
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  العادية الجمعية العامة جدول أعمال

 م2021سبتمبر  30
 

ي المالي  للعامالتصويت عىل تقرير مجلس اإلدارة  .1
 م. 2021مارس  31المنتهي ف 

كة عن  .2 ي  العام المالي التصويت عىل تقرير مراجع حسابات الشر
 م. 2021مارس  31المنتهي ف 

كة عن  .3 ي  العام المالي التصويت عىل القوائم المالية للشر
 م. 2021مارس  31المنتهي ف 

ي  العام المالي المنتهي التصويت عىل إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن  .4
 م. 2021مارس  31ف 

ي    منتهي العام المالي الالتصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزي    ع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو رب  ع سنوي عن   .5
 31ف 

 م. 2022مارس 

كة من بي   المرشحي   بناًء عىل توصية لجنة المراجعةاالتصويت عىل تعيي   مراجع حسابات  .6 وذلك لفحص ومراجعة  ،لشر

ي والثالث والسنوي من 
ي  العام المالي المنتهي وتدقيق القوائم المالية للرب  ع الثان 

العام والرب  ع األول من  ،م2022مارس  31ف 

ي  المنتهي المالي 
  .م، وتحديد أتعابه2023مارس  31ف 

ي  العام المالي المنتهي ريال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن  2,700,000التصويت عىل رصف مبلغ  .7
 م. 2021مارس  31ف 

ي الفقرة ) .8
خيص الوارد ف  الحادية ( من المادة 1التصويت عىل تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالتر

كات، وذلك لمدة عام من تاري    خ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتر نهاية دورة مجلس اإل  دارة والسبعي   من نظام الشر

كات  كات الخاصة بشر  لنظام الشر
ً
ي الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

وط الواردة ف   للشر
ً
المفوض أيهما أسبق، وفقا

 المساهمة المدرجة. 

ي  التص .9
كة و   ستتمويت عىل األعمال والعقود التر كة لنكس للمقاوالتبي   الشر كة فواز عبد العزيز   شر  باسم "شر

ً
)المعروفة سابقا

كاه العقارية"( ي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكت  والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت  وشر
، والتر

ي مختلف مدن المملكة،  غت  الحكت  مصلحة 
كة ف  ة فيها، وهي عبارة عن عقود إنشاء وتطوير مراكز تجارية تابعة للشر مباشر

وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام ا ي بدون شر
 370,293,611م مبلغ 2021مارس  31لمالي المنتهي ف 

 ريال. )مرفق(

ي التصويت عىل  .10
ي  ستتماألعمال والعقود التر

كاه، والتر كة فواز عبدالعزيز الحكت  وشر كة وشر مجلس اإلدارة  ألعضاءبي   الشر

ر بن عبدالعزيز المحمدي عم / المهندسو  ،والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت   ،ألستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكت  ا

ي مختلف مدن  غت  مصلحة 
 
كة ف ية بعدة مراكز تجارية تابعة للشر ة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجت  مباشر

وط ومزايا تفضيلية، المملكة،  ي لقيمة التعامالت  حيث بلغتبدون شر
 مبلغم 2021مارس  31لعام المالي المنتهي ف 

 )مرفق( ريال.  256,788,877

ي  .11
كة و  ستتمالتصويت عىل األعمال والعقود التر كة فاس القابضة للفنادقبي   الشر ي لعضشر

مجلس اإلدارة األستاذ/  وي، والتر

ة فيها، وهي عبارة عن  غت  فواز بن عبدالعزيز الحكت  والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت  مصلحة  تسوية مباشر

كة فاس القابضة ل سابقة مستحقات كات التابعة لها من خالل نقل عىل شر ي األ من عدد لفنادق والشر
ومبت  واحد إل  راض 

كة حسب  كة بأن تتسلم ي   ق الطرفااتف مع، م2021 يناير  28 بتاري    خ السعودية تداول موقع عىل المنشور  اإلعالنالشر  الشر

ي % أقل من متوسط التقييم9هذه العقارات بنسبة 
م 2021مارس  31، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف 

 ريال. )مرفق( 131,340,000مبلغ 

ي   .12
كة و  ستتمالتصويت عىل األعمال والعقود التر ي لعضو مجلس اإلدارة المهندس/ لألمنتضاريس نجد  مؤسسة  بي   الشر

، والتر

ة فيها، وهي عبارة عن عقود خدمات أمنية لجميع المراكز التجارية التابعة  غت  العزيز الحكت  مصلحة سلمان بن عبد مباشر

ي 
 
وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف ي مختلف مدن المملكة، بدون شر

 
كة ف  31للشر

 ريال. )مرفق( 67,766,094م مبلغ 2021مارس 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

ي  .13
ي ألعضاء مجلس اإلدارة  ستتمالتصويت عىل األعمال والعقود التر

كة ومجموعة نسك للمشاري    ع التجارية، والتر بي   الشر

، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت   عمر بن عبدالعزيز المحمدي  / المهندسو  ،األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكت 

ة فيها، وهي عبارة عن عقود إي  غت  مصلحة  ي مختلف مدن مباشر
كة ف  ية بعدة مراكز تجارية تابعة للشر جار مساحات تأجت 

ي 
وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف  م مبلغ 2021مارس  31المملكة، بدون شر

 ريال. )مرفق( 66,863,400

ي  .14
كة الجيل  ستتمالتصويت عىل األعمال والعقود التر كة وشر ي لعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ بي   الشر

القادم المحدودة، والتر

ية بعدة مراكز تجارية تابعة  ة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجت  فواز بن عبدالعزيز الحكت  مصلحة غت  مباشر

وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي الم ي مختلف مدن المملكة، بدون شر
كة ف  ي للشر

 31نتهي ف 

 ريال. )مرفق( 31,047,044م مبلغ 2021مارس 

ي  .15
كة و  ستتمالتصويت عىل األعمال والعقود التر فيهبي   الشر كة ساال للتر ي لعضو مجلس اإلدارة المهندس/ سلمان بن شر

، والتر

ية بعدة مراكز تجار   غت  عبدالعزيز الحكت  مصلحة   ة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجت  ي مباشر
كة ف  ية تابعة للشر

ي  
وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف  م 2021مارس    31مختلف مدن المملكة، بدون شر

 ريال. )مرفق( 22,568,864مبلغ 

ي  .16
كة ومجموعة عبدالمحسن الحكت  للسياحة والتنمية،  ستتمالتصويت عىل األعمال والعقود التر ي لعضوي بي   الشر

والتر

ة فيها، وهي  مجلس اإلدارة األستاذ/ فواز بن عبدالعزيز الحكت  والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت  مصلحة غت  مباشر

وط ومزايا  ي مختلف مدن المملكة، بدون شر
كة ف  ية بعدة مراكز تجارية تابعة للشر عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجت 

ي تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعام
 ريال. )مرفق( 21,395,241م مبلغ 2021مارس  31الت للعام المالي المنتهي ف 

ي   .17
كة و   ستتمالتصويت عىل األعمال والعقود التر كة االتحاد المبتكر المحدودةبي   الشر ي  شر

مجلس اإلدارة األستاذ/   ألعضاء، والتر

 غت  عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة    / دسالمهنو   ،والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت    ،فواز بن عبدالعزيز الحكت  

ي مختلف مدن المملكة، بدون 
كة ف  ية بعدة مراكز تجارية تابعة للشر ة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجت  مباشر

ي 
وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف  ريال.  17,685,387م مبلغ 2021مارس  31شر

 رفق()م

ي   .18
ي لعضوي مجلس اإلدارة األستاذ/   ستتمالتصويت عىل األعمال والعقود التر

كة مجد األعمال المحدودة، والتر كة وشر بي   الشر

ة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار  فواز بن عبدالعزيز الحكت  والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت  مصلحة غت  مباشر

ية بعدة مراكز تجارية وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة   مساحات تأجت  ي مختلف مدن المملكة، بدون شر
 
كة ف تابعة للشر

ي 
 
 ريال. )مرفق( 17,342,272م مبلغ 2021مارس  31التعامالت للعام المالي المنتهي ف

ي  .19
ي  ستتمالتصويت عىل األعمال والعقود التر

كة بوابة الغذاء التجارية، والتر كة وشر األستاذ/  ألعضاء مجلس اإلدارةبي   الشر

، والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت    غت  عمر بن عبدالعزيز المحمدي مصلحة    / المهندسو   ،فواز بن عبدالعزيز الحكت 

ة فيها  ي مختلف مدن المملكة، بدون مباشر
 
كة ف ية بعدة مراكز تجارية تابعة للشر ، وهي عبارة عن عقود إيجار مساحات تأجت 

ي 
وط ومزايا تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف  ريال.  12,524,921م مبلغ 2021مارس  31شر

 )مرفق(

ي تمت بي   الشر  .20
ي التصويت عىل األعمال والعقود التر

كة فاس السعودية القابضة، والتر مجلس اإلدارة األستاذ/  ألعضاءكة وشر

 / المهندسو   ،عمر بن عبدالعزيز المحمدي  / المهندسو   ،والمهندس/ سلمان بن عبدالعزيز الحكت    ،فواز بن عبدالعزيز الحكت  

ة فيها  غت  مصلحة  القلم بديع كامل كة  عىلمستحقات الزكاة  تسوية، وهي عبارة عن مباشر السنة المالية المنتهية  حتر الشر

ي 
ي األولي  العام الطرح ماقبل أيم 2019 مارس 31ف 

م 2021مارس  31، حيث بلغت قيمة التعامالت للعام المالي المنتهي ف 

 ريال. )مرفق( 20,319,528مبلغ 
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 مقدمة 

اللجنة   �شمل أعمالوالذي    2120-2020المال�ة    تق��رها عن السنةف�ما ��ي  أن تقدم  المراجعة  لجنة    �� 
 .) وكذلك ملخص أل�شطتها المختلفة2021مارس  31إ�  2020أب��ل  1(من  مهامها خالل السنة المال�ة  و 

ي  المراجعة  تم �شك�ل لجنة   
ا من قبل   2020/    يونيو /    21�ن بموجب قرار مجلس اإلدارة الذي تم اعتمادە الحق�

ي  
ة تنت�ي   .2020/    سبتم�ب /    30الجمع�ة العامة �ن ي  الحال�ة مراجعة ال لجنة أعضاء وال�ة ف�ت

 . 2022 يونيو 18 �ن

 : من ثالثة أعضاء المراجعة تتألف لجنة  

ن  الس�د .1  مستقل)إدارة عضو مجلس ) (المراجعة(رئ�س لجنة  برنارد ه�ج�ن
 الس�د فهد الخ��ف (مستقل) .2
 الس�د ند�م شا�س�غ   .3

ا بالمادة   كة حال�� م ال�ش ن كات  الئحة  من    54تل�ت ي تتطلب أن  �ةسوق المالالهيئة    الصادرة عنحوكمة ال�ش ، واليت
ن أعضا �كون   ن أعضائها  �كون  ال  أ مستقل واحد ع� األقل و   عضو مجلس إدارةلجنة المراجعة    ءمن بني أي بني

  سل�مةبط��قة    أداءها أن تك��نها الحا�ي مناسب لممارسة  المراجعة  تنف�ذي. تعتقد لجنة  عضو مجلس إدارة  
اف ع� التقار�ر المال�ة، ومعامالت األطراف ذات ها من أجل الوفاء بمسؤول�ات  موضوع�ةو  ي اإل�ش

، ال س�ما �ن
 ة. الخارج� مراجعةوعمل�ات ال  ةالداخل�  مراجعة، و�يئة الرقابة الداخل�ة، والتضارب المصالح، و العالقة

ي    المالئمةأننا اعتمدنا االختصاصات الرسم�ة    نود اإلشارة ا�
  54  من  ميثاقنا بما يتما�ش مع متطلبات المواد �ن

كات    ئحةال من    59إ�   ال�ش المال�ة  الصادرة عنحوكمة  السوق  الخاص حوكمة  المن دل�ل    9والقسم    ،هيئة 
ي    المراجعة . كما تم اعتماد ميثاق لجنة  كةال�ش ب

. �جب أن تجتمع 2017/ د�سم�ب /    6من قبل الجمع�ة العامة �ن
ا لهذا الميثاقأر�ــع مر  المراجعةلجنة  ا وفق�  .ات ع� األقل سن���

 اللجنة   اجتماعات 

. تفاص�ل حضور أعضاء لجنة 2021-2020) اجتماعات خالل السنة المال�ة  7(  سبعة  مراجعةعقدت لجنة ال
 :�ي كما ��ي  مراجعةال

  مايو   31 
2020 

  يونيو   14
2020  

  يوليو   23
2020 

  تم�ب سب   16
2020 

أ�ت��ر    5
2020 

يناير    10
2021 

يناير    31
2021 

ن   حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  (رئ�س اللجنة)   برنارد ه�ج�ن
 حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  (عضو) فهد الخ��ف 

 حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  حا�ن  ( عضو) ند�م شا�س�غ 
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الشؤون قطاع  تمت دعوة رئ�س  كما  اجتماعات لجنة المراجعة  جميع    حضور ل  ("CEO" ) د�ي الرئ�س التنف�ذي  
 .المال�ة ألمور با الخاصةلجنة الاجتماعات  بعض") لحضور CFOالمال�ة ("

ن    ة الداخل�  مراجعةمدير الإن    وتوز�ــــع الدعوات   جتماعاتاال   تنظ�م وهو المسؤول عن    مراجعةلجنة ال�  هو أمني
ح�ن جميع اجتماعات لجنة   وقد   اجتماع و�سج�ل وقائع االجتماعاتع� أعضاء اللجنة قبل كل  والمستندات  

 .مراجعةال

ال  عقدت ي    اجتماعا   مراجعةلجنة 
ي �ن الخار�ب المراجع  الب�انات    مراجعةعمل�ة    لمناقشة  2021  يونيو   20مع 
، ومشاركته  ي للمعلومات ، وما إذا كانت هناك أ�ة مشكالت لم يتم   ا المال�ة ، وتعاون اإلدارة مع المراجع الخار�ب

ال ل  مراجعةحلها. كما دعا رئ�س لجنة  ي أي وقت 
ي إ� االتصال به �ن أثناء   ةأ�  مناقشةالمراجع الخار�ب مسائل 

ال  �ستد�ي اي أمر  حسابات أو  المراجعة   ي أو مجلس اإلدارة. لم يتم    مراجعة اهتمامه أو اهتمام لجنة 
اي    تل�ت

 .2021-2020خالل السنة المال�ة  اتصال بهذا الشأن

ي اجتماع لجنة ال  عل�ه  وعرضه للتأ��د   مراجعةتم �سج�ل مح�ن كل اجتماع من اجتماعات لجنة ال
  مراجعة �ن

 .التا�ي ، ثم تم تقد�مه بعد ذلك إ� مجلس اإلدارة

 

ي   -   مراجعةملخص أ�شطة لجنة ال 
 2020مارس   31السنة المال�ة المنته�ة �ن

أداء  ب   ما يتعلقتقار�رها بانتظام إ� مجلس اإلدارة عن أ�شطتها ومداوالتها وتوص�اتها ف�  مراجعةتقدم لجنة ال
ي  

ا عضو   مراجعة. �قوم رئ�س لجنة الميثاقها واجباتها ومسؤول�اتها ع� النحو المنصوص عل�ه �ن ، وهو أ�ض�
،  مستقل   اإلدارة  ي مجلس 
ال  بتبليغ�ن لجنة  أ�شطة  عن  بانتظام  لمجلس   مراجعةالمجلس  اجتماع  خالل كل 

 اإلدارة. 

 : ي قامت بها اللجنة خالل العام �ي كما ��ي  األ�شطة الرئ�س�ة اليت

 : ةر�ر المال�اف�ما يتعلق بالتق 

ن �شكل خاص ع�  المراجعة النتائج المال�ة غ�ي المدققة   .أ ك�ي كة للسنة المال�ة، مع ال�ت ��ــع سن��ة لل�ش
ات   ي الس�اسات والممارسات المحاسب�ة ، واألحداث الهامة أو غ�ي االعت�اد�ة ، واالمتثال    الهامةالتغي�ي

�ن
 . عليها  لمجلس اإلدارة للموافقة بها للمعاي�ي المحاسب�ة والمتطلبات القانون�ة األخرى قبل التوص�ة 

كة للسنة المال�ة  . ب ي   مراجعة الب�انات المال�ة المدققة لل�ش
مع  اقشتها  ومن  2021مارس    31  المنته�ة �ن

ورئ�س   ي  الخار�ب المال�ةالمراجع  الشؤون  أحكام    قطاع  مع  المال�ة  الب�انات  امتثال  معاي�ي  اللضمان 
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 ) المال�ة  التقار�ر  إلعداد  السعود�ة) المعتمدةالدول�ة  الع���ة  الممل�ة  ي 
وجود  وا  �ن عدم  من  لتأ�د 

 . قبل التوص�ة بها للمجلس للموافقة ،مشكالت لم يتم حلها 
ي  الب�انات المال�ة  ع�  موافقة  البمجلس اإلدارة  ل  التوص�ة . ج

مارس   31المدققة للسنة المال�ة المنته�ة �ن
المرفق  2021 ي  الخار�ب المدقق  تق��ر  عن  راض�ة  اللجنة كانت  أن  اي    ح�ث  من  والخا�ي  بالب�انات 
 . تحفظ 

:  بالمراجعف�ما يتعلق     ي  الخار�ب

ي الوفاء بمسؤول�اته ؛ جودة العمل�ات   �ةمراجعة األداء وتقي�م مدى مالءمة استقالل .أ
ي �ن المراجع الخار�ب

 . المراجعةمع لجنة  وتواصلهم؛ المراجعة واألداء أثناء 
ي    ةناقشم . ب  الهامة مور  األ باإلضافة ا�  ،  اثناءها تعاون اإلدارة  و   المراجعة عمل�ة  بخصوص  المراجع الخار�ب

 المال�ة. المتعلقة بالب�انات المراجعة نتائج وتقار�ر و 
بف�ما  االدارة  لمجلس    التوص�ة . ج و يتعلق  ي  الخار�ب المراجع  ن  المال�ة    أتعابهتعيني   2022-2021للسنة 

 . 2023-2022االول من السنة المال�ة  ولل��ــع

ام و ف�ما يتعلق  ن  �دارة المخاطر والرقابة الداخل�ة: باالل�ت

كةالمخاط إدارة لاأعممتابعة   .أ ي ال�ش
  ر �ن

ن  . ب اف ع� تعيني  مدير إلدارة المخاطر اال�ش
ي تواجه  ااستعر  . ج كةض المخاطر الرئ�س�ة اليت   ئ�س الر مع    مواجهتها تلك المخاطر وخطط    ةناقشمو   ال�ش

تنف�ذ ضوابط  وف��ق اإلدارة  التنف�ذي   المخاطر الرقابة  لضمان  الفور لتخف�ف  الهامة ع�  الداخل�ة 
 المحددة. 

ن  االمتثال لضمان العام خالل العالقة ذات األطراف ومعامالت العقود مراجعة .د   واللوائح للقوانني
ي  بتوص�اتنا المجلس غوأبال  الصلة، ذات ل�ةالداخ والس�اسات

تقار�ر فصل�ة   بموجب  (.الشأن هذا �ن
 للمجلس) 

  األعمال خالل السنة المال�ة من خالل مراجعة نتائج    نظام الرقابة الداخل�ةتقي�م مدى كفا�ة وفعال�ة   .ه
ي ال ي   ةالداخل�ة  المراجعإدارة    ا به   تقام  ليت الخار�ب نتائج  وقد    والمراجع  تحسينات الأظهرت  مراجعة 

العام مدار  ع�  أنمعقولة  علما  لضمان   صل ستوااللجنة    .  الداخل�ة  الرقابة  لنظام  الدوري  تقي�مها 
ن واللوائح المعمول بها. تحقيق األهداف المحددة   ن كفاءة وفعال�ة العمل�ات واالمتثال للقوانني  وتحسني
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 : ةالداخل� بالمراجعةف�ما يتعلق 

الموارد  ااستعر  .أ مدى كفا�ة  والوظ�ف�ة  والتبع�ة ض  الداخل�ة  دارة  إل   اإلدار�ة  خطة  المراجعة  لتنف�ذ 
 �شكل فعال ومستقل. المراجعة 

 السن��ة للسنة المال�ة.  ةالداخل� المراجعة ع� خطة  ةوافقالم  . ب
خالل العام لضمان تنف�ذ مهامه بفعال�ة وموضوع�ة  �شكل دوري ةالداخل�المراجعة بمدير  االجتماع  . ج

 و�شكل مستقل عن اإلدارة. 
األ   تقار�ر المراجعة   .د عن  ي العمال  الناتجة  به  ليت المراجعة   ا قامت  الخدمات   ا و ومقدمالداخل�ة    ادارة 

كةن و الخارجي  . المتعاقدون مع ال�ش
ام اإلدارة  مدى    متابعة .ه ن ي تقار�ر المراجعة تطبيق  بال�ت

اإلجراءات التصح�ح�ة ع� النحو المو� به �ن
ي وافقت عليها اإلدارة  الداخل�ة  . والليت

المخاطر ذات   تناولتتعمل بفعال�ة وأنها قد    ةالداخل�  المراجعة  دارةإبأن    قناعتها عن  اللجنة    تعرب . و
كةالصلة بال ي عمل�ات    �ش

ا لخطة العمل السن��ة لعام    ا عمله  أدتوأنها    المراجعة�ن   2020/2021وفق�
ي وافقت عليها   . المراجعةلجنة   الليت

 

 ة الداخل� المراجعة   إدارة  

كة   ي عمل�ة تقي�م الرقابة الداخل�ة. �قدم مدير    ةالداخل�   المراجعة  إدارةأ�شأت ال�ش
 المراجعةكعن� رئ��ي �ن

شد بميثاق المراجعة الداخل�ة الرس�ي و�طار الممارسة   المراجعةتقار�رە إ� لجنة    ةالداخل� �شكل مستقل و�س�ت
ن الدو�ي للمراجعمعهد لالمهن�ة الدو�ي التابع ل ن الداخلي ني  . ني

 

ي إجراء تقي�مات مستقلة حول مدى كفا�ة وفعال�ة   ةالداخل�   المراجعة تتمثل المسؤول�ة الرئ�س�ة لوظ�فة  
�ن

 . الداخل�ة  الرقابة

 

ي  :  خالل العامالمراجعة الداخل�ة  إدارة بها  قامتاأل�شطة الرئ�س�ة اليت  �ي كما ��ي

 . قبل لجنة المراجعةة تمت الموافقة عليها من الداخل� مراجعة وضع خطة سن��ة لل •
 تق��را خالل السنة  15ح�ث تم اصدار  السن��ة وفقا للخطةالمراجعة مهام  تنف�ذ  •
كةالداخل�ة المتعلقة بعمل�ات  الرقابةمدى كفا�ة وفعال�ة  تقي�م •  الرئ�س�ة.  ال�ش
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خطط   • تنف�ذ  لمتابعة  مالحظات  االدارة  جميع  ي  السابقة  داخل�ة  الالمراجعة  وتوص�ات  معالجة  اليت
ما ن % تطبيق كامل و  73% (88. تجدر االشارة ا� أن �سبة تطبيق التوص�ات بلغت  بها اإلدارة    تل�ت

 % ق�د التطبيق ) 15
ن العمل�ات  فرصتحد�د  • كةتحسني ي ال�ش

 . �ن
ي أداء واجباتها.  مراجعةلجنة ال مساعدة •

 �ن

 

ا لخطة  ،مهامعدة  إدارة المراجعة الداخل�ة، أجرت  2021- 2020خالل السنة المال�ة    ةالداخل�  المراجعةوفق�
ي ا مراجعة،المعتمدة من قبل لجنة ال

 : لمجاالت التال�ة�ن

 التأج�ي  إيرادات • الدفع حسابات • والتحص�ل القبض حسابات •التقار�ر المال�ة   •ادارة التم��ل والخ��نة •
ن   �سل�م  عمل�ات • التسوق مرا�ز مواقع ةز�ار  • عالقةال  ذات األطراف معامالت •  المؤجرة  الوحدات  وتجه�ي
ي   التغي�ي  دارةإ•   المزا�او لحوافز    ا  •المرافق إدارة •

�ة الم�وفات • المعلومات تكنولوج�ا �ن  التدر�ب • الن�ث
 . السابقة التوص�ات متابعة•

مع التوص�ات إ� اإلدارة للمناقشة وتم التوصل إ� اتفاق    ةالداخل�  المراجعة  مهماتتم تقد�م نتائج جميع  
 �شأن خطط العمل التصح�ح�ة الالزمة. 

كما    الجار�ة  المراجعةعمل�ات    ع�  قام ب�طالعها   و   المراجعةلجنة  تقار�رە ا�    ةالداخل�  المراجعةم مدير  دق  وقد 
 . ، بحسب الحاجةاللجنة اجتماعاتلحضور  بمواضيع جدول األعمالالصلة  اتاإلدارة ذد�ي أعضاء 

ن ف��ق   ان�ة معقولة لتمكني ن ي تنظمها    ةالداخل�  المراجعةخصصت اللجنة م�ي من حضور المؤتمرات والندوات اليت
ي معاي�ي    ةالداخل�  المراجعةالهيئات المهن�ة ذات الصلة حيت يتمكن ف��ق  

واسال�ب من موا�بة آخر التطورات �ن
 . العال�ي مستوى الع�  الداخل�ة  المراجعة

 

 لجنة المراجعةرئ�س 

ن   برنارد ه�ج�ن

 2021أغسطس  31



 

 
 

 

 
 
 
 

 :20لى إ 9البنود من مرفق 
 

ألعضاء دارة عن التعامالت التي مجلس اإلتبليغ رئيس و الخارجيتقرير المراجع 
 بها وغير مباشرة دراة مصلحة مباشرة مجلس اإل
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