
 

 

 

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

 م1202 أبريل 11  في والستينالخامسة العادية الجمعية العامة 

 

 حفظهم هللا   مساهمي شركة األسمنت العربيةالسادة / 

 السالم عليكم ورحمة هللا ،،،

 في رأيها واملتضمنم 2020ديسمبر  31 في املنتهية املالية السنة عن السنوي  تقريرها الكرام الشركة ملساهمي تقدم أن املراجعة لجنة يسر

  وذلك إختصاصها، نطاق في أعمال من اللجنة به وماقامت الشركة، في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى
 
لنظام الشركات الصادر  وفقا

 . الصادرة من هيئة السوق املاليةمن وزارة التجارة والئحة حوكمة الشركات 

 وتحديد للمسؤليات والصالحيات ( املتضمنة لسياسات وإجراءات )تلعب إجراءات الرقابة الداخلية 
 
 دورا

 
 لشركةفي تحقيق أهداف اأساسيا

ابة على والرق ،وقوع أخطاء لتفاديوفعال شامل دارة التنفيذية للشركة التأكد من وجود نظام رقابة داخلية ل ، ويندرج ضمن مسؤولية ا

إجراءات الرقابة لتزام بدارة بمتابعة الل تقوم او ، رقابيةالضوابط اللتفعيل قارن بين املنفعة والتكلفة ي أمن املعلومات وإدارة املخاطر، و

( عن مسؤليتهم عن LOR-مثيل ، كما توقع الدارة التنفيذية على القرار السنوي )خطاب الت ي قصور في نظام الرقابة الداخليةوتصحيح أ

 توفير إجراءات رقابة داخلية .

عداد وعرض إعلى عمليات  شراففي تنفيذ مسؤولياته املتعلقة بال  جلساملدارة وتهدف الى مساعدة تنبثق لجنة املراجعة من مجلس ال 

 : ي فمهام ومسؤوليات لجنة املراجعة الرئيسة . تتمثل  نظمةلتزام بالقوانين واأل التقارير املالية ونظام الرقابة الداخلي وعملية ال

 : البيانات املالية : 
ً
 اوال

 فايةكمع التركيز بصفة خاصة على مدى ،  والنهائية ةربع سنويالاملحاسبية والتقارير املالية السياسات واالجراءات  مراجعةحيث يتم 

 صات الالزمة.واملخص مراجعة نتائج التدقيقلتنفيذية فيما يتعلق بودراسة توصيات املراجعين والدارة افصاحات في القوائم املالية ل ا

 : 
ً
 :   ةالداخلي ةاملراجعثانيا

ضمان ن والتأكد م والخطط، واألنشطة، والتوظيف، والبنية التنظيمية،  مثل امليثاق ةالداخليعمال املراجعة أشراف واملوافقة على ال 

 تقييم كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخليةاملراجعة الداخلية  يدخل ضمن نطاق عمل و ،وإستقالليتها  لعملهاعدم وجود قيود أو حدود 

 وتطويرها اومتابعة تصحيحهالتصحيحية  الجراءات  وفي نظام الرقابة الداخلية إن وجدت تقارير التي تتضمن نقاط الضعف اليتم رفع و  ،

 وتقوم لجنة ا ، وتتأكد اللجنة من وجود تعاون بين املراجعة الداخلية والدارة التنفيذية ، إلى الدارة التنفيذية ولجنة املراجعة
ُ
ملراجعة دوريا

  برفع تقاريرها ملجلس الدارة والجمعية العامة للمساهمين.



 

 

 

 : املراجع الخارجي : 
ً
 ثالثا

ملعالجة  دارةخطاب ال القوائم املالية و مناقشة و  ،املراجع الخارجي وموضوعية ستقاللية إعمال املراجع الخارجي و النظر في أمتابعة 

 .وبصورة دورية  جتماع بشكل منفردال و  ،املالحظات

 : اإللتزام : 
ً
 رابعا

االنظمة و ة وتعليمات هيئة السوق املالية يمثل املعايير املحاسب ذات العالقهمراجعة مدى كفاءة نظام مراقبة اللتزام بالقوانين واألنظمة 

، كما تستعرض اللجنة تقرير التأكيد املحدود املستقل وتبليغ رئيس مجلس الدارة للجمعية العامة االخرى التي تعمل الشركة تحت مظلتها

 .)املعامالت مع أطراف ذات العالقة(عن أعضاء مجلس الدارة ذوي املصلحة الذين توجد بينهم وبين الشركة أعمال أو عقود 

 : نظمة الرقابه الداخليهأكفاية الرأي عن 

عمال أتائج لى مراجعة نإضافة ل با ة،بالشرك ةالداخلي ةدارة املراجعإالتي تعدها  ةفي حدود مهامها بدراسة التقارير الدوري ةتقوم اللجن

جدول ،  املخاطر، السياسات واالجراءاتدراسة في ) الهيكل التنظيمي ،  ةتمثلامل ة وبالشرك ةالرقابي البيئةاملراجع الخارجي لتقييم 

إدارة  ليها ما تتوصلبمتابعة  ةوتقوم اللجن،  (، دليل أخالقيات وسلوكيات العمل نظم املعلومات حماية فصل املهام ، ، الصالحيات 

دارة كما أن ال من توصيات ملعالجة املالحظات ومتابعة تصحيحها، ة األخرى والجهات الرقابي املراجعة الداخلية واملراجع الخارجي

التنفيذية للشركة تقوم بالتوقيع على خطاب التمثيل بصفة دورية والذي يؤكد على مسؤليتها عن اللتزام باألنظمة والقوانين 

ن أيمكن ال  ة مهما كانت درجة كفاءته وفعاليتهداخلي ةبي نظام رقاأن أعتبار ل خذ في اوالسياسات املعتمدة و إجراءات الرقابة، مع األ 

 حول فعالية نظم الرقابة الداخلي
 
 مطلقا

 
 ة.املطبق ةيوفر تأكيدا

 ة.بالشرك ةالداخلي ةنظمة الرقابأي ضعف جوهري في أظهر يُ يصل للجنة ما عليه لم  وبناء   

 وهللا ولي التوفيق ،،،      

                     ��      

  لجنة املراجعةعن  

 م/ معتز قص ي العزاوي 

 م2021ابريل  11    


