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 مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية  "شاكر" تدعو شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر

 )االجتماع األول( 

 بند  توضيح 

يسر مجلس إدارة شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" دعوة مساهميها الكرام إلى حضور 

هـــ املوافق 21/09/1441يوم الخميس اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( 

عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام م الساعة العاشرة والنصف مساًء 14/05/2020

 .منظومة تداوالتي

وبناًء على تعميم هيئة السوق املالية القاض ي باالكتفاء بعقد جمعيات الشركات املساهمة 

 حتى اشعار آخر. وذلك املدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن ُبعد وت
ً
عليق عقدها حضوريا

 على سالمة املتعاملين في السوق املالية وضمن دعم الجهود واالجراءات الوقائية 
ً
حرصا

واالحترازية من قبل الجهات الصحية املختصة وذات العالقة للتصدي لفيروس كورونا 

الجهات الحكومية في ، وامتدادا للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة (COVID-19) الجديد

 .اململكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ملنع انتشاره

 

 مقدمة 

 مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة  حي الصحافة. –املركز الرئيس ي للشركة الكائن بمدينة الرياض 

https://goo.gl/maps/HsD8iLmqondofhD7A   رابط مقر االجتماع 

 تاريخ انعقاد الجمعية العامة  م.14/05/2020هـــــــ املوافق 21/09/1441

 وقت انعقاد الجمعية 22:30

يحق لكل مساهم من املساهمين املقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع 

تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور االلكتروني والتصويت بنهاية جلسة التداول التي 

 .باستخدام منظومة تداوالتي في اجتماع الجمعية العامة العادية وبحسب األنظمة واللوائح

 حق الحضور 

 للمادة )
ً
( من النظام األساس ي للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية 33وفقا

 إذا حضرة مساهمون يمثلون 
ً
ربع رأس املال على األقل. وإذا لم يتوفر النصاب الالزم صحيحا

لعقد هذا االجتماع، سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء املدة املحددة النعقاد 

 كان عدد األسهم املمثلة فيه
ً
 أيا

ً
 .االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحا

 النصاب الالزم النعقاد الجمعية

 م.31/12/9201على تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية في  التصويت-1

 .م31/12/9201على تقرير مراجع الحسابات للسنة املالية املنتهية في  التصويت-2

 .م 31/12/9201على القوائـم املالية املدققـة للسنة املالية املنتهية في  التصويت-3

على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين املرشحين بناء على توصية  التصويت-4

لجنة املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث 

 جدول أعمال الجمعية 

https://goo.gl/maps/HsD8iLmqondofhD7A
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م، وتحديد 1202م، والربع األول من العام املالي 2020عام املالي لل والرابع والسنوي 

 .أتعابه

عن السنة مجلس اإلدارة ألعضاء  مكافأةلاير  مليون  6.1على صرف مبلغ  التصويت-5

 .م31/12/9201املالية املنتهية في 

 31على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  التصويت-6

 .م2019ديسمبر

 نموذج التوكيل  مرفق

املساهمين االطالع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها عن بعد،  بإمكانسيكون 

 األحدعلما أن التصويت اآللي سوف يكون ابتداًء من الساعة العاشرة صباح يوم 

وذلك عبر منظومة  الجمعية،م وحتى انتهاء وقت 10/05/2020هـ املوافق 17/09/1441

)تداوالتي( املتاحة مجانا لجميع املساهمين املقدمة من قبل شركة مركز إيداع األوراق 

    املالية )مركز اإليداع( عن طريق زيارة املوقع اإللكتروني الخاص بتداوالتي على الرابط

   sa .https://www.tadawulaty.com. 

 التصويت االليكتروني 

تسجيل الحضور الجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية 

أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز 

 .األصوات

احقية تسجيل الحضور 

 والتصويت

 سيتم استقبال أسئلة واستفسارات املساهمين الكرام مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً 

  وحتى الساعةم 12/5/2020هـ املوافق 19/9/1441من يوم الثالثاء 
ً
من  الثالثة عصرا

او على   osama_said@shaker.com.sa  طريق البريد اإللكترونييوم انعقاد الجمعية عن 

ويشترط لقبول االستفسار ارسال صورة  ،11502: تحويله- 011-2638900رقم الهاتف :

 املساهم.من هوية 

 طريقة التواصل 

 معلومات إضافية  بعد.سيتم االكتفاء بالتصويت عن 

mailto:osama_said@shaker.com.sa
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  السادة املساهمين الكرام 

 

 تحية طيبة وبعد ،،، 

 بان نموذج التوكيل غير متاح بناًء  على قرار مجلس إدارة هيئة السوق املالية  بتاريخ  منحيطك
ً
علما

 حتى إشعار آخر، 16/03/2020
ً
بعقدها عبر وسائل  واالكتفاءم املتضمن تعليق عقد الجمعيات حضوريا

 على 
ً
املتعاملين في السوق املالية في إطار دعم الجهود  سالمةالتقنية الحديثة عن ُبعد، وذلك حرصا

رونا لفايروس كو  للتصدي العالقةمن ِقبل الجهات الصحية املختصة وذات  واالحترازيةالوقائية  واإلجراءات

وامتدادا للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية  (COVID-19)املستجد 

.انتشارهالسعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ملنع 
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 نموذج التوكيل 

  السادة املساهمين الكرام 

 تحية طيبة وبعد ،،، 

 بان نموذج التوكيل غير متاح بناًء  على قرار مجلس إدارة هيئة السوق املالية  بتاريخ  منحيطك
ً
علما

 حتى إشعار آخر، 16/03/2020
ً
بعقدها عبر وسائل  واالكتفاءم املتضمن تعليق عقد الجمعيات حضوريا

 على 
ً
املتعاملين في السوق املالية في إطار دعم الجهود  سالمةالتقنية الحديثة عن ُبعد، وذلك حرصا

رونا لفايروس كو  للتصدي العالقةمن ِقبل الجهات الصحية املختصة وذات  واالحترازيةالوقائية  واإلجراءات

وامتدادا للجهود املتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية  (COVID-19)املستجد 

.انتشارهالسعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ملنع 
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تقرير لجنة المراجعة السنوي 
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 ة املــراجـعــةلجنـ 
 في اإلشراف على إجراءات التقارير املاليةفي شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر )الشركة(  )اللجنة( يتمثل دور لجنة املراجعة

إجراءات إدارة باإلضافة الى  ،م 2017ديسمبر  20من قبل الجمعية العامة بتاريخ  اللجنة واملعتمدةوفق الئحة مهام  ومراقبتها

ي الداخلية املعتمد ف واالدارية وإطار الرقابة التشغيليةوالعمليات الحسابات  وتقارير مراجعفي ضوء القوائم املالية  املخاطر 

، تتمتع اللجنة بالسلطة الكاملة للتحقيق في أي نشاط ضمن اختصاصاتها أو أي ش يء يطلب منها على وجه عاموبشكل  الشركة.

الخصوص ال سيما بإمكانية وصول اللجنة الغير مقيد لجميع السجالت واملوظفين في الشركة و رفع التقارير الى مجلس االدارة 

 اإلخفاق بالضوابط، أو إدارة املخاطر أو االمتثال. تتضمن االشارة الى أي مخاطر جوهرية محتملة تتعلق في 

 

 بيان اجتماعات وحضور أعضاء لجنة املراجعة

( ستة اجتماعات وقد حضر أعضاء اللجنة كافة االجتماعات بنسبة حضور 6م بعقد )2019قامت لجنة املراجعة خالل العام املالي 

 بانه تم إعادة تشكيل اللجنة  100%
ً
 .م 20/05/2019 من خالل الجمعية العامة الغير عادية والتي انعقدت بتاريخ ، علما

  ( ثالثة إجتماعات وهي 3م والتي عقد خاللها )24/05/2019بيان اجتماعات لجنة املراجعة خالل دورة املجلس املنقضية في

 كاالتي :

 

 املجموع م05/05/2019 م20/03/2019 م28/02/2019 االسم

 3/3 √ √ √ )رئيس اللجنة( تركي اللحيد

 3/3 √ √ √ مصعب املهيدب

 3/3 √ √ √ عبد الرحمن السكران

 3/3 √ √ √ عيد فالح الشامري 

 

  كاالتي:( ثالثة اجتماعات وهي 3م والتي عقد خاللها )25/05/2019بيان اجتماعات خالل دورة املجلس الحالي والتي بدأت في 

 املجموع م09/12/2019 م05/11/2019 م04/08/2019 االسم

 3/3 √ √ √ )رئيس اللجنة( تركي اللحيد

 3/3 √ √ √ عيد فالح الشامري 

 3/3 √ √ √ أحمد زكي الفريح 
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 تمحور حول: 2019نطاق عمل لجنة املراجعة لعام 

 :الحسابات من خالل يلي وتقارير مراجعاملالية  التقارير -أ

االدارة لضمان نزاهتها وعدالتها؛ مع إبداء الرأي  على مجلسمراجعة القوائم املالية االولية والسنوية قبل عرضها  .1

 .والتوصيات لذلك

 فنية أو إدارية تخرج عن نطاق مراجعة خطة التدقيق مع مراجع الحسابات الخارجي و  .2
ً
التحقق من عدم تقديمه اعماال

 اعمال املراجعة وإبداء أي مالحظات عليها. 

 .دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة اإلجراءات التي اتخذت بشأنها  .3

ي واإلشراف على أنشطة مراجع الحسابات وتقييم التوصية ملجلس االدارة فيما يتعلق باختيار مراجع الحسابات الخارج .4

 .األداء

 الداخلية من خالل: املراجعة-ب

 لخطة املراجعة الداخلية -1
ً
من أجل  السنوية الرقابة واالشراف على أداء وأنشطة إدارة التدقيق الداخلي للشركة، وفقا

 ضمان فاعليتها في تنفيذ األنشطة واملهام املحددة لها.

اجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية للمالحظات التي تم تسجيلها على وحدات العمل دراسة تقارير املر  -2

 واالقسام في الشركة.

3-  
ً
، يقوم كل من رئيس التدقيق الداخلي ومدير املراجعين الخارجيين بتقديم تقارير مباشرة إلى ملبدأ االستقالليةضمانا

 لجنة املراجعة دون أي تدخل من اي جهة.

 إدارة املخاطر  -ج

، وذلك لضمان أن الخطة كانت قوية واستهدفت على وجه م 2019اعتمدت لجنة املراجعة خطة التدقيق الداخلي لعام 

املنعقدة بمناقشة وتتبع خطة  تقوم اللجنة على أساس منتظم من خالل االجتماعات الشركة.داخل  الخصوص تحديد املخاطر 

 من خالل ما يلي: التي تقدمها إدارة التدقيق الداخلي حظاتملال واالتدقيق، باإلضافة الى التقارير 

)عالية / متوسطة / على أساس أنها أولوياتها  محتملة وترتيب رئيسية اية مخاطر على  لإلدارةيتم تسليط الضوء  .1

 املسجلة. الفعال للمالحظاتواإلغالق وذلك لضمان اإلنتاجية في الوقت املحدد منخفضة( في كل تقرير مراجعة 

في حالة اإلخفاق املتكرر في االمتثال ملالحظات التدقيق وفًقا للنطاقات الزمنية املتفق عليها، دون أي سبب أو أسباب  .2

 استدعاء اإلدارة العليا وذلك للشرح مع اعداد خطط عمل تصحيحية. مبررة، يتم

 عيمراجاملراجعة الداخلية او ا تقارير أبرزتهي الرئيسية الت الحظاتاملجميع التدابير الالزمة ملعالجة  تتخذ االدارة  .3

 الحسابات.

،  وبناًء عليه تعاقدت الشركة مع مستشار خارجي ، بهدف التقليل  SAPتطبيق نظام ساب  متابعة تطورات وتحسينات .4

 من اي ثغرات في النظام قد تسبب عائقا في تحقيق السالسة بالعمليات أو ت
ً
تسبب في أي ثغرة من ناحية رقابية، علما
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بان نظام  ساب يستخدم من قبل الشركة في اغلب عملياتها ال سيما املبيعات و التخزين و االنظمة املالية .  و بناًء على 

 تقرير  املستشار الخارجي تم  بفضل هللا تطوير النظام ليتواكب مع افضل املمارسات املتعلقة بنشاط الشركة  .

 

 

 

 : رأي لجنة املراجعة 

 علىفي ضوء ما تقدم  
ً
 الشركة في الداخلية املراجعة أعمال على باإلشراف املراجعة لجنة حيث تقوم الدورية،التقارير  واستنادا

  الداخلية الرقابة نظام كفاية وفاعلية من للتأكد دوري بشكل
ً
، املالية القوائم بعدالة يتصل وفيما عموما

ً
 تقويم وتوفير تحديدا

 في االدارة أهداف مجلس ضمن هذا والتعامل معها، ويأتي لها تتبين مالحظات بأي واالهتمام الداخلية، الرقابة مستمر لنظام

 بالشركة.  الرقابة الداخلية نظام أداء وفاعلية تصميم سالمة مدى حول  معقول  اقتناع على الحصول 

ما  املراجعة لجنة يلفت انتباه لم الشركة، في الداخلية الرقابة إجراءات عليةلفا السنوية املراجعة نتائج عنه اسفرت ما خالل ومن

  هناك ان تعتقد يجعلها
ً
  قصورا

ً
 العام، خالل التحسينات من العديد قد حقق الرقابة نظام وأن عنه، االفصاح يقتض ي جوهريا

 الداخلية الرقابة أهداف تحقيق لضمان الرقابيالنظام  الدوري ومراجعة التقييم املراجعة لجنة اشراف تحت الشركة وتواصل
 . بها املعمول  واالنظمة بالقوانين وفاعليته، وااللتزام العمليات كفاءة وتحسين

 

 

 

 الموفق،،،وهللا 

 

 

 

 

 

 ةــــعــراجــة المـس لجنـرئي 

 

 تركــي اللـــحيــد     


