جقشٍش لجىت املشاحعت للعام املالي املىخهي في 1132/31/13م
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السادة مساهمي شركة دارألاركان للحطىيرالعقاري

املحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاثه،
مقدمة
ٌعش لجىت املشاحعت بششلت داس ألاسمان للخطىٍش العقاسي أن جقذم ملعاهمي الششلت جقشٍشها العىىي عً العىت املاليت املىتهيت في 13
دٌعمبر 1132م واملخضمً سأيها في شأن مذي لفاًت هظام الشقابت الذاخليت في الششلت ،وما قامذ به اللجىت مً أعماى أخشي جذخل في
هطاق اخخصاصها ،ورلو بىاء على املخطلباث الىظاميت راث العالقت.
جشكيل واجحماعات اللجنة
جخهىن لجىت املشاحعت مً ( )4أعضاء منهم ثالثت أعضاء معخقلين وعضى واخذ غير جىفيزي ،مع مشاعاة أن ًهىن سئيغ لجىت املشاحعت
عضىا معخقال ومً بين أعضائها عضى مخخص بالشؤون املاليت واملحاظبيت ،وقذ أحاصث الجمعيت العامت للششلت باحخماعها املىعقذ
بخاسٍخ  3ماًى 1132م حشنيل عضىٍت لجىت املشاحعت ومهام اللجىت وضىابط عملها ومهافأة أعضائها وفقا للمخطلباث الىظاميت راث
العالقت ،وقذ عقذث اللجىت ( )6احخماعاث خالى عام 1132م.
مهام ومسؤوليات لجنة املراجعة الرئيسية
ً
أوال :مدي كفاية أهظمة الرقابة الداخلية
 قامذ لجىت املشاحعت في خذود مهامها بذساظت الخقاسٍش الذوسٍت التي حعذها إداسة املشاحعت الذاخليت في الششلت باإلضافت الى
مىاقشت ومشاحعت هخائج أعماى مشاحع الحعاباث ،وأًضا مىاقشت إداسة الششلت بيخائج جقييم مذي لفاًت وفعاليت الشقابت
الذاخليت وجقىم اللجىت بمخابعت جىفيز الخىصياث ملعالجت املالخظاث الىاسدة بخلو الخقاسٍش.
 اجضح للجىت أن إداسة الششلت قذ قامذ بخصميم هظام سقابت داخليت بما ًدىاظب مع ألاهميت اليعبيت للمخاطش املاليت وغيرها
مً املخاطش الهامىت في أوشطت الششلت ،وعلى قذس مخىاصن بين الخهلفت واملىفعت إلعطاء جأليذاث معقىلت لخفادي ألاخطاء
الجىهشٍت والخعائش املخعلقت بها.
 جبين للجىت بأن الششلت لذيها هظام سقابت داخليت فعاى بذسحت معقىلت مً خيث الخصميم والخطبيق ،وال ًىحذ أي شو
حىهشي في قذسة الششلت على مىاصلت أعمالها بنفاءة ،وخالى عام 1132م لم ًنً هىاك أي مالخظاث حىهشٍت جخعلق
بفعاليت هظام وإحشاءاث الشقابت الذاخليت في الششلت.

جقشٍش لجىت املشاحعت للعام املالي املىخهي في 1132/31/13م

صفدت  1مً 4

ً
ثاهيا :ألاعمال التي قامت بها اللجنة خالل السنة املالية املنتهية في  13ديسمبر7132م
الحقاريراملالية
 دساظت القىائم املاليت ألاوليت والعىىٍت للعىت املاليت املىتهيت في  13دٌعمبر 1132م مع إداسة الششلت ومالخظاث مشاحع
الحعاباث على القىائم املاليت ومخابعت ما جم في شأنها ،وهخائج مشاحعت العام املالي للششلت والاعالهاث املخعلقت بها للخألذ مً
اظديفائها ملخطلباث إلافصاح وقذ جم سفع الخىصيت للىظش باعخمادها الى مجلغ إلاداسة وباعخماد وششها في مىقع العىق املاليت
الععىدًت "جذاوى".
 مشاحعت مذي جطبيق الششلت للعياظاث املحاظبيت املىخذة املخىافقت مع املعاًير الذوليت للخقاسٍش املاليت واملماسظاث
املحاظبيت املهمت بما في رلو مذي ثباث هزه العياظاث ظىىٍا.
 إبذاء الشأي الفني خىى جقشٍش مجلغ إلاداسة فيما ًخعلق بئعذاده وفقا للمخطلباث الىظاميت.
إدارة املراجعة الداخلية
 مشاحعت واعخماد خطت املشاحعت الذاخليت للعام 1132م.
 مخابعت جىفيز خطت املشاحعت املعخمذة للعام 1132م.
 الشقابت وإلاششاف على إداسة املشاحعت الذاخليت للششلت والخألذ مً اظخقالليتها.
 مخابعت مذي التزام الششلت بخطبيق أهظمت سقابيت مىاظبت لقياط املخاطش التي جىاحهها الششلت وجقييمها ودساظت أظلىب
معالجت إداسة الششلت لخلو املخاطش ،والخدقق مً فعاليت جلو اليظم ولفاًتها ،ومذي خشص إداسة الششلت على الالتزام
بمعخىي املخاطش املعخمذ مً مجلغ إلاداسة ،وجقىم اللجىت بشفع الخىصياث املىاظبت في هزا الصذد إلى مجلغ إلاداسة.
 مشاقبت مذي التزام الششلت بخطبيق قىاعذ خىلمت الششلت والخدقق مً فعاليتها ،ومخابعت أي مىضىعاث بشأن جطبيقاث
الحىلمت و جضوٍذ مجلغ إلاداسة بالخىصياث التي جخىصل اليها.
 دساظت ومشاحعت هظم الشقابت الذاخليت واملاليت وإداسة املخاطش في الششلت ،ورلو مً خالى دساظت جقاسٍش إداسة املشاحعت
الذاخليت للعام 1132م ،ومخابعت جىفيز إلاحشاءاث الخصحيديت للملحىظاث الىاسدة فيها.
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مراجع الحسابات
الخدقق مً مذي اظخقالليه مشاحع الحعاباث العادة "الخشاش ي وششماه" و "دمحم عبذهللا الهيج" ،ومىضىعيخه وعذالخه ،ومذي فعاليت
أعماى املشاحعت ،مع ألاخز في الاعخباس القىاعذ واملعاًير راث الصلت.
 سفع الخىصيت ملجلغ إلاداسة بخقييم أداء مشاحعى الحعاباث ،بعذ الخدقق مً اظخقاللهم ومشاحعت هطاق عملهم وششوط
الخعاقذ معهم.

ُ َ
 مشاحعت خطت املشاحعت لششلت داس ألاسمان للعام 1132م واملعذة مً ِقبل مشاحع الحعاباث ،ومشاحعت أعماله والخدقق مً
عذم جقذًمه أعماال فىيت أو إداسٍت جخشج عً هطاق أعماى املشاحعت.
 مشاحعت مافت املشاظالث املنخىبت املهمت التي جمذ ما بين مشاحع الحعاباث وإلاداسة ،لخطاب جمثيل مً إلاداسة بصحت القىائم
املاليت الصادس الي مشاحع الحعاباث ،وأًضا خطاب مالخظاث مشاحع الحعاباث املىحت لإلداسة.
 إلاحابت عً اظخفعاساث مشاحع خعاباث الششلت.
اجخز بشأنها.
 دساظت جقشٍش مشاحع الحعاباث ومالخظاجه على القىائم املاليت ومخابعت ما ِ
ضمان الالتزام
 دساظت جقاسٍش الجهاث الشقابيت بشأن مذي التزام الششلت باألهظمت والخعليماث راث العالقت ،ومخابعت جىفيز الخىصياث
املخضمىت في جلو الخقاسٍش.
 الخدقق مً التزام الششلت باألهظمت واللىائذ والعياظاث والخعليماث راث العالقت.
 مشاحعت العقىد والخعامالث املقترح أن ججشيها الششلت مع ألاطشاف روي العالقت ،وسفع سأي اللجىت إلى مجلغ إلاداسة.
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