
 

 

 

 

 

 

 

 تقرير لجنة المراجعة إلى مساهمي شركة االسمنت العربية حول نظام الرقابة الداخلية 
 

 

 السادة / المساهمين

   

انذاخهُت واإلششاف انعاو عهُها  َمع يٍ ضًٍ اخخصاصاث االداسة انخُفُزَت ويهايها حُفُز أَظًت وضىابظ انشلابت 

وانخأكذ يٍ وجىد َظاو سلابت داخهُت يالئى وفعال ، وانزٌ َشًم سُاساث وإجشاءاث وعًهُاث حى وضعها نخحمُك 

اهذاف انششكت ، ولذ وضع َظاو نهشلابت انذاخهُت َخًاشً يع حىكًت انششكت ويخىافك يع االَظًت وانمىاٍَُ وانزٌ 

ث انًىكهت نًجهس االداسة وانهجاٌ انًُبثمت يُها. وأَضاً انهجاٌ اإلداسَت األخشي ، بًا َىفش َحذد األدواس وانًسؤونُا

انشلابت انًُاسبت عهً يسخىي انششكت وَىفش اعًال انضبظ انذاخهً وحًاَت اصىل ويًخهكاث انششكت ، كًا حمىو اداسة 

انشلابت انذاخهُت ، كًا اَه سخخضع حهك  انششكت بًخابعت االنخضاو بئجشاءاث انشلابت وحصحُح أٌ لصىس فٍ َظاو

 االجشاءاث نهخحذَث وانخطىَش نخخىاكب يع انًخغُشاث انحانُت وحجى انخىسعاث بانششكت .

 

وحُعخبش انًشاجعت انذاخهُت وظُفت حأكُذ ُيسخمهت عٍ اإلداسة انخُفُزَت ، وَذخم ضًٍ َطاق عًهها حمُُى كفاَت وفعانُت َظاو 

فٍ رنك االنخضاو بانسُاساث واإلجشاءاث  كًا َخى سفع حماسَش انًشاجعت انخٍ حخضًٍ َماط انضعف  انشلابت انذاخهُت ، بًا

فٍ َظاو انشلابت انذاخهُت وكزنك اإلجشاءاث انخصحُحُت إنً اإلداسة انخُفُزَت انعهُا ونجُت انًشاجعت. وحمىو نجُت 

 نهًساهًٍُ.انًشاجعت دوسَاُ بشفع حماسَشها نًجهس اإلداسة وانجًعُت انعايت 

 

و و 7107( اجخًاعاث  خصصج نهُظش فٍ انمىائى انًانُت انًذلمت نهعاو  7وعمذث إجخًاعاث انهجُت  خالل انعاو عذد ) 

يشاجعت  انخماسَش انذوسَت انًمذيت يٍ إداسة انًشاجعت انذاخهُت و اإلششاف عهً أعًال انًحاسب انماَىٍَ واداسة 

 انًهاو حسب أفضم انًًاسساث فٍ يجال نجاٌ انًشاجعتانًخاطش ، وكزنك يخابعت حطبُك كافت 

 

 

ضعفاً جىهشَاً فٍ َظاو انضبظ انذاخهٍ نذي انششكت ،  7107إنُها فٍ عاو هزا ونى حظهش اعًال انشلابت انذاخهُت انًشاس 

لُاعت يمبىنت نهجُت  وَخى انعُاَت بُخائج يشاجعت َظاو انشلابت انذاخهُت واحخار االجشاءاث انخصحُحُت ، كًا اٌ انُظاو َىفش

انًشاجعت عٍ يذي فعانُت حصًُى و حطبُك َظاو انشلابت انذاخهُت أضافت اَه نى َصم نهجُه أٌ حعهُماث أو يهحىظاث يٍ 

يٍ خالل َظاو االبالغ عٍ انشكاوٌ انًعخًذ   انعايهٍُ فٍ انششكت بشأٌ أٌ حجاوص فٍ انخماسَش انًانُت أو غُشها

ًاً بأٌ أٌ َظاو سلابت داخهُت بغض انُظش عٍ يذي ساليت حصًًُه وفعانُت حطبُمه ال وانًعًىل به فٍ انششكت ، عه

 ًَكٍ أٌ َىفش حأكُذاً يطهماً.

 

 

 وهللا ونٍ انخىفُك ،،،

 

 

 

 


