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

 م2020ابريل 19  / (63)الجمعية العامة العادية 
 

 حفظهم هللا   مساهمي شركة األسمنت العربيةالسادة / 

 ،،، عليكم ورحمة هللاالسالم 
 

م 31/12/2019في  ةاملنتهي ةاملالي ةالكرام تقريرها السنوي عن السن ةن تقدم ملساهمي الشركأ ةيسر لجنة املراجع

 وذلك بناء   ،ختصاصهاإعمال في نطاق أمن  ةوماقامت به اللجن ،ةفي الشرك ةواملتضمن رأيها في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلي

 . ةذات العالق ةعلى املتطلبات النظامي

 أ
 
 :م31/12/2019في  ةاملنتهي ةخالل السن ةاألعمال التي قامت بها اللجن : وال

 :  ةالتقارير املالي -1

 ةفصاح والتوصيل ستيفائها ملتطلبات اإوالتأكد من  ةاملالي ةوالنهائية للسن ة(ربع سنوياالولية ) ةمراجعة القوائم املالي

 . "تداول "  السوق املالية السعودية موقع  في والنشر عتماد ل اب

  :  مراجع الحسابات الخارجي -2

ملراجعة القوائم  (الفوزان KPMG) مكتب  الخارجيختيار املراجع إب ةلتوصيتم ا ةبعد دراسة العروض املقدم -

   .م2020ول أل ع ابالر  وحتى نهاية، م 2019للعام املالي  ةوالسنوية للشرك ةربع سنوي ةاملالي

  .دراسة خطة ومالحظات املراجع الخارجي والتأكد من استقالليتهتم  -

 :   ةالداخلي ةدارة املراجعإ  -3

ومراجعة التقارير ، واملبنية على دراسة املخاطر ةاملعتمد ةوفقا للخط ةبالشرك ةالداخلي ةنشطة املراجعأراف على شل ا

 .ستقالليتهاإو التأكد من  ، توصياتها عنها ومتابعة تنفيذ ةالصادر 

 

 
 
   :ةالداخلي ةنظمة الرقابأ: كفاية  ثانيا

لى مراجعة نتائج إضافة ل با ة،بالشرك ةالداخلي ةدارة املراجعإالتي تعدها  ةفي حدود مهامها بدراسة التقارير الدوري ةتقوم اللجن

املخاطر، السياسات واالجراءات دراسة في ) الهيكل التنظيمي ،  ةتمللامل و ةبالشرك ةالرقابي البيئةعمال املراجع الخارجي لتقييم أ

ما بمتابعة  ةوتقوم اللجن،  (، دليل أخالقيات وسلوكيات العمل نظم املعلومات حماية فصل املهام ، ، الصالحيات جدول ، 

ملعالجة املالحظات ومتابعة من توصيات والجهات الرقابية األخرى  إدارة املراجعة الداخلية واملراجع الخارجي ليها تتوصل

كما أن الدارة التنفيذية للشركة تقوم بالتوقيع على خطاب التمليل بصفة دورية والذي يؤكد على مسؤليتها عن تصحيحها، 

 مهما كانت ةداخلي ةي نظام رقابأن أعتبار ل خذ في االلتزام باألنظمة والقوانين والسياسات املعتمدة و إجراءات الرقابة، مع األ 

 حول فعالية نظم الأ اليمكن درجة كفاءته وفعاليته
 
 مطلقا

 
 ة.املطبق ةرقابة الداخلين يوفر تأكيدا

 .ةبالشرك ةالداخلي ةنظمة الرقابأي ضعف جوهري في أظهر ي  يصل للجنة ما عليه لم  وبناء   

 وهللا ولي التوفيق ،،       

 رئيس اللجنة                 

م/ معتز قص ي العزاوي           




