
 

 

 

 جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثالثة واألربعون

 م27/05/2021هـ املوافق 15/10/1442بتارخي 

 

 م. 31/12/2020التصويت عىل تقرير جملس الإدارة عن العام املايل املنهتي  يف  -1

 م. 31/12/2020املايل املنهتي  يف  العامالتصويت عىل القوامئ املالية عن  -2

 م. 31/12/2020لعام املايل املنهتي  يف ا عن الرشكة حساابت مراجعالتصويت عىل تقرير  -3

براء ذمة أ عضاء جملس الإدارة عن العام املايل املنهتي   يف  -4  م.31/12/2020التصويت عىل اإ

عىل توصية جلنة املراجعة، وذكل  رشكة من بني املرحشني بناء  ال التصويت عىل تعيني مراجع حساابت  -5

م 2021لفحص ومراجعة وتدقيق القوامئ املالية للربع الثاين والثالث والرابع والس نوي من العام املايل 

 .م وحتديد أ تعابه2022ول من العام املايل والربع ال  

 .م2021ايل التصويت عىل تفويض جملس الإدارة بتوزيع أ رابح مرحلية بشلك نصف س نوي عن العام امل -6
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وحىت هناية فرتة معل اللجنة احلالية  م17/11/2020عضوا  يف جلنة املراجعة ابتداء  من اترخي  مس تقل(

بن سلامين الراحج   زعبد العزيوذكل بدل  من عضو اللجنة السابق ال س تاذ /  م29/06/2023بتارخي 

عىل أ ن يرسي التعيني ابتداء  من اترخي القرار الصادر يف غري تنفيذي(  –)عضو جملس ادارة 

 ، ويأ يت هذا التعيني وفقا  لالحئة معل جلنة املراجعة. )مرفق السرية اذلاتية( م12/11/2020

 . )مرفق(عىل تعديل لحئة معل جلنة املراجعةالتصويت  -8

 . )مرفق(التصويت عىل تعديل لحئة معل جلنة الرتش يحات واملاكفأ ت -9

س ياسة ماكفأ ت أ عضاء جملس الإدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس والإدارة التصويت عىل تعديل  -10

 . )مرفق(التنفيذية

 



 

 

 م2020تقرير جلنة املراجعة حول أ عاملها خالل عام 

 ورأ هيا عن مدى كفاية نظام الرقابة ادلاخلية

 

 مقدمة:

دارة العوائق و الرقابة تلعب دورا رئيس يا يف معلية التقيمي  داء والكشف عن الاحنرافات وحتديد الفرص وا  املتابعة وتصحيح ال 

دارة  أ ن مصاحل املسامهني وال طراف ذات العالقة، حيث من أ جل حتقيق ال هداف للرشكة واحلفاظ عىل الرشكة اليت تمتتع ب 

 جيدة، يه اليت متتكل أ نظمة رقابية فعاةل تساعدها يف تعزيز قدرهتا عىل تنفيذ اسرتاتيجيهتا.

عداد تقرير س نوي  ىلوبناء عىل ذكل، قامت اللجنة ب  رز الاعامل تزويد املسامهني وأ حصاب املصاحل الاخرين عن أ ب هيدف ا 

اليت قامت هبا اللجنة من مضن اختصاصها ودورها يف تقيمي أ نظمة الرقابة ادلاخلية ونتاجئها، حيث اجمتعت جلنة املراجعة عام 

مت خاللها مناقشة القوامئ املالية ال ولية والس نوية وأ عامل املراجعة ادلاخلية/اخلارجية، استنادا عىل  ( اجامتعات6عدد )م 2020

دارة التنفيذية، وأ برز تكل ال عامل عىل النحو التايل:املعلومات   الواردة من ال 

 املراجعة ادلاخلية:

 ها الآيت :زم املتعلقة بملراجعة ادلاخلية ومن أ بر 2020قامت اللجنة بلعديد من الاعامل خالل عام 

 .للمالحظات الواردة فهيامراجعة واعامتد خطة املراجعة ادلاخلية ومتابعة تنفيذ ال جراءات التصحيحية  .1

 املهنية املطلوبة. والتأ كد من الالزتام بملعايريدراسة ومراجعة نظم الرقابة ادلاخلية واملالية يف الرشكة  .2

 مراجعة العقود والتعامالت اليت أ جرهتا الرشكة مع ال طراف ذوي العالقة. .3

 ذات العالقة. التحقق من الزتام الرشكة بل نظمة واللواحئ والس ياسات والتعلاميت .4

بالغ عن املامرسات اخملالفة يف الرشكة والتأ كد من كفايهتا وفعاليهتا. .5  متابعة أ لية ال 

دارية، املالية  .6 قيام اللجنة مبراجعة دورية للس ياسات وال جراءات ادلاخلية للرشكة واليت تغطي خمتلف اجلوانب ال 

 والتشغيلية.

 

 

 

 



 

 

 مراجع احلسابت اخلاريج:

هيدف مراجع احلسابت اخلاريج ا ىل تزويد املسامهني وال طراف ذوي العالقة برأ ي عن عداةل املركز املايل للرشكة وعدم 

ملام بل دوات وال ساليب اليت اتبعهتا  وجود مالحظات جوهرية بشأ نه، ويعمتد يف ذكل وجود أ دوات رقابية فعاةل تساعده بل 

جراءاهتاالرشكة يف تطبيق لواحئها   :املرتبطة بذكل أ برز الاعاملوفامي ييل  وا 

مراجعة القوامئ املالية الربع والس نوية والتأ كد من الالزتام بل نظمة والس ياسات احملاسبية وفق املعايري ادلولية ورفع  -1

دارة بعامتدها.  التوصيات جمللس ال 

دارة" الوارد من املراجع اخلاريج واذلي يتضمن  -2  عىل أ نظمة الرقابة ادلاخلية. مالحظاتهالاطالع عل "خطاب ال 

 دراسة عروض مراجعي احلسابت والتوصية بتعيني مراجع حسابت خاريج مس تقل. -3

 مراجعة نتاجئ تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اختاذ الرشكة ال جراءات الالزمة بشأ هنا. -4

 

 رأ ي اللجنة: •

دارة التنفيذية للرشكة وتأ كيدها بناء عىل ما س بق، واستناداً عىل التقارير ادلورية امل قدمة من قبل املراجع ادلاخيل وال 

عىل سالمة وكفاية ال نظمة الرقابية للرشكة مضن تقريرها الس نوي، مل يتبني للجنة وجود ضعف جوهري يف أ نظمة 

اية م، وترى اللجنة كف2020الرقابة ادلاخلية للرشكة أ و أ مور جوهرية ذات تأ ثري هام تتطلب ال فصاح لعام 

 الس ياسات، ال جراءات وال نظمة والتعلاميت املعمول هبا يف الرشكة.

 

 

 


