


تطبيقًا لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، فأنه 
خالل  للمساهمين  ويفصح  الهيئة  يزود  أن  المصدر  على  يجب 
السنوية  المالية  الفترة  نهاية  من  أشهر  ثالثة  تتجاوز  ال  فترة 
المعلومات  على  يشتمل  اإلدارة  مجلس  عن  صــادر  بتقرير 
عرضًا  ويتضمن  الشركات  حوكمة  الئحة  بموجب  المطلوبة 
لعملياته خالل السنة المالية األخيرة، وجميع العوامل المؤثرة 
من  ليتمكن  المستثمر  إليها  يحتاج  التي  المصدر  أعمال  في 

تقويم أصول الشركة وخصومها ووضعها المالي.



أهمية تقرير مجلس اإلدارة:

مجلس  رئــيــس  كلمة  عــى  ويحتوى  املهمة،  التقارير  مــن  اإلدارة  مجلس  تقرير  يعد 

االسرتاتيجية  ــا  ــه ــرارات ق ــرز  ألبـ وملخص  ــة،  ــرك ال أنشطة  حــول  ومــعــلــومــات  اإلدارة، 

تحلييل  ــرض  ــ وع ــا،  ــه وخــصــوم الــركــة  ــول  ــ ألص مــلــخــص  إىل  إضــافــة  والــتــشــغــيــلــيــة. 

لنتائجها التشغيلية واملخاطر الحالية واملتوقعة التي تواجهها.

الــركــة  ــزام  ــت ال ــى مـــدى  للتعرف ع مــهــاً  ــدراً  ــص الــتــقــريــر م يــعــد  ــر،  ومـــن جــانــب آخـ

التي  ــة  ــح ــائ ال ألحــكــام  وصــفــاً  يتضمن  إذ  ــات،  ــركـ الـ حــكــومــة  ــة  ــح الئ ــام  ــك ــأح ب

املالية  الــقــوائــم  ــا  أم ذلـــك.   ــاب  وأســب بها  تلتزم  مل  التي  ــام  ــك واألح الــركــة  بها  التزمت 

والــدخــل  ــحــايل  ال املـــايل  ــع  ــوض وال السنوية  الــخــســارة  أو  ــح  ــرب ال بــيــانــات  عــى  فتحتوي 

والتغريات وحقوق املساهمني والتدفقات النقدية.

مع  يــوردهــا  التي  البيانات  توافق  مــدى  معرفة  هو  التقرير  قــراءة  فوائد  أحــد  فــأن  لــذا 

البيانات واألرقام املالية الواردة يف القوائم املالية. 

أهم األجزاء التي يجب قراءتها في التقرير:

مستوى مخاطر الركة وكيفية إدارتها لتلك املخاطر. �

مستوى التزام الركة بائحة حكومة الركات. �

نتائج املراجعة السنوية إلجراءات الرقابة الداخلية. �

خطط الركة وقراراتها املهمة والتوقعات املستقبلية ألعالها. �





كيف تحصل على التقرير؟

ميكن للمستثمرين الحصول عى تقرير مجلس اإلدارة ألي رشكة مدرجة يف السوق املالية من خال 

ملف الركة يف املوقع اإللكرتوين لركة السوق املالية السعودية )تداول( أو من خال موقع الركة 

اإللكرتوين أو زيارة املقّر الرئيس للركة.

تقرير مجلس اإلدارة وقراراك االستثماري:

إن أحد مبادئ االستثار املهمة تشري إىل رضورة تجنب االستثار يف رشكة ال يعرف املستثمر نشاطها 

معرفة كاملة. وكخطوة أوىل للتعرف عى نشاط الركة، يعد تقرير مجلس اإلدارة السنوي مرجعاً 

عليها  وما  »أصول«  من  الركة  متلكه  ملا  ملخصاً   - املثال  سبيل  عى   - يتضمن  فالتقرير  أساسياً.  

االسرتاتيجية  قراراتها  وأبرز  املايل  الركة  أداء  نتائج  وكذلك  »خصوم«،  لغريها  مالية  التزامات  من 

والتشغيلية والهيكلية.

موقع الهيئة:
  www.cma.org.sa

الرقم المجاني:
 800 245 1111

فاكس:
  00966 11 490 6599
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هذه النشرة ذات غرض توعوي فقط وليست بديلة من األنظمة واللوائح 

العالقة، وال تشكل بأي حال من األحوال مرجعًا قانونيًا  والتعليمات ذات 

أليٍّ من اإلجراءات والحقوق والمسؤوليات لألطراف ذات العالقة.


