريخ األرباح توزيعات على العامة الجمعية وتوافق
 حاليا تديره الذي) المالية األوراق إيداع مركز في المحفوظة السجالت في المدرجين للمساهمين كحقوق، ممنوحة،

 .العامة الجمعية فيه تعقد الذي اليوم في التداول جلسة نهاية في تظهر كما( تداول سوق
 المساهمين إلى الزوردي قبل من( المرحلية لارباح) اإلدارة مجلس أو العامة الجمعية تعلنها التي األرباح توزع

 .القرار صدور تاريخ من عمل يوم 15 غضون في المعنيين
 توزع التي المال رأس نسبة على العامة الجمعية موافقة من محددة فترة خالل أرباحهم توزيعات للمساهمين ويحق
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 المحدد التاريخ عن اإلعالن يتم وبأن الزمني بالجدول الصارم التقيد من التأكد اإلدارة مجلس على يجب. كأرباح
 .مقدما للدفع

 التواصل مع المساهمين 14
 المساهمين تزويد إلى ويهدف يالزورد شركة في المساهمين مع الفعال التواصل أهمية اإلدارة مجلس ويدرك

 بطريقة حقوقهم ممارسة من المساهمين لتمكين.  الشركة عن معلومات على للحصول المناسب الوقت في بالمساواة
 .الشركة مع بنشاط والمشاركة مستنيرة
 نللمساهمي مختلفة قنوات توفير خالل من المساهمين مع الفعال التواصل تعزيز هو السياسة هذه من والغرض
 .الشركة معلومات إلى للوصول

 :المساهمين مع التواصل عند

  يجب على الزوردي استخدام األساليب األكثر فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بين المساهمين
 فيما يتعلق بتقديم المعلومات.

   اهداف لهم المشترك التأكد من التواصل بين الشركة والمساهمين على أساس الف اإلدارةيجب على مجلس
 ستراتيجية للشركة.اإلوالمصالح 

   المتبقين بآراء المساهمين ومناقشة هذه  اإلدارةوالرئيس التنفيذي بإبالغ أعضاء مجلس  اإلدارةيقوم رئيس مجلس
 اآلراء معهم.

 اإلدارة الأعم أو اإلدارة مجلس أعمال في المباشر التدخل للمساهمين يكون ال قد لحقوقهم، ممارستهم حال وفي
 العامة الجمعية خالل من تدخله يكن لم ما أو. إدارتها فريق أو إدارتها مجلس في عضوا كان إذا إال للشركة التنفيذية
 .اإلدارة مجلس بها يسمح التي واألوضاع الحدود ضمن أو لصالحياتها وفقا العادية

 استفسارات المساهمين 14-1
 .اإلدارة مجلس سر بأمين يتصلوا أن بحصتهم يتعلق فيما تاستفسارا أي لديهم الذين المساهمين على يجب
 األولوية، أساس على والشكاوى اإلستفسارات جميع مع التعامل من التأكد اإلدارة مجلس سر أمين على ويجب
ذا التنفيذي، الرئيس إلى بعد تحل لم وشكوى استفسار أي تصعيد وينبغي. والشكاوى اإلستفسارات قرار ومراقبة  لزم وا 

 .اإلدارة مجلس إلى ألمرا

 التواصل مع المساهمين 14-2
 أوراقها من أي ألصحاب إجراءات أو معلومات على للحصول الشركة تصدرها وثيقة أي إلى بالشركة اإلتصال يشير

 تقرير من نسخة مع السنوية والحسابات اإلدارة مجلس تقرير الحصر، ال المثال سبيل على ذلك في بما المالية،
شعار المرحلي، والتقرير الخارجي القانوني تالحسابا مراجع  .والوكالة والتعميم االجتماع، وا 

http://www.lazurde.com/


 للمجوهرات الزوردي شركة

     الحوكمة ليلد 

                                                        

 
 74 من 61 صفحة

 غتين العربية واإلنجليزية لتسهيل فهمهم.باللللمساهمين  سيكون االتصال بالشركة مقدم 
  .يتم إرسالها إلى المساهمين في سجل أسهم الشركة 

 الموقع االلكتروني لالزوردي وسوق تداول 14-3
 المعلومات هذه وتشمل. تداول سوق وعلى اإللكتروني موقعها على فورا الشركة تصدرها التي المعلومات نشر يتم

 والتعاميم، النتائج، عن واإلعالنات المحدودة، المالية البيانات ذلك في بما عنها، الكشف المطلوب المعلومات جميع
شعارات  .ذلك إلى وما بها، المرتبطة التوضيحية والوثائق العامة االجتماعات وا 

 .منتظم بشكل الزوردي معلومات تحديث يتم

 اجتماعات الجمعية العامة 14-4
 نيابة اجتماعات في والتصويت للحضور وكالء تعيين أو العامة الجمعية في المشاركة على المساهمين تشجيع يتم

 .االجتماعات حضور من يتمكنوا لم إذا عنهم
 .المساهمين مشاركة يعلتشج العامة للجمعية المناسبة الترتيبات اتخاذ يجب
ذا منتظم، أساس على ومراجعتها الزوردي في العامة الجمعية عملية متابعة وستتم  تغييرات إجراء سيتم األمر، لزم وا 

 .المساهمين احتياجات أفضل تلبية لضمان
 والمدراء مندوبيهم، أو المجلس لجان رؤساء إما الخصوص، وجه على اإلدارة، مجلس أعضاء يحضر وسوف

 .المساهمين أسئلة على لإلجابة العامة الجمعية إلى الخارجيين، القانونيين والمدققين المناسبين تنفيذيينال
 العامة الجمعية- 12 القسم راجع

 خصوصية المساهمين 14-5
 تقتضيه لم ما موافقتهم، دون المساهمين معلومات عن تفصح ولن المساهمين خصوصية بأهمية الشركة وتقر

 .السارية القوانين

 اإلفصاح 15
 التقرير يتضمن أن ويجب. ودقيقة عادلة معلومات يقدم السنوي التقرير أن من التأكد عن مسؤول اإلدارة مجلس إن

 .السنة خالل للشركة والتشغيلي المالي األداء ومراجعة السنوية المالية البيانات السنوي
جراءات بيئة على الضوء السنوي التقرير يسلط  المبادرات إلى باإلضافة الزوردي، في بها لمعمولا الداخلية الرقابة وا 
 .السياسات وتطبيق فعالية لضمان التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء يتخذها التي

 المتعلقة الرئيسية والمخاطر الهامة ومبادراتها ومشاريعها الشركة إستراتيجية على التعليقات السنوي التقرير ويتضمن
 المتبعة الممارسات بأفضل التزامها ذلك في بما الشركة، في الحوكمة سياسات على الضوء رالتقري يسلط. بأنشطتها

 .الشركات حوكمة في
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 األمور جميع عن اإلفصاح يتم. عليه المتعارف المحاسبي لإلطار وفقا للشركة السنوية المالية البيانات إعداد يتم
 .وحوكمتها وأدائها المالي مركزها ذلك في بما بالشركة، المتعلقة الجوهرية

 وتوزع. التوالي على والمجلس والمخاطر المراجعة لجنة قبل من عليه والموافقة الخارجي المراجع تقرير عرض يتم
 .المصلحة أصحاب جميع على المعتمدة السنوية التقارير
 معلومات أو تفاصيل وأي عنها اإلفصاح المطلوب المعلومات جميع للشركة اإللكتروني الموقع يتضمن أن يجب
 .األخرى اإلفصاح سبل خالل من نشرها يتم قد أخرى

 

 تقرير مجلس اإلدارة 15-1
 السنوي التقرير يحتوي أن يجب المال، لسوق العامة الهيئة قبل واإلدراج من التسجيل قواعد من 43 للمادة وفقا

 :يلي ما يتضمن اإلدارة مجلس من تقرير على المعتمد
 واإلدراج لى قوانين التسجيلاإلفصاحات بناء ع          رقم

ذا تم وصف نشاطين أو  1 وصف لانشطة الرئيسية ل الزوردي )بما في ذلك الشركات التابعة إن وجدت(. وا 
  أكثر،

سهامها في النتائج. يجب إرفاق بيان   بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وا 
لهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف وصف لخطط وقرارات الزوردي المهمة )بما في ذلك التغييرات ا 2

 الزوردي.عملياتها( والتوقعات المستقبلية ألعمال 
)سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر  المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الزوردي 3

 السوق( وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.
بياني ألصول الزوردي وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية  خالصة على شكل جدول أو رسم 4

 الخمس األخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.
 تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة. 5

 .إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الزوردي 6

 إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 7

اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الزوردي فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيسي  8
 لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

 إن وجدت()تابعة ركة تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل ش 9

 .رباحاألوصف لسياسة الزوردي في توزيع  10
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 واإلدراج لى قوانين التسجيلاإلفصاحات بناء ع          رقم

عدا أعضاء مجلس إدارة )في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص  وصف ألي مصلحة 11
من قواعد التسجيل  45الزوردي وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغو الزوردي بتلك الحقوق بموجب المادة 

 .ير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرةوأي تغي واإلدراج،
وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وأقربائهم في  12

أسهم أو أدوات دين الزوردي أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل 
 خيرة.السنة المالية األ

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الزوردي )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(، وكشف  13
بالمديونية اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا للقروض خالل السنة ومبلغ 

قي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها المتب أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ
 تقديم إقرار بذلك.

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو حقوق مشابهة أصدرتها أو  14
 منحتها الزوردي خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الزوردي مقابل ذلك.

أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق وصف ألي حقوق تحويل  15
 حتها الزوردي.ناب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو ماكتت

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الزوردي ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق  16
وراق المالية المدرجة التي اشترتها الزوردي وتلك التي اشترتها شركاتها المالية المتبقية، مع التمييز بين األ

 التابعة)إن وجدت(.
عدد اجتماعات المجلس التي ُعقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع  17

 موضحًا فيه أسماء الحاضرين.
 وصف ألي صفقة بين الزوردي وطرف ذي عالقة. 18

لومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الزوردي طرفًا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء المجلس مع 19
أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو 

ذا لم توج د أعمال أو عقود من هذا القبيل، العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وا 
 فعلى الزوردي تقديم إقرار بذلك.

ركة الزوردي عن أي وصف ألي ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجبه مدير أو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في ش 20
 .راتب أو تعويض

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. 21

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى  22
 وية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.نلمالية السنهاية الفترة ا ىولم تسدد حت

    إقرارات بما يلي: 23
     أ. أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.      24
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 واإلدراج لى قوانين التسجيلاإلفصاحات بناء ع          رقم

 نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.ب. أن      25
 ج. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.     26
 إذا لم يكن باإلمكان إجراء أي من البيانات المذكورة أعاله، يجب أن يتضمن التقرير بيانا يوضح أسباب ذلك. 27

 )هذه المتطلبات مبينة أدناه(. السوق المالية قبل هيئةالمعلومات المطلوب اإلفصاح عنها من  28

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير المجلس  29
 تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير في حال توصية المجلس بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة  30
 على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

 

 يلي ما أيضا المجلس تقرير يتضمن أن يجب ،السوق المالية لتقارير هيئة ووفقا
 هيئة السوق الماليةاإلفصاحات وفقا للوائح حوكمة الشركات الصادرة عن           رقم

 حكام هذه الالئحة وما لم يطبَّق وأسباب ذلك.ما ُطبق من أ          1
  

  التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم. اإلدارةأسماء أعضاء المجلس، وأعضاء اللجان، و           2

 ية والسابقة أو من أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو المجلس عضوًا في مجالس إدارتها الحال         3
 مديريها.         

 عضو -عضو المجلس غير التنفيذي  –تكوين المجلس وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو المجلس التنفيذي        4
  المجلس المستقل.        

 ات المساهمين وملحوظاتهم علمًا بمقترح –وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي اتخذها المجلس إلحاطة أعضائه       5
  حيال الشركة وأدائها.       

 وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء اللجان       6
 ع.ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لاعضاء لكل اجتما       

 حيثما ينطبق، الوسائل التي اعتمد عليها المجلس في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم      7
 وعالقتها بالزوردي، إن وجدت      

  سوق المال. يئةهن ( م93منصوص عليه في المادة ) وهالتنفيذية کما  اإلدارةو  اإلدارةاإلفصاح عن مکافآت أعضاء مجلس     8
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 هيئة السوق الماليةاإلفصاحات وفقا للوائح حوكمة الشركات الصادرة عن           رقم

  أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الزوردي من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية،     9
     بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل. مع      

 فعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالزوردي، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام نتائج المراجعة السنوية ل    10
 الرقابة الداخلية في الشركة.      

  توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.   11

نها وبين قرارات المجلس، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بي .12
حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ 

 بها.
 تفاصيل المساهمات االجتماعية لالزوردي، إن وجدت. .13

ت العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه بيان بتواريخ الجمعيا .14
 الجمعيات.

إن وجدت (. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب )لالزوردي وشركاتها التابعة   وصف ألنواع النشاط الرئيس .15
س  هامها في النتائج.إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وا 

وصف لخطط وقرارات الزوردي المهمة )بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها(  .16
 والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة.

اطر السوق( المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الزوردي )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخ .17
 وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول شركة الزوردي وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة  .18
 أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

 .وجدت(إن )تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الزوردي وشركاتها التابعة  .19

 ي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الزوردي.إيضاح أل .20

 إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. .21

المحل الرئيسي لعملياتها، والدولة محل  اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة .22
 تأسيسها.
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 .وجدت(إن )تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة  .23

 وصف لسياسة الزوردي في توزيع أرباح األسهم. .24

عدا أعضاء مجلس إدارة الزوردي وكبار )في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص  وصف ألي مصلحة .25
وأي تغيير في تلك الحقوق  واإلدراج،من قواعد التسجيل  45فيذيين وأقرباءهم( أبلغو الزوردي بتلك الحقوق بموجب المادة التن

 .خالل السنة المالية األخيرة
وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء المجلس وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات  .26

 زوردي أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.دين ال

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الزوردي )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(، وكشف بالمديونية  .27
تها الشركة سدادًا للقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفع

 المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك. المانحة لها ومدته والمبلغ
ا الزوردي وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحته .28

 خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الزوردي مقابل ذلك.

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو  .29
 حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الزوردي.

جانب الزوردي ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع  وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من .30
 إن وجدت(.)التابعة التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الزوردي وتلك التي اشترتها شركاتها 

ها، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه عدد اجتماعات المجلس التي ُعقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقاد .31
 أسماء الحاضرين.

 عدد طلبات الزوردي الخاصة بسجالت المساهمين وتواريخها وأسبابها؛ .32

 وصف ألي صفقة بين الزوردي وطرف ذي عالقة. .33

ار معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الزوردي طرفًا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء المجلس أو لكب .34
التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال 

ذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الزوردي تقديم إقرار بذلك.  أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وا 
ه مدير أو أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة الزوردي عن أي راتب أو وصف ألي ترتيب أو اتفاق يتنازل بموجب .35

 تعويض؛
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 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق يتنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. .36

ى ولم تسدد حتى بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخر  .37
 وية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.نترة المالية السنهاية الف

 بيان عن قيمة أي استثمارات أو أي احتياطيات تم إنشاؤها لصالح موظفي الزوردي. .38

                                                            إقرارات بما يلي: .39
                                          بالشكل الصحيح.أ. أن سجالت الحسابات ُأعدت  

                                  ب. أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.
  نشاطها.ج. أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة 

لى القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير المجلس تلك التحفظات إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات ع .40
 وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

في حال توصية المجلس بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع  .41
 بيان أسباب التوصية بالتغيير.

التنفيذية بشکل مباشر أو  اإلدارةو  اإلدارةعن المکافآت الممنوحة ألعضاء مجلس  اإلدارةي تقرير مجلس اإلفصاح المفصل ف .42
المبالغ نقدية أو فوائد أخرى من أي نوع. في حال كانت  ذههغير مباشر دون أي إغفال أو معلومات مضللة، وما إذا کانت 

( بشأن اإلفصاح 3ريخ اإلستحقاق. )راجع الجدول المرفق )الملحق أسهم الشركة، فإن قيمة األسهم هي القيمة السوقية في تا
 عن المكافآت(

 .ز أي انحراف كبير عن هذه السياسةشرح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة األجور المطبقة، مع إبرا .43

 وصف للتفاصيل الالزمة فيما يتعلق بالمكافآت والتعويضات الممنوحة لكل مما يلي، على حدة: .44
 .اإلدارةعضاء مجلس أ - أ
خمسة من كبار التنفيذيين الذين حصلوا على أعلى أجر من الشركة، شريطة أن يكون الرئيس التنفيذي وكبير  - ب

 الموظفين الماليين من بينهم.
 أعضاء اللجان. - ت

 ( بشأن اإلفصاح عن المكافآت(3)راجع الجدول المرفق )الملحق 
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 المالية السوق هيئة عن الصادرة التنظيمية واإلجراءات القواعد من 40 و 15 و 7 للمادة ووفقا ذلك، إلى باإلضافة
 ما كذلك اإلدارة لمجلس السنوي التقرير يعلن المدرجة، المساهمة بالشركات المتعلق الشركات قانون بموجب الصادرة

 :يلي

 
 الصادرة بموجب قانون  ئة السوق الماليةهي اإلفصاحات وفقا للقواعد واإلجراءات التنظيمية الصادرة عن             رقمال

 الشركات المتعلق بالشركات المساهمة المدرجة       
 

 تفاصيل سياسات المكافآت وآليات تحديد هذه المكافآت بما في ذلك المبالغ النقدية والعينية التي تدفع لكل 1
        .إدارية أو استشارية مقابل أي عمل أو وظائف تنفيذية أو تقنية أو اإلدارةعضو من أعضاء مجلس  

 .التفاصيل المتعلقة بأسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة وتفاصيل عن استخدام هذه األسهم 2

تفاصيل الجزء من توزيعات األرباح الموزعة على المساهمين خالل فترات مختلفة من السنوات الماليـة باإلضـافة إلـى الجـزء  3
 .هاية السنة المالية ومجموع توزيعات األرباحمن األرباح المقترح توزيعها في ن
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 تقرير لجنة المراجعة 15-2
 أدائها تفاصيل على المراجعة لجنة تقرير يشتمل أن يجب المالية السوق هيئة من( 91) المادة على اعتمادا

 في ورأيها توصياتها منيتض أن على التنفيذية، ولوائحه الشركات نظام في عليها المنصوص ومهامها الختصاصاتها
دارة والمالية الداخلية الرقابة نظم كفاية مدى  .الزوردي في المخاطر وا 
 الموقع في ُينشر وأن الرئيس الشركة مركز في المراجعة لجنة تقرير من كافية نسخاً  اإلدارة مجلس يودع أن يجب

 من يرغب من لتمكين العامة الجمعية النعقاد الدعوة نشر عند للسوق اإللكتروني والموقع للشركة اإللكتروني
 .العامة الجمعية انعقاد أثناء التقرير ملخص ويتل. منه نسخة على الحصول في المساهمين

  السلوك قواعد مدونةسياسات  16
 مقدمة: الهدف والنطاق 16-1

 التشغيلي اإلطارتم وصف . العالم أنحاء جميع في ممتازة بسمعة الزوردي تتمتع عريقة، تقاليد ذات عالمية كشركة
مسؤولية اإلدارة الواعية في  من يتجزأ ال جزءا تعتبر التيو  هذه، السلوك قواعد مدونةفي  الزوردي تعمل بموجبه الذي

 الزوردي.
. الزوردي مجموعة داخل واألقسام الموظفين جميع علىو  العالم أنحاء جميع في هذه السلوك قواعد مدونة تطبق
 تحقيق في للمساعدة إلزامي، أمر هذه السلوك قواعد مدونة في الموصوفة جراءاتباإل االلتزام فإن ذلك، على وبناء

 وشركاء الزوردي لموظفي باستمرار مسؤولةالو  عادلةال معاملةال وضمان الطويل، المدى على الزوردي شركةل لنجاحا
 .الطبيعية والموارد البيئية األعمال

 الصعيدين على الملزمة القانونية المتطلبات لجميع االمتثال هو الزوردي في المعامالت لجميع األساسي األساس إن
 الزوردي في والمنظمات الموظفين جميع ويلتزم. طوعا المقبولة لاللتزامات االمتثال عن فضال والدولي، الوطني

 على والحصول وتطبيقها الشركة، في مسؤوليتهم نطاق على المنطبقة بالمتطلبات تام علم على بإبقاء أنفسهم
 .الشك حاالت في المعنية األقسام من ومشورة إضافية معلومات

 بها المعمول التوجيهية المبادئ مثل معينة لمواضيع خاصة توجيهية بمبادئ هذه السلوك قواعد مدونة تستكمل سوف
 خليةالدا اللوائح) األموال غسل لمنع التوجيهية والمبادئ والخدمات السلع شراء أجل من العالم أنحاء جميع في

 (.الثمينة المعادن مراقبة تشريعاتل متثالاالو  األموال، وغسل األموال لمكافحة
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 ضمان المنافسة العادلة 16-2
 األحكام والمنفتحة حيث تحظر العادلة المنافسة لحماية بها المعمول للقوانين االمتثال موظفيها من الزوردي تتوقع

أو  العمالء، أو السوق توجيه لغرض المنافسين مع االتفاق أو األسعار اتفاقيات عموما بها المعمول القانونية
 غير الممارسات عن فضال العمالء، أو والسوق والشروط باألسعار يتعلق فيما المنافسين مع المنسقة اإلجراءات

 .العادلة
 

بصورة نقدية  سواءاً  العمالء رشوة تماما فهي تحظرلذا . موظفيها وقدرات وخدماتها منتجاتها بجودة مقتنعة الزوردي
 ذات أشياء أو بأموال المطالبة الزوردي مجموعة في العاملين على يحظر. القيمة أو من خالل الهدايا العينية ذات

 لجميع ملزمة أحكاما تتضمن توجيهية مبادئ الزوردي شركة أصدرت. األخرى الخدمات أو المنتجات لقبول قيمة
 المبادئ) والخدمات السلع لشراء وكذلك التجارية المعامالت في الرشوة لمنع الزوردي، مجموعة في العاملين
 (.والخدمات السلع لشراء التوجيهية

 مكافحة غسيل األموال 16-3
إن االمتثال لاحكام الوطنية والدولية لمنع غسل األموال واإلدارة المسؤولة لتداول المعادن الثمينة لها أهمية خاصة 

على توجيه مبادئ توجيهية ضرورية وملزمة لجميع  زورديال شركة فقد أصدرت لذا بالنسبة لمجموعة الزوردي
 لاوراقللوائح جمعية سوق السبائك في لندن، وقواعد بورصة دبي  واالمتثال األموالل يالموظفين بشأن منع غس

اللوائح الداخلية لمكافحة غسل األموال و) SAMAومؤسسة النقد العربي السعودي  DMCCالمالية المتعددة( 
 .(تشريعات مراقبة المعادن الثمينةلمتثال االو 

وفي إطار الجهود المتواصلة من أجل االلتزام الصارم ب "أفضل الممارسات" فيما يتعلق ببدء المعامالت التجارية 
 "وتطويرها، تتبع شركة الزوردي سياسة "اعرف عميلك

 .يين، ومن بينهم المنظمات غير الحكوميةشركة الزوردي الحوار مع جميع الشركاء المعن تبادرباإلضافة إلى ذلك، 
 

عدم السماح للمؤسسات الوطنية، الخليجية، والدولية بالتصرفات الغير قانونية أو مخالفة  16-4
 التعليمات

وهذا ينطبق على أي سلوك غير قانوني  .ال ترغب مجموعة الزوردي بأن يتم اإلساءة إليها بأغراض غير مشروعة
وسطاء، والموظفين والشركاء التجاريين للمجموعة حيث ال تسمح لموظفيها باالشتراك من قبل عمالئها، والغير، وال

 .بهافيما يتعلق  الغير مقبولة قانونياً مع اإلجراءات أن المجموعة لن تتساهل بأية إجراءات غير مشروعة، كما 
مالية األخرى بما في التهرب من الضرائب الجنائية أو على الجنح ال فيوينطبق ذلك بوجه خاص على المساعدة 

 .ذلك التهرب من دفع الضرائب، سواء في بلد مقر الشركة أو في البلدان األخرى التي تنشط فيها مجموعة الزوردي
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ويلتزم جميع  العالمية.والقوانين دول مجلس التعاون الخليجي قوانين تلتزم "الزوردي" بجميع القوانين الوطنية و 
اللتزام بجميع أحكام الترخيص الرسمية، وال سيما العقوبات السارية المفعول من العاملين في مجموعة الزوردي با

قبل من الحاجة للفسوحات الرسمية األمم المتحدة، ولوائح التجارة الخارجية، وحظر التصدير واالستيراد، فضال عن 
تثال لتشريعات مراقبة المعادن في "اللوائح الداخلية لمكافحة غسل األموال واالم تفصيلي للوائح ويرد وصف .السلطات
 .، فضال عن "المبادئ التوجيهية لشراء السلع والخدمات" في جميع أنحاء العالم"الثمينة"

 

 الكشف عن الفساد 16-5
جراءات قوية لكشف الفساد أن يجب بأعلى معايير السلوك و  شركة الزورديتلتزم  مع إخطار تمتلك سياسات وا 

. الشركة األوقات بالصدق والنزاهة في تنفيذ أعمالفي جميع اللتزام اكما ينبغي  موظفيها بهذه السياسات واإلجراءات
من إن الحفاظ على معايير الشركة العالية، فوكي يتسنى ومع ذلك، قد تحدث أحيانًا ممارسات خاطئة ومخالفات. 

 الشركة. الضروري أن يشعر أي موظف بالشركة بقدرته على رفع أي مخاوف لديه حول طريقة تنفيذ أنشطة
أو نشاط تي يقوم بها الموظف باإلفصاح عن سوء سلوك لالعملية اتلك عملية كشف الفساد هي ن إالذكر جدير بوال

بأكثر من طريقة، على سبيل المزعوم في الشركة. يمكن تصنيف سوء السلوك مزعوم  غير قانوني أو غير أخالقي
االنتهاكات على المصلحة العامة مثل االحتيال،  امباشرً  ال تهديدً ، أو تشكيواللوائحالقواعد، و المثال انتهاك القانون، 

من الشركة أو المجموعة التي تم أحيانًا انتقامية ردود أفعال الفساد عادًة  ويواجه كاشفو الصحة والسالمة. المتعلقة ب
 اتهامها.

اسيا من مدونة قواعد للمزيد حول سياسة الكشف عن الفساد والتي تعتبر عنصرًا أس 8يرجى الرجوع للملحق 
 السلوك 

 

 تجنب تضارب المصالح 16-6
 أعضاء مجلس اإلدارة 16-6-1

 تجاه االئتماني بواجبهم األوقات جميع في االعتراف مع نية، بحسن بواجباتهم القيام اإلدارة مجلس أعضاء على يجب
 نفقة على ايستفيدو  أن يجوز وال المصالح تضارب تجنب اإلدارة مجلس أعضاء على كما يتعين. أزوردي شركة
 .بالشركة تتعلق ملكية أو سرية معلومات أية عن اإلفصاح اإلدارة عدم مجلس أعضاء جميع على يجب. الشركة

 
 تعارض مصالح أعضاء مجلس اإلدارة حول  للمزيد 6 القسم راجع

 الموظفين 16-6-2
 ال حيث جموعةالم مصالح مع تتعارض التي المهام تولي أو األنشطة ممارسة عدم موظفيها من الزوردي تتوقع
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 .مورد أو عميل لدى أو منافسة شركة في الثانوي بالعمل يسمح
 األوراق سوق في مدرجة غير أو مدرجة كانت سواء شركة أي في المالية باالستثمارات الزوردي تسمح ال وكما

 .مورد أو لعميل تابعة أو المالية،
 استثمارات أية عن اإلبالغ يجب كما. الشرکة رةإدا قبل من خطية بصورة االستثناءات علی الموافقة تتم أن يجب
 األقارب بها يقوم مالية
 حتى الظهور ويمنع. األسرة أفراد سيما وال الخاصة، المصالح بسبب معينين تجاريين شركاء تفضيل ويحظر كما

 على لحصولا أجل من المهني الدور أو المهنية الرتبة من االستفادة يجوز ال كما، آخر على شريكاً  تفضل بصورة
 .فقط االستثناءات بعض اإلدارة تمنح قد. المبيعات خصومات المثال سبيل على خاصة، مزايا

 تأسيس والحفاظ على بيئة عمل آمنة 16-7
 تحاول أنها حيث. عليها والحفاظ لموظفيها جذابة عمل بيئة خلق وتحاول موظفيها تجاه المسؤولية الزوردي تقبل
 وعمل القسري العمل أنواع كل ترفض أنها كما بلد، كل في لموظفيها ولةمعق عمل وساعات عادلة أجور توفير
 .القصر
 التزامهم ضمان منهم التنفيذيين وخصوصاً  موظفيها من وتتوقع أولوياتها أهم أحد المهنية السالمة الزوردي تعتبر

 .شاملة بصورة عام بشكل لمهنيةا السالمة بتنفيذ والتزامهم المهنية بالسالمة والمتعلقة السارية القانونية باألحكام

 رفض التمييز العنصري 16-8
 عند بالبلد الخاصة أو الثقافية والخصائص واألديان الحياة نظر وجهات مختلف احترام موظفيها من الزوردي تتوقع

 .التجاريين الشركاء مع أو للعمل، المتقدمين أو المجموعة، في اآلخرين الموظفين مع التعامل
 مع تتسامح لن فإنها وبالمثل،، الجنسي أوالتحر  بالتمييز فيها يسمح ال عمل بيئة ظفيهالمو " الزوردي" تضمن

 .ثالثة أطراف قبل من وال الزوردي، موظفي قبل من ال العمل، بيئة في السياسية األنشطة
 .ومفهومة موضوعية معايير إلى حصرا التجاريين والشركاء الموردين اختيار ويستند

 السالمة البيئية 16-9
 مصادر مع باحترام بالتعامل ملزمة نفسها الزوردي تعتبر حيث. الزوردي في عالية أولوية لها البيئية سالمةال

 فإن ذلك، عن وبعيدا. بديهي أمر البيئة حماية بخصوص السارية القانونية لاحكام االمتثال فإن ولذلك. الطبيعة
 .البيئة حماية منشآت كفاءة وزيادة الملوثة المواد كمية تقليل إلى باستمرار تسعى" الزوردي"
 

 شركائها اختيار فإن ولذلك. التجاريين شركائها من بها المعمول القانونية لاحكام نفسه االمتثال" الزوردي" وتتوقع
 .المعايير هذه إلى خاصة بصفة يستند التجاريين
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 حماية أصول الشركة 16-10
 يتعين لذلك، ونتيجة. عديدة عقود مدى على المكتسبة راتوالخب موظفيها قدرة على لالزوردي التجاري النجاح يستند
 أسرار عن فضال بالمجموعة، خاصة تجارية أو تشغيلية أسرار أية إفشاء عدم من التأکد الشرکة موظفي جميع علی

 ،إذن دون الزوردي لمجموعة التجارية أو التشغيلية األسرار عن الكشف المقبول غير ومن أنه إذ التجاريين، شركائها
 .إذن دون خاصة ألغراض الستخدامها وال

 أساس على األعمال قرارات واتخاذ بمسؤولية، الزوردي مجموعة أصول مع التعامل موظفيها من الزوردي وتتوقع
 التجاريين الشركاء سالمة من الدقيق التحقق أيضا ويشمل ذلك. تجاريا فهمها يمكن التي الفوائد/  المخاطر تحليالت
 .يالزورد لمجموعة

 المالي الوضع بمراجعة الشركة قيام أن الضروري من يكون قد قد لذا. موظفيها لسالمة كبيرة قيمة الزوردي تضع
 .لموظفيها الشخصية النزاهة ومعايير
 والفواتير المحاسبية والوثائق البحثية والتقارير المالية التقارير ذلك في بما الالزوردي، وثائق جميع تعكس أن ويجب
 .وشفاف صحيح بشكل الصلة ذات الحقائق الخصوص، وجه على
 من باالستخدام خاص إذن منح تم إذا إال شخصية، ألغراض األعمال موارد باستخدام الزوردي لموظفي يسمح ال

 الموظفين على يحظر الخصوص، وجه وعلى. االستخدام بذلك المباشر المدير سماح أو التوظيف اتفاقية خالل
 على تحتوي رسائل أو صفحات إرسال أو تخزين أو لعرض الزوردي في المعلومات ياتكنولوج أنظمة استخدام
 .قانونا محظورة محتويات

 التعامل مع وسائل اإلعالم 16-11
 العالمية الصورة تعزيز إلى- اإلعالم وسائل ذلك في بما- للجمهور والموجهة والمتسقة الشفافة المعلومات تؤدي

 لهم المصرح الموظفين قبل من إال اإلعالم، لوسائل سيما وال الزوردي، في ميةرس بيانات تقديم يجوز وال. لالزوردي
 .بذلك

 التطبيق وااللتزام 16-12
 في التنفيذيون الرؤساء يتحمل. الزوردي مجموعة شركات جميع على الحالية السلوك قواعد مدونة صالحية تنطبق

 علم على ويحرصون السلوك، قواعد بمدونة موااللتزا التطبيق متابعة مسؤولية المجموعة ضمن المنفردة الشركات
 بذلك وااللتزام لمحتوياتها وتطبيقهم المدونة في ورد بما موظفيهم

 الزوردي مجموعة لموظفي يمكن الحالية، السلوك قواعد مدونة تفسير أو بمحتوى تتعلق أسئلة وجود حالة في
 المقرات في االمتثال بمكتب أخرى مرة االتصال يذيالتنف للرئيس ويجوز. المعنية للشركة التنفيذي بالرئيس االتصال
 .استفسارات ألي للمجموعة الريسة

 
 السياسة بهذه المتعلقة التوجيهية للمبادئ بالشركة الخاصة السلوك قواعد مدونة سياسة راجع
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المواد واألفكار والمفاهيم  إنيحتوي هذا الدليل على معلومات سرية.© 

هي ملك ل الزوردي. وال يجوز نسخ هذه المحتويات أو أي  الواردة هنا
محتويات أخرى من هذه الوثيقة أو توزيعها أو اإلفصاح عنها ألي طرف 
ثالث بأي وسيلة أو بأي شكل من األشكال دون الحصول على إذن كتابي 
صريح من الزوردي. المعلومات الواردة في هذه الوثيقة هي وسيلة لنشر 

 ة وفهم حوكمة الشركات في جميع أنحاء الزوردي.المعرفة المشترك
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