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تود هيئة السوق المالية التنبيه إلى أن هذا الدليل يعد استرشاديًا فقط، وليس بدياًل عن األنظمة واللوائح أو التعليمات 
ذات العالقة، و ال يشكل بأي حال من األحوال مرجعًا ألي من اإلجراءات و المسؤوليات القانونية المترتبة على األطراف 

ذات العالقة. 
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مقدمة
هذا الكتيب  يهدف إىل مساعدة املساهم على حتقيق اآلتي : 

االستخدام األمثل لتقرير جملس اإلدارة .. 1
الرتكيز على املوضوعات املهمة و طرح االسئلة خبصوصها.. 2
تعزيز فهم املساهم لنشاطات الشركة، وهيكلة جملس إدارتها وأدائه.. 3

وسوف يتناول هذا الكتيب املوضوعات والتساؤالت ذات العالقة بكيفية قراءة تقرير جملس إدارة الشركة وتقييمه. 



4

نبذة عن تقرير مجلس اإلدارة
تقرير جملس اإلدارة هو تقرير جيب على كل شركة مساهمة 
مدرجة يف السوق املالية السعودية أن تقدمه إىل املستثمرين من 
قواعد  مبوجب  وذل��ك  للشركة  املالية  بالقوائم  إرفاقه  خ��الل 

التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية.

اليت  والبيانات  للمعلومات  املهمة  امل��ص��ادر  أح��د  التقرير  ُيعد 
حيتاجها املستثمرون للتعرف على أنواع النشاط الرئيسة للشركة 
وطبيعة استثماراتها وهيكلة إدارتها ومستوى أدائها خالل العام 
املالي. كذلك ُيعّد هذا التقرير  من التقارير اليت  يعتمد عليها 
املستثمر يف بناء قراره االستثماري باإلضافة إىل البيانات املالية 
األخرى؛ فهو رسالة سنوية من جملس إدارة الشركة للمساهمني 
حول  األساسية  املعلومات  من  جمموعة  تتضمن  واملستثمرين 
نشاط الشركة وأبرز ما قامت به من مشاريع إضافة إىل حتليل 
النتائج التشغيلية  واملالية. ومن جانب أخر، يقدم التقرير تصورًا 
التزامها  مدى  و  الشركة  إدارة  جملس  هيكلة  حول  واضحًا 

ألحكام الئحة حوكمة الشركات. 

حوكمة الشركة
د من خالله  ُيقصد حبوكمة الشركات ذلك النظام الذي حتدَّ
حقوق ومسؤوليات خمتلف األطراف كمجلس اإلدارة واملديرين 

واملساهمني وغريهم من أصحاب املصاحل يف الشركة.

الجمعية العامة
يستعرض جملس إدارة الشركة املساهمة املدرجة تقرير جملس 
اإلفصاح  بغرض  وذلك  السنوية؛  العامة  اجلمعية  خالل  اإلدارة 
التقرير  العامة عليه، ويتضمن  واحلصول على موافقة اجلمعية 
بنود حمددة ومنها على سبيل املثال ال احلصر: سياسة توزيعات 
مع  والتعامالت  اإلدارة،  جملس  أعضاء  ومكافآت  األرب���اح، 

األطراف ذات العالقة.

تقرير مجلس اإلدارة وقرارك االستثماري
إن أحد مبادئ االستثمار املهمة يشري إىل ضرورة جتنب االستثمار 
يف شركة ال يعرف املستثمر نشاطها معرفة كاملة. وكخطوة 
اإلدارة  تقرير جملس  يعّد  الشركة،ُ  نشاط  على  للتعرف  أوىل 
أخرى  ملعلومات  مشوله  إىل  إضافة  أساسيًا،  مرجعًا  السنوي 
املثال  سبيل  على  يتضمن  إذ  الشركة؛  نشاطات  حول  أساسية 
من  عليها  وم��ا  “أص���ول”،  م��ن  الشركة  متتلكه  مل��ا  ملخصًا 
التزامات ماليه لغريها، “خصوم”، ونتائج أداء الشركة املالي، 
والتشغيلية  االسرتاتيجية  الشركة  ق���رارات  أب��رز  على  ع��الوة 

واهليكلية.

لماذا تقرأ تقرير مجلس اإلدارة؟
المساهمة ال��ش��رك��ة  ت��ص��دره  ال���ذي  التقرير  ألن��ه 
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كيفية الحصول على التقرير
ميكن  إذ  السنوي؛  التقرير  على  للحصول  خمتلفة  طرق  هناك 
املساهمة  الشركة  ملف  خ��الل  من  عليه  احلصول  للمستثمر 
أو  )ت��داول(،  السعودية  املالية  السوق  شركة  موقع  يف  املدرجة 
بالدخول إىل موقع الشركة اإللكرتوني، أو زيارة املقّر الرئيس 

للشركة.

تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية
ُيعّد تقرير جملس اإلدارة من التقارير املهمة، وحيتوي على كلمة 
الشركة،  نشاطات  ح��ول  ومعلومات  اإلدارة،  جملس  رئيس 
إىل  إضافة  والتشغيلية،  االسرتاتيجية  قراراتها  ألب��رز  وملخص 
لنتائجها  حتليلي  وعرض  وخصومها،  الشركة  ألصول  ملخص 
جانب  ومن  تواجهها.  اليت  واملتوقعة  احلالية  واملخاطر  التشغيلية 

التزام  م��دى  على  للتعرف  مهمًا  م��ص��درًا  التقرير  ُي��ع��ّد  آخ��ر، 
الشركة ألحكام الئحة حوكمة الشركات؛ إذ يتضمن التقرير 
واألحكام  الشركة  التزمتها  ال��يت  الالئحة  ألحكام  وصفًا 
املالية فتحتوي  على   القوائم  أما  تلتزمها وأسباب ذلك.  اليت مل 
“بيانات الربح أو اخلسارة السنوية والوضع املالي احلالي والدخل 

والتغريات يف حقوق املساهمني و التدفقات النقدية”..

نظرة عامة إلى بعض أقسام التقرير:
يف  ه��رم  أعلى  من  رسالة  اإلدارة:   مجلس  رئيس  كلمة   
الشركة إىل املستثمرين، تتضمن قراءة ألبرز أعمال الشركة 
التوسعية،  الشركة  خلطط  وع��رض��ًا  املنصرم،  ال��ع��ام  خ��الل 
قد  ذل��ك،  إىل  إضافة  الشركة.  ألداء  اإلدارة  جملس  وتوقعات 
تتضمن كلمة رئيس جملس إدارة الشركة وصفًا ألبرز التحديات 
والفرص اليت واجهت الشركة أو ستواجهها يف األعوام املقبلة. 
وجتدر اإلشارة إىل أن كلمة الرئيس تركز -يف أغلب األحيان- 

على جوانب ذات التأثري اجلوهري يف وضع الشركة.

 تقرير المحاسب القانوني:  يوضح تقرير احملاسب القانوني 
البيانات  الشركة من متكينه من احلصول على  ادارة  موقف 
وااليضاحات اليت طلبها، وما يكون قد كشفه من خمالفات، 

ورأيه يف مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

يتضمن  وال���ذي  المالية  ال��ف��ت��رة  نهاية  ال��م��درج��ة 
نشاطاتها وهيكلة مجلس إدارتها وأدائه إضافة الى 
نتائج أعمالها التشغيلية وأبرز القرارات االستراتيجية 

والتشغيلية التي اتخذت خالل العام

القوائم  � من  ج��زءاً  اإلدارة  مجلس  تقرير  يعد  ال 
المالية السنوية للشركة.

يُعّد تقرير مجلس اإلدارة من التقارير التي توفر  �
معلومات هامة حول الشركة.
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 وصف النشاط الرئيس للشركة:  إن أول وأهم ما تتطرق 
نشاطاتها  وص��ف  هو  إدارت��ه��ا  جملس  تقرير  يف  الشركة  إليه 
يف  الشركة  نشاط  وصف  أهمية  وتكمن  واملتنوعة،  الرئيسة 
معرفة مدى الرحبية ومستوى املخاطر املتعلقة بكل نشاط على 
حدة، مما من شأنه مساعدة املستثمر على الوصول إىل قرارات 
تلك  إسهام  مدى  الوصف  هذا  يوضح  أيضًا  أفضل.  استثمارية 
توسعها  مدى  إىل  إضافة  الشركة  أعمال  نتائج  يف  النشاطات 
يف هذا النشاط من خالل الدخول يف مشاريع جديدة أو اندماج/
أن  إىل  اإلش��ارة  من  البد  وهنا  أخ��رى.  استحواذ على شركات 
يف  املكتوبة  النصوص  يف  إليها  الوصول  ميكن  اليت  الرسالة 
املالية؛ فعلى  القوائم  أرقام  به  التقرير قد ختتلف عن ما توحي 
يتضمن  ما  املالية  قوائمها  يف  الشركة  ت��ورد  قد  املثال  سبيل 
حتقيقها لزيادة يف األرباح خالل العام املنصرم، وستكون هذه 
بال شك أخبارًا سارة عن الشركة، لكن املستثمر قد جيد من 
غري  أرب��اح  بسبب  الزيادة كانت  تلك  أن  للتقرير  قراءته  خالل 
شركة  أسهم  أو  الشركة،  متلكها  أرض  بيع  مثل  تشغيلية 
أخرى ساهمت الشركة يف تأسيسها، مما قد ال يتكرر مرة 

أخرى يف العام املقبل.

لذا فإن إحدى فوائد قراءة التقرير هو معرفة مدى توافق ما جاء 
والتثبت  املالية،  القوائم  يف  ال��واردة  املالية  واألرق��ام  التقرير  يف 
الشركة  أداء  حول  متطابقة  واضحة  ص��ورة  يقدمان  أنهما  من 

وتوقعاتها املستقبلية.

املخاطر  على  التعرف  أهمية  إىل  نظرًا  الشركة:   مخاطر   
نشاط،  مدى خطورة كل  وقياس  الشركة  بنشاطات  املتعلقة 
األمر الذي من شأنه املساعدة على اختاذ القرارات االستثمارية، 
بنشاطاتها  املتعلقة  املخاطر  عن  باإلفصاح  الشركات  ُألزمت 
ومدى تأثريها يف أداء الشركة املستقبلي واحلالي وذلك كما 

نصت عليه قواعد التسجيل واإلدراج.

املالية  القوائم  إىل  إضافة  المالية:   المؤشرات  ملخص   
املرفق بها التقرير السنوي اليت توضح بالتفصيل أداء الشركة 

التقرير  ف��ي  ق��راءت��ه��ا  يجب  التي  األج���زاء  أه��م  م��ن 
النشاطات  الرئيسة ومدى تأثيرها في الشركة.

مستوى مخاطر الشركة وكيفية إدارة الشركة . 1
لتلك المخاطر.

حوكمة . 2 ل��ائ��ح��ة  ال��ش��رك��ة  ال���ت���زام  م��س��ت��وى 
الشركات.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية اجراءات الرقابة . 3
الداخلية.

المهمة . 4 ال��ش��رك��ة  وق�����رارات  لخطط  وص���ف 
والتوقعات المستقبلية ألعمالها.

مجلس  � رسالة  اإلدارة  مجلس  تقرير  يتضمن 
الشركة  أداء  ح��ول  المساهمين  إل��ى  اإلدارة 

وتوقعاته لمستقبلها.
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للسنة املالية املنصرمة، حيتوي التقرير على ملخٍص لنتائج أعمال 
الشركة وأصوهلا وخصومها ميّكن املستثمرين من الوصول إىل 

نتائج يف غاية األهمية 1 .

وخصومها  � الشركة  أص��ول  يوضح  بياني  رس��م  أو  ج��دول 
املالية  اخلمس  للسنوات  األج��ل(  طويلة  أو  األج��ل  )قصرية 

األخرية. ويوضح اجلدول اهم  األصول و اخلصوم.
اليت  � وخارجها  اململكة  داخ��ل  للمناطق  ج��غ��رايف  حتليل 

تتمركز فيها الشركة وحتصل فيها على إيراداتها.
وج��دت  � إن  التشغيلية  النتائج  يف  اجل��وه��ري��ة  ال��ف��روق��ات 

للشركة عن السنة السابقة.

)1( ميكن االطالع على جمموعة من الكتيبات ذات العالقة يف 
مركز توعية املستثمر على موقع هيئة السوق املالية مثل كتيب 
وكيفية  املالية،  املؤشرات  يشرح  الذي  املالية”  القوائم  “قراءة 
قراءتها والوصول من خالهلا إىل استنتاجات عن وضع الشركة 

املالي.

أهم األصول المتداولة

النقد ومايعادله �
استثمارات قصرية األجل �
املخزون �
ذمم مدينة �

أهم الخصوم المتداولة

ديون املوردين التجاريني �
مستحقات املساهمني من أرباح غري موزعة �
الزكاة والضرائب �
قروض قصرية األجل �

أهم األصول غير المتداولة

أراٍض ومباني �
معدات �

أهم الخصوم غير المتداولة

املالية  � الفرتة  يف  السداد  واجب  غري  األجل  طويل  قرض 
املقبلة ولكنه ُيعد التزامًا على الشركة

أن  على كل شركة   سياسة الشركة في توزيع األرباح:  
توزيع األرباح حتى يف حالة  التقرير عن سياستها يف  تفصح يف 
السياسة  هذه  وتكون  املالية،  الفرتة  خالل  أرباح  حتقيق  عدم 
توزيع  سياسة  وتقدم  الشركة.  نظام  دائمًا يف  عليها  منصوصًا 
األرباح فكرة عن احلاالت اليت بناًء عليها يوصي جملس اإلدارة 
بتوزيع أرباح للمساهمني إضافة إىل آلية توزيع تلك األرباح. وُيعّد 
جملس اإلدارة هو املسؤول عن التوصية بقرار توزيع األرباح ويبقى 
وتكون  للشركة  العامة  اجلمعية  مبوافقة  مشروطًا  التوزيع 
األرباح على شكل توزيعات نقدية أو توزيعات يف شكل أسهم.  
تؤخذ يف  اليت  العناصر  إحدى  األرب��اح  توزيعات  معلومات  وُتعّد 

االعتبار عند تقييم املستثمرين للشركة. 
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فيما  معرفتها  املستثمر  اليت جيب على  املعلومات  بعض  وهناك 
يتعلق ب�توزيع األرباح:

حصر  � فيه  يتم  ال��ذي  اليوم  تاريخ  هو  االستحقاق:  تاريخ 
املستحقني  الشركة”  أسهم  “م��الك  الشركة  مساهمي 

لألرباح، ويكون هذا يف نهاية تداول ذلك اليوم.
ت��اري��خ ت��وزي��ع األرب����اح: ه��و ت��اري��خ إي���داع أرب���اح األس��ه��م يف  �

حسابات املساهمني املستحقني لتلك األرباح.

 وصف لمصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
مصلحة  ألي  وصفًا  التقرير  يتضمن  الشركة:   أسهم  في 
اإلدارة  جملس  ألع��ض��اء  تعود  اكتتاب  وح��ق��وق  خيار  وح��ق��وق 
وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات 
تلك  تغيري يف  وأي  التابعة،  أي من شركاتها  أو  الشركة  دين 
املصلحة أو تلك احلقوق خالل السنة املالية األخرية. وتسهم تلك 
املعلومات يف التعرف على مصاحل أعضاء جملس اإلدارة وكبار 
التنفيذيني املرتبطة بالشركة وطبيعة ونسبة التغيري خالل الفرتة 

املالية األخرية.

عن  معلومات  أيضًا  التقرير  تضمن  وااللتزامات:   القروض   
مسددة.  أم  قائمة  أم  السداد  واجبة  أكانت  س��واء  ال��ق��روض، 
وتساعد تلك املعلومات على التعرف على االلتزامات القائمة على 
الشركة وهو األمر الذي ميّكن املستثمرين من تقييم املخاطر 
الوفاء  على  قدرتها  وم��دى  ال��ق��روض  تلك  على  املرتتبة  املالية 
بااللتزامات املرتتبة عليها. عالوة على ذلك، تفصح الشركة يف 
أو  الزكاة  لسداد  املستحقة  النظامية  املدفوعات  عن  تقريرها 

الضرائب أو الرسوم أو أي مستحقات أخرى للجهات النظامية.

 مجلس اإلدارة و اجتماعاته:  ميثل جملس اإلدارة املساهمني 
يف إدارة أعمال الشركة، وتظل املسؤولية النهائية  عن الشركة 
أفراد  أو  جهات  فوض  أو  جلانًا  شكل  وإن  حتى  اجمللس  على 
عدة،  مسؤوليات  اجمللس  ويتوىل  مهامه.  ببعض  للقيام  آخرين 
من بينها وضع االسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق أهداف الشركة 
تلك  تنفيذ  على  اإلش��راف  إىل  إضافة  أجلها،  من  أنشئت  اليت 
االسرتاتيجيات.  كذلك يتوىل جملس اإلدارة مسؤوليات تتعلق 
بوضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، و 
حتى تتحقق أهداف جملس اإلدارة، جيب أن يكون لدى أعضائه 
باملهارات  التمتع  جانب  إىل  الشركة،  بأعمال  الالزمة  الدراية 
الالزمة لشغل عضوية جملس اإلدارة. وجيب  أن خيصص عضو 
جملس اإلدارة الوقت الكايف للقيام باملهام املنوطة به كعضو 

يف جملس إدارة الشركة.

عضو مجلس اإلدارة المستقل هو العضو الذي يتمتع 
باالستقاللية التامة.
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يتضمن التقرير وصفًا لتكوين جملس اإلدارة وتصنيف أعضائه 
اجتماعات جملس  عدد  إىل  إضافة  منه،  املنبثقة  للجان  ووصفًا 
اإلدارة اليت عقدت خالل السنة املالية األخرية وسجل حضور كل 
اجتماع. ويعقد جملس اإلدارة اجتماعات عادية منتظمة لتمكني 
االسرتاتيجيات  ووضع  مبسؤوليتهم  القيام   من  اجمللس  أعضاء 
والسياسات واإلشراف العام على تطبيقها. وتوفر املعلومات ذات 
حول  فكرة  للمساهم  اإلدارة  جملس  اجتماعات  بعدد  العالقة 
التقرير معلومات حول استقاللية  جدية أعضاء اجمللس، ويقدم 
جملس  أعضاء  عدد  املثال:  سبيل  على  ومنها  اجمللس،  أعضاء 
اإلدارة املستقلني، ونسبتهم اليت جيب أن ال تقل عن عضوين أو 

ثلث أعضاء جملس اإلدارة أيهما أكثر.

وحيث أعضاء جملس اإلدارة ممثلني للمساهمني، فعلى املساهم 
اإلدارة مستوى  لعضوية جملس  للمرشح  انتخابه  عند  يراعي  أن 
كفاءته يف القيام باملهام املوكلة إليه عند تقلده عضوية اجمللس.

شكل جملس اإلدارة جلانًا منبثقة    :  لجان مجلس اإلدارة 
وجلنة  املراجعة،  جلنة  مثل  حم��ددة  مبوضوعات  خمتصة  عنه 
يف  اجمللس  تساعد  أخرى  جلان  وأي  واملكافآت،  الرتشيحات 
القيام مبسئولياته، وتسهم تلك اللجان يف تعزيز كفاءة و فعالية 
اجمللس إذ تتوىل دراسة املوضوعات احملالة هلا من جملس اإلدارة 
وترفع التوصيات يف شأنها.  وألزمت الئحة حوكمة الشركات 
تشكيل عدد مناسب من اللجان وفق مهام ومسؤوليات حمددة، 

كذلك ألزمت هيئة السوق املالية الشركات املساهمة املدرجة 
احلصول على موافقة اجلمعية العامة حول أسلوب عمل وقواعد 
واملكافآت  الرتشيحات  وجلنة  املراجعة  جلنة  أعضاء  اختيار 
التقرير وصفًا خمتصرًا الختصاصات  ويقدم  ومدة عضويتهم.  
جلان جملس اإلدارة الرئيسة ومهامها وذكر أمساء هذه اللجان 
ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها، والشك أن هذه املعلومات 

تساعد قارئ التقرير على تقييم فاعلية تلك اللجان.

التنفيذيين  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت   
تقرير  يف  املدرجة  املساهمة  الشركة  تفصح  وتعويضاتهم:  
املدفوعة  والتعويضات  املكافآت  تفاصيل  عن  إدارتها  جملس 
ألعضاء جملس اإلدارة و كبار التنفيذيني. ويتم اإلفصاح عن تلك 
والتعويضات  املكافآت  يلخص  جدول  شكل  على  املكافآت 
اليت تلقاها أعضاء جملس اإلدارة ومخسة من كبار التنفيذيني 
)يضاف إليهم الرئيس التنفيذي و املدير املالي إن مل يكونا من 
ضمنهم( ممن تلقوا أعلى املكافآت و التعويضات من الشركة 

خالل العام املنصرم.

مع  التعامالت  عن  اإلفصاح  أهمية  تربز  المصالح:   تعارض   
تغلب  اليت قد  التعامالت  العالقة يف كونها من  ذات  االطراف 
فيها املصاحل الشخصية على مصلحة الشركة، ولذلك جاءت 
العامة  إقرار املساهمني يف اجلمعية  التشريعات لتؤكد وجوب 

يجب اال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين 
عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر.

عن  حضور  بدل  أو  معينًا  راتبًا  المكافآت  تكون  قد   
الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من األرباح.
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تضمنت  حدوثها كما  قبل  التعامالت  لتلك  سنة(  )جيدد كل 
الئحة حوكمة الشركات ونظام الشركات اإلجراءات الالزمة 
مع  التعامالت  على  العامة  اجلمعية  م��واف��ق��ة   على  للحصول 
التقرير السنوي مع  العالقة، واإلفصاح عنها يف  األطراف ذات 
يعين  ال  التعامالت  تلك  التقرير حول  اإلفصاح يف  أن  التأكيد 
موافقة املساهمني عليها. ونظرًا إىل أهمية تلك املعلومات، يتعني 
التعامالت  تلك  عن  التقرير  يف  اإلفصاح  الشركة  إدارة  على 
حبيث تتضمن املعلومات إيضاحًا عن طبيعة هذه العالقة، واسم 

صاحبها، وقيمة العقد وشروطه ومدته.

المالية  األن��ظ��م��ة  س��الم��ة  ح��ول  ال��ش��رك��ة  إق����رارات   
والرقابية:  تلزم هيئة السوق املالية مجيع الشركات املساهمة 
اإلق���رارات  الشركة  إدارة  جملس  تقرير  يتضمن  أن  امل��درج��ة 

التالية نصًا كما وردت يف املتطلبات النظامية:

أنه مت إعداد سجالت احلسابات بالشكل الصحيح.   �
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ومت تنفيذه  �

بفعالية.

أنه ال يوجد شك يذكر بشأن قدرة املصدر على مواصلة  �
نشاطه.

ويف حال تعذر إصدار أي مما سبق، جيب أن حيتوي التقرير على 
األسباب اليت حالت دون حتقيق ذلك. 

 الئحة حوكمة الشركات:  هي الئحة صادرة عن جملس هيئة 
السوق املالية. وقد تضمنت الالئحة عددًا من املواد اليت تهدف 
اىل الوصول إىل أعلى قدر من اإلفصاح يف التقرير للمستثمرين. 

وحتوي الالئحة تفصياًل لكل مما يلي:
حقوق املساهمني واجلمعية العمومية.. 1
اإلفصاح والشفافية. . 2
جملس اإلدارة وتعارض املصاحل.. 3

ذات  األط��راف  مع  العقود  و  التعامالت  عن  اإلفصاح 
العالقة يجب أن يتضمن:

اسم صاحب العالقة  �
قيمة العقد ومدته   �
شروط العقد.  �

أن  يجب  العقود،  ه��ذه  مثل  وج��ود  ع��دم  ح��ال  وف��ي 
يتضمن تقرير مجلس اإلدارة إقراراً بعدم وجودها، مع 
أن  اإلطار يجب  أي عقود في هذا  أن  االعتبار  األخذ في 
الشركات  ونظام  تخضع لمتطلبات الئحة حوكمة 

الشركات السعودي.
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كذلك نصت الالئحة أنه على الشركة اإلفصاح عما مت تطبيقه 
من أحكام الئحة حوكمة الشركات واألحكام اليت مل تطبق 

وأسباب ذلك.

ُتعد    : الشركة  على  المفروضة  الجزاءات  أو  العقوبات   
التزامها   الشركة مؤشرًا على مدى  واجلزاءات على  العقوبات 
على  جزاء  أو  عقوبة  وجود  عند  و  الرقابية.  اجلهات  ملتطلبات  
الشركة، يتعني عليها اإلفصاح عن ذلك يف التقرير وذلك لكي 
واجل��زاءات  العقوبات  على مجيع   االطالع  للمستثمرين  يتسنى 

املفروضة على الشركة.

 إجراءات الرقابة الداخلية:  نظرًا إىل أهمية الرقابة الداخلية 
ال��يت ُت��ع��ّد أح��د أه��م األس��اس��ي��ات يف مح��اي��ة أص���ول الشركة 
ومساندتها يف حتقيق أهدافها، جيب على جملس إدارة الشركة 
أن يتحقق بشكل سنوي من فاعلية تلك اإلج��راءات من خالل 
املراجعة السنوية هلا، وأن يعرض للمساهمني من خالل التقرير 
نتائج املراجعة السنوية لفاعلية اإلجراءات الرقابية. إن إجراءات 
من  باحلّد  كفيلة  السليمة  واإلداري��ة  والتشغيلية  املالية  الرقابة 
خماطر سوء استغالل أصول الشركة والتأثري يف أعماهلا، ومن 
هنا تربز أهمية مراجعة تلك اإلج��راءات بشكل سنوي للتحقق 
تلك  الالزمة على  التعديالت  وإدخال  فاعليتها وكفاءاتها،  من 

اإلجراءات يف حال ثبوت قصورها.

ووزارة  المالية،  السوق  هيئة  مثل  الرقابية  الجهات   
التجارة والصناعة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، 

أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية أخرى.
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تساؤالت:
بشكل موجز، فيما يلي مجموعة من األسئلة إن توفرت أجوبتها فأنت على إلمام بما يحصل في الشركة 

ما النشاط الرئيس للشركة ؟. 1
)على  � أعمالها؟  وتطوير  الشركة  نمو  نحو  إستراتيجية  توجهات  أو  الشركة  من  واضحة  رسالة  توجد  هل 

سبيل المثال: تطوير منتجات جديدة أو االستحواذ على شركات أخرى(

هل تتعامل الشركة مع المخاطر بشكل مناسب؟ . 2
ما المخاطر التي تواجه الشركة ؟  وكيف تتعامل مع هذه المخاطر؟  وهل  لديها آلية لمواجهتها؟  �
هل راجعت الشركة إجراءات الرقابة الداخلية ؟ وما نتائج المراجعة؟ و هل اتخذت توصيات بهذا الخصوص؟  �

هل هناك سياسة وآلية واضحة لتوزيع األرباح؟ . 3

هل هناك التزام من الشركة تجاه ما عليها من قروض أو أي التزامات أخرى؟ . 4

كيف يمكن تقييم أداء مجلس اإلدارة؟ . 5
هل هناك اجتماعات دورية لمجلس اإلدارة ؟ هل تحقق ما خطط له مجلس اإلدارة ؟ �

هل أقرت الشركة أن سجالت الحسابات أُعّدت بالشكل الصحيح؟ وأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس . 6
سليمة وتم تنفيذه بفاعلية؟ وأنه ال شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها؟

ما مستوى التزام الشركة لالئحة حوكمة الشركات ؟ . 7
ما هي قواعد حوكمة الشركات التي لم يتم االلتزام بها؟ وما مبررات عدم االلتزام ؟ �
هل يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة المستقلون باالستقاللية التامة؟ �

هل حققت الشركة نمواً في األرباح أم حققت خسائر؟ وما أسباب هذه الخسائر؟. 8
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