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جدول أعمال اجتماع الجمعية



جدول أعمال اجتماع الجمعية

-التصويت على تقرير مـجـلـس اإلدارة للـعـام الـمـالـي الـمـنــتــهــي فــي 31 ديــسـمـبر 2021م.

- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في  31 ديسمبر 2021م.

- التصويت على الــقـــوائــم الـمـالـيـة عـن الـعـام الـمـالـي الـمـنـتهي في 31 ديسمبر 2021م.

- التصويت على إبـــراء ذمـــة أعــــضـــاء مـــجـلـــس اإلدارة عـــن الـــعـــــام الــــمالي المنتهي في 
31 ديسمبر 2021م.

- التصويت على تعيين مــراجـع حـسـابـات الـشـركـة مـن بين المرشحين بناءً على توصية لجنة 
المراجعة، وذلـك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية 

من العام المالي 2022م، والربع األول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

 (
ً
- التصويت على قـرار مجلـس اإلدارة بتعيين األستاذ/ هثيم توفيق الفريح (عضوًا مستقال

بمجلس اإلدارة ابتداءً من تـاريخ تعيينه فـي 15-09-2021م إلكمال دورة المـجلس حتى تاريخ 
انـتـهـاء الــدورة الحالية في 06-03-2024م خلفًا للعضو السابق األستاذ/ صالح عبد الرحمن 

الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)

- التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ نايف محمد الذييب عضوًا منتدبًا بمجلس 
اإلدارة (عضو مجلس إدارة تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13-04-2022م إلكـــمال دورة 
المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفًا للعضو السابق األسـتاذ/ 

حـسـن سـمـيـر الـشـويخ (عـضـو مـجلس إدارة غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية) 

- الـــــتصويت عـلى قـرار مـجلس اإلدارة بـتعيين األسـتاذ/ هـيـثـم تـوفـيـق الفريح (عضو مجلس 
إدارة مستقل) عضوًا في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15-09-2021م وحتى نهاية فترة 
 من عضو اللجنة السابق األستاذ/ صالح  

ً
عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدال

عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ الـقـرار 
الـصـادر فـي 15-09-2021م، ويـأتـي هذا التعيين وفقًا لالئحة عمل لجنة المراجعة. 

(مرفق السيرة الذاتية)
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جدول أعمال اجتماع الجمعية
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 - التصويت على قرار مـجـلـس اإلدارة بـتـعـيـيـن األسـتـاذ/ أيـمـن جـمـيـل عـمـار (عضو من خارج 
المجلس) عضوًا في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 20-12-2021م وحتى نهاية فترة عـمل 
 من عضو اللجنة السابق األستاذ/ سليم 

ً
اللــجـنـة الـحـالـيـة بـتـاريخ 06-03-2024م وذلك بدال

شدياق (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) عـلـى أن يـسـري الـتـعـيـيـن ابـتـداءً مـن تاريخ القرار 
الصادر في 20-12-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقًا لالئحة عمل لجنة المراجعة. 

(مرفق السيرة الذاتية)

- التصويت على قرار مجلس اإلدارة بتعيين األستاذ/ عبد العزيز عبد الله الحيدري (عضو من 
خارج المجلس) عضوًا في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 13-04-2022م وحتى نهاية فترة 
 من عضو اللجنة السابق األستاذ/ حسن 

ً
عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدال

سـمـيـر الـشـويخ (عـضـو مـجـلـس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ 
القرار الصادر في 13-04-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقًا لالئحة عمل لجنة المراجعة. 

(مرفق السيرة الذاتية)

- التصويت على صــرف مـبـلـغ (400,000 ريال سعودي) مـكـافـأة ألعـضـاء مجلس اإلدارة عن 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

- التصويت على صـرف مـبـلــغ (200,000 ريال سعودي) مـكـافأة أعـضـاء لـجـنـة المراجعة عن 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

- التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكـل نصف أو ربع سنوي عن 
العام المالي 2022م.

- التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد 
في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ 
موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس اإلدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا 
للشروط الواردة في الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات الخاصة 

بشركات المساهمة المدرجة.
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تقرير لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠٢١م



تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2021م

السادة / المساهمين
شركة ذيب لتأجير السيارات

يندرج ضمن مسؤوليات اإلدارة التنفيذية لشركة ذيب لتأجير السيارات، مسؤولية تنفيذ نظام 
الــــرقـابة الـداخـلـيـة الـمالئم والفعال من اجل تحديد مخاطر الشركة و مراقبتها و الحد من 
أثرها، مما يساهم في تحقيق أهـداف الـشركة بكفاءة و فعالية. بناءً على ذلـك فقد تم 
وضـع نـظام للـرقابـة الـداخلية يتـوافق مـع حوكـمة الـشركة مـن خلـــال تحديد المسؤوليات 
الموكلة لمجلس اإلدارة وتشكيل لجان منبثقة عنه من أجل وضع الضوابط الرقابية المناسبة 

ومتابعة تطبيقها.

باإلضـافة لـذلك، تـقوم إدارة الــمراجعة الداخلية، المستقلة عن اإلدارة التنفيذية للشركة، 
بتقديم تقارير إلى لجنة المراجعة، وتشمل هذه التقارير على تقييم موضوعي ومحايد 
حول كفاءة وفعـالية نظــام الرقابة الداخلية ومدى االلتزام بسياسات واجراءات الشركة.

ويتم أخـذ مـوافـقـة لـجـنة المراجـعة عـلى خــطة عـمــل إدارة الـــمراجعة الداخلية وذلك بمراجعة 
إدارات وأقسام الشركة المختلفة، حيث يتم بناء هذه الخطة على أساس المخاطر.

وقــد قدمت إدارة المراجعة الداخلية في إطار عملها التوصيات الالزمة لمعالجة القصور 
في نظام الرقابة وتطبيق سياسات وإجراءات الشركة، ويتم تنفيذ هذه التوصيات من قبل 

اإلدارة التنفيذية للشركة وفقا للخطة المعتمدة.

وتـقوم لـجـنة الـمراجعة بـاإلضـافة إلـى مــراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية، بمراجعة 
خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي وأعماله والنظر في تقارير القوائم المالية ومالحظاته 

وإبداء الرأي حول أي مسائل تتعلق بالحسابات أو الرقابة الداخلية.

وبـنــاء عــلـى تقـيـيـم لـجـنـة المراجعة لنتائج المراجعة الداخلية فيما يتعلق بنظام الرقابة 
الداخلية، ومناقشة تقارير المراجع الخارجي، ترى اللجنة أن نظام وإجراءات الرقابة الداخلية 
بالشركة فعالة، ولم يظهر ضعفا جوهريا علما بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن 

مدى مالءمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ال يمكن أن يوفر تأكيدا مطلقا.

االستاذ/ هيثم الفريح
رئيس لجنة المراجعة

شركة ذيب لتأجير السيارات
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السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة المعينين



السيرة الذاتية لألستاذ هيثم توفيق الفريح
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R%S-+E%"$;/A&$% 2016 7jH$+!"0-,/S%' S%RIF$1 3

!"K$Ä+!"I-/D<+",0L%>#$r!"j%&/&$$r 2007 2K%DV!"0L%>i

!"j%&/&@(SOCPA)

2K%DVSKH$+ 4

R0-$+!"01!R-$r!"U!m,$$r 2011 2K%DV!"01!RÅ

!"U!m,@(CIA)

2K%DVSKH$+ 5

3(!")#1!'!"-0,$+",-./!"0123

SG%='!")#1V !";F1V

À$_!"01!R-+!"U!m,$+–21E+?,6 2017-cFN!=e

SU<1!"01!R-+!"U!m,$+–21E+?,6 2012-2017

S1!RÅD!m,@–21E+?,6 2008-2012

SL%>iYZM 2003-2007

SL%>i 2001-2002

4(!"-./<%'!"L%"$+8@SG,_lD!A!'21E+SI%40+)SUAR+YZg$1SUAR+(YZYb21E+Ym1nY<%oE%e2X,K%!"j%&/&@

YZ!",G%e!"0H#5j+SHK%:

!"(XO!"j%&/&@

",(ÉÉÉÉÉ1E+

?./<+!",G%e p#$-+!"-./<+

):*;Fq!"()*$+T

S05O?r2)*$+

!?F#%A<+(

s;+!"-./<ÉÉÉ+

)7H;$abTg$1

7H;$abTSIFjO(

!"H(%t!"1̀$_ !>6!"(1E+ Q

�!'SIJZ"$+

SLUZDV

À$_"GH+

!"01!R-+

:*;Fq!"()*$+ SIFjO !")US%'!",/RIF$+ 21E+S%>^!",/RIF$+ 1

SI%40+SUAR+ ?./"GH+

!"01!R-+

:*;Fq!"()*$+ SIFjO !W&U<+!"1<%~$+ 21E+"G%Q 2

SI%40+SUAR+ ?./"GH+

!"01!R-+

:*;Fq!"()*$+ SIFjO !"0/!AD!"#(1<+ 21E+SK%AV 3

SI%40+Sj;,+ ?./"GH+

!"01!R-+

:*;Fq!"()*$+ SIFjO 7jH$+!"0-,/S%' !"(1E+!"I-/D<+"FjH$+!"0-,/S%' 4

SI%40+Sj;,+ ?./"GH+

!"01!R-+

:*;Fq!"()*$+ SIFjO !"F0/<OZ!=>F50%A 21E+!"*X/ã!"/pH$+ 5

السيرة الذاتية لألستاذ عبدالعزيز عبدالله الحيدري




