
الدليل االسترشادي
للشركات المدرجة 

وفقــًا  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  إعدادهــا  عنــد 

الشـــــــــــركات  حوكمــة  الئحــة  لمتطلبــات 

ونظـــــام الشــــركات والضوابــط واإلجــراءات 

التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات 

المدرجــة المســاهمة  بشــركات  الخاصــة 
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يرجى مراعاة اآلتي عند االسترشاد بنموذج تقرير مجلس اإلدارة:

ــة التــي تصــدر  1. يقصــد بكلمــة التقريــر )تقريــر مجلــس اإلدارة(، كمــا يقصــد بالشــركة )الشــركة المدرج
التقريــر(. 

2. طريقــة عــرض هــذا التقريــر ال تعتبــر إلزاميــة، حيــث تــم إعــداده كدليــل استرشــادي فقــط إلعــداد تقريــر 
مجلــس اإلدارة، ومــن ثــم فــإن مســؤولية االلتــزام بمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات ونظــام الشــركات 
والضوابــط واالجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظام الشــركات الخاصة بشــركات المســاهمة المدرجة  

ذات العالقــة تظــل علــى الشــركة . 
3. يشــمل هــذا التقريــر المعلومــات الواجــب اإلفصــاح عنهــا فــي تقريــر مجلــس اإلدارة بمــا يتــالءم مــع 

طبيعــة نشــاط كل شــركة .
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مقدمة

تقريــر مجلــس اإلدارة هــو تقريــر يجــب علــى كل شــركة مســاهمة مدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية أن تقدمــه إلــى 

المســتثمرين.

ُيعــد التقريــر أحــد المصــادر المهمــة للمعلومــات والبيانــات التــي يحتاجهــا المســتثمرون للتعــرف علــى أنــواع النشــاط الرئيســة 

للشــركة وطبيعــة اســتثماراتها وهيكلــة إدارتهــا ومســتوى أدائهــا خــالل العــام المالــي. كذلــك ُيعــّد هــذا التقريــر مــن التقاريــر 

التــي يعتمــد عليهــا المســتثمر فــي بنــاء قــراره االســتثماري باإلضافــة إلــى البيانــات الماليــة األخــرى؛ فهــو رســالة ســنوية مــن 

مجلــس إدارة الشــركة للمســاهمين والمســتثمرين تتضمــن مجموعــة مــن المعلومــات األساســية حــول نشــاط الشــركة وأبــرز 

مــا قامــت بــه مــن مشــاريع إضافــة إلــى تحليــل النتائــج التشــغيلية والماليــة. ومــن جانــب آخــر، يقــدم التقريــر تصــورًا واضحــًا 

حــول هيكلــة مجلــس إدارة الشــركة و مــدى التزامهــا بأحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات.

وتقريــر مجلــس اإلدارة مــن التقاريــر المهمــة، ويحتــوي علــى كلمــة رئيــس مجلــس اإلدارة، ومعلومــات حــول نشــاطات 

ــرز قراراتهــا االســتراتيجية والتشــغيلية، إضافــة إلــى ملخــص ألصــول الشــركة وخصومهــا، وعــرض  الشــركة، وملخــص ألب

ــر مصــدرًا مهمــًا  ــر، ُيعــّد التقري ــب آخ ــي تواجههــا. ومــن جان ــة والمتوقعــة الت ــي لنتائجهــا التشــغيلية والمخاطــر الحالي تحليل

للتعــرف علــى مــدى التــزام الشــركة بأحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات؛ إذ يتضمــن التقريــر وصفــًا ألحــكام الالئحــة التــي التزمتهــا 

الشــركة واألحــكام التــي لــم تلتزمهــا وأســباب ذلــك. أمــا القوائــم الماليــة فتحتــوي علــى بيانــات الربــح أو الخســارة الســنوية 

والوضــع المالــي الحالــي والدخــل والتغيــرات فــي حقــوق المســاهمين والتدفقــات النقديــة.

وقــد بينــت المــادة التســعون مــن الئحــة حوكمــة الشــركات المعلومــات التــي يجــب أن يتضمنهــا تقريــر مجلــس إدارة الشــركة 

والتــي يعتمــد عليهــا المســتثمرون فــي اتخــاذ قراراتهــم االســتثمارية، هــذا باإلضافــة الــى المــادة الثالثــة والتســعون مــن 

الئحــة حوكمــة الشــركات ومــا يتضمنــه نظــام الشــركات والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لنظــام الشــركات 

الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة مــن أحــكام تتطلــب اإلفصــاح فــي تقريــر مجلــس اإلدارة.

ــة بااللتــزام  ــة فــي الســوق المالي ــر مجلــس اإلدارة لمســاعدة الشــركات المدرج ــل االسترشــادي لتقري ــداد الدلي ــم إع وقــد ت

بمتطلبــات اإلفصــاح فــي تقريــر مجلــس اإلدارة، علمــًا بــأن التــزام الشــركة بهــذا الدليــل ال يعفــي الشــركة مــن االلتــزام 

بمتطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات و نظــام الشــركات والضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لنظــام الشــركات 

الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة.
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تقرير مجلس اإلدارة

يمكن للشركة أن تستوفي متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة بتطبيق المتطلبات التالية: 

اواًل : المادة التسعون من الئحة حوكمة الشركات .

ثانيًا : المادة الثالثة والتسعون من الئحة حوكمة الشركات. 

ثالثًا : متطلبات اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة الواردة في نظام الشركات. 

رابعــًا : متطلبــات اإلفصــاح فــي تقريــر مجلــس اإلدارة الــواردة فــي الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذا لنظــام 

الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة.

يجــب أن يتضمــن تقريــر مجلــس اإلدارة عرضــًا لعملياتــه خــالل الســنة الماليــة األخيــرة، وجميــع العوامــل المؤثــرة فــي أعمــال 

الشــركة، ويجــب أن يشــتمل تقريــر مجلــس اإلدارة علــى مــا يلــي:

1( ما  ُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطَبق وأسباب ذلك.
يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى مــا طبــق مــن أحــكام الئحــة حوكمــة الشــركات ومــا لــم يطَبــق مــع توضيــح أســباب عــدم 

التطبيــق، وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اإلفصــاح عــن هــذه الفقــرة علــى شــكل جــدول حســب اآلتــي:

تطبــق الشــركة جميــع األحــكام الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة، باســتثناء األحــكام 

الــواردة أدنــاه:

2( أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأعضــاء اللجــان، واإلدارة التنفيذيــة، ووظائفهــم الحاليــة 
وخبراتهــم. ومؤهالتهــم  والســابقة 

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى أســماء والوظائــف الحاليــة والســابقة والمؤهــالت والخبــرات لــكل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 

وأعضــاء اللجــان واإلدارة التنفيذيــة، وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اإلفصــاح عــن هــذه الفقــرة علــى شــكل جــداول حســب 

اآلتــي:

أ . أعضاء مجلس اإلدارة 

أسباب عدم التطبيق نص المادة/الفقرة رقم المادة/ الفقرة

- - -

- - -

الخبرات المؤهالت  الوظائف
السابقة

 الوظائف
الحالية االسم

- - - - - 1

- - - - - 2
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ب. أعضاء اللجان

ج. اإلدارة التنفيذية 

3( أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوًا  
فــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا. 

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى أســماء الشــركات أيــًا كان شــكلها القانونــي ســواًء داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو 

مجلــس اإلدارة عضــوًا فــي مجلــس إداراتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا. وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اإلفصــاح عــن 

هــذه الفقــرة علــى شــكل جــدول حســب اآلتــي: 

الخبرات المؤهالت  الوظائف
السابقة

 الوظائف
الحالية االسم

- - - - - 1

- - - - - 2

الخبرات المؤهالت  الوظائف
السابقة

 الوظائف
الحالية االسم

- - - - - 1

- - - - - 2

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

 داخل المملكة/
خارج المملكة

 أسماء الشركات
 التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة

 عضوًا في
 مجالس إداراتها
 السابقة أو من

مديريها

الكيان القانوني 
)مساهمة 

مدرجة/ مساهمة 
غير مدرجة/ 

ذات مسؤولية 
محدودة/....(

 داخل المملكة/
خارج المملكة

 أسماء الشركات
 التي يكون

 عضو مجلس
 اإلدارة عضوًا
 في مجالس

 إداراتها الحالية
أو من مديريها

اسم
العضو 

- - - - - - عضو )1(

- - - - - - عضو )2(
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*  إن هذه الفقرة يعمل بها ابتداء من تاريخ 31/ 12 /2017م 

4( تكويــن مجلــس اإلدارة وتصنيــف أعضائــه علــى النحــو اآلتــي: عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي - 
عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي- عضــو مجلــس إدارة مســتقل.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى تصنيــف أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى النحــو التالــي: عضــو مجلــس إدارة تنفيــذي، أو عضــو 

مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي، أو عضــو مجلــس إدارة مســتقل. وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اإلفصــاح عــن هــذه الفقــرة علــى 

شــكل جــدول حســب اآلتــي:

5( اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائــه -وبخاصــة غيــر التنفيذييــن- علمــًا 
بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال الشــركة وأدائهــا.*

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى اإلجــراءات التــي اتخذهــا المجلــس إلحاطــة األعضــاء – وبخاصــة غيــر التنفيذييــن –  بمقترحــات 

وملحوظــات المســاهمين حيــال الشــركة وأدائهــا.

6( وصــف مختصــر الختصاصــات اللجــان ومهامهــا مثــل: لجنــة المراجعــة، ولجنة الترشــيحات ولجنة 
ــخ انعقادهــا  ــا وتواري ــدد اجتماعاته ــا وع ــان ورؤســائها وأعضائه ــر أســماء اللج ــع ذك ــآت، م المكاف

وبيانــات الحضــور لألعضــاء لــكل اجتمــاع.

يجب أن يشتمل التقرير اإلفصاح عن التالي:

وصف مختصر الختصاصات كل لجنة من لجان الشركة ومهامها.  •

أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات حضور األعضاء لكل اجتماع.  •

على سبيل المثال يمكن اإلفصاح عن هذه الفقرة حسب اآلتي:

مثال:                      )لجنة / ----------(

تصنيف العضوية
)تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل) اسم العضو

- عضو )1(

- عضو )2(

- عضو )3(
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• وصف مختصر الختصاصات اللجنة ومهامها:

بحيــث يتضمــن التقريــر وصفــًا مختصــرًا الختصاصــات اللجنــة ومهامهــا، وبعــد ذلــك يتــم اإلفصــاح عــن بقيــة متطلبــات الفقــرة 

وفقــًا للجــدول التالي:

ــه  ــه وأداء لجان ــم أدائ ــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقيي ــق، الوســائل الت 7( حيثمــا ينطب
ــا بالشــركة، إن وجــدت.* ــم وعالقته ــي قامــت بالتقيي ــة الت ــه، والجهــة الخارجي وأعضائ

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه، وأن 

يشــتمل التقريــر علــى الجهــة الخارجيــة التــي قامــت بالتقييــم وعالقتهــا بالشــركة، إن وجــدت.

8( اإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــًا لمــا هــو منصــوص 
عليــه فــي المــادة الثالثــة والتســعين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات.

• يلتزم مجلس اإلدارة بما يلي:

1( اإلفصاح عن سياسة المكافآت وعن كيفية تحديد مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة.*

2( اإلفصــاح بدقــة وشــفافية وتفصيــل فــي تقريــر مجلــس اإلدارة عــن المكافــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، دون إخفــاء أو تضليــل، ســواء أكانــت مبالــغ أو منافــع أو مزايــا، أيــًا كانــت طبيعتهــا 

ــخ  ــة لألســهم هــي القيمــة الســوقية عنــد تاري ــا أســهمًا فــي الشــركة، فتكــون القيمــة المدخل ــت المزاي واســمها. وإذا كان

االســتحقاق.

3( توضيــح العالقــة بيــن المكافــآت الممنوحــة وسياســة المكافــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي انحــراف جوهــري عــن هــذه 

السياســة. 

4( بيان التفاصيل الالزمة بشأن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل ممن يلي على حدة:

 أ.  أعضاء مجلس اإلدارة.

ــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى المكافــآت مــن الشــركة علــى أن يكــون مــن ضمنهــم الرئيــس   ب. خمســة مــن كب

ــي. ــر المال ــذي والمدي التنفي

 ج.  أعضاء اللجان.

5( بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين  أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات.

 عدد االجتماعات )...( اجتماعات
 طبيعة

العضوية االجتماع الثالثاالسم
--/--/----م

االجتماع الثاني
--/--/----م

االجتماع األول
--/--/----م

- - - رئيس اللجنة عضو )1( 1

- - - عضو عضو )2( 2

- - - عضو عضو )3( 3

*  إن هذه الفقرة يعمل بها ابتداء من تاريخ 2017/12/31م 
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يكون اإلفصاح عن المكافآت في التقرير وفقًا للجداول التالية:

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 بدل
المصروفات

 المجموع
الكلي

 مكافأة
 نهاية

الخدمة

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلين

- - - - - - - - - - - - - - - - 1

- - - - - - - - - - - - - - - - 2

- - - - - - - - - - - - - - - - 3

- - - - - - - - - - - - - - - المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

- - - - - - - - - - - - - - - - 1

- - - - - - - - - - - - - - - - 2

- - - - - - - - - - - - - - - - 3

- - - - - - - - - - - - - - - المجموع

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين:

- - - - - - - - - - - - - - - - 1

- - - - - - - - - - - - - - - - 2

- - - - - - - - - - - - - - - - 3

- - - - - - - - - - - - - - - المجموع
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مكافآت كبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء اللجان

 المجموع
الكلي

 مجموع
 مكافأة

 التنفيذيين
 عن المجلس

إن وجدت

 مكافأة
 نهاية

الخدمة

المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة
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- - - - - - - - - - - - - 1 - الرئيس التنفيذي

- - - - - - - - - - - - - 2 - المدير المالي

- - - - - - - - - - - - - - 3

- - - - - - - - - - - - - - 4

- - - - - - - - - - - - - - 5

- - - - - - - - - - - - - المجموع

المجموع بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة )عدا بدل 
حضور الجلسات(

أعضاء لجنة المراجعة
- - -  - 1
- - -  - 2
- - - - 3
- - - المجموع

أعضاء لجنة المكافآت
- - -  - 1
- - -  - 2
- - - - 3
- - - المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات
- - -  - 1
- - -  - 2
- - - - 3
- - - المجموع

أعضاء لجنة المخاطر
- - -  - 1
- - -  - 2
- - - - 3
- - - المجموع

أعضاء لجنة )...(
- - -  - 1
- - -  - 2
- - - - 3

- - - المجموع
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9( أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو 
مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة، مــع بيــان أســباب المخالفــة والجهــة الموقعــة لهــا 

وســبل عالجهــا وتفــادي وقوعهــا فــي المســتقبل.

ُتعــد العقوبــات والجــزاءات علــى الشــركة مؤشــرًا علــى مــدى التزامهــا لمتطلبــات الجهــات الرقابيــة. وعنــد وجــود عقوبــة أو 

جــزاء علــى الشــركة، يتعيــن عليهــا اإلفصــاح عــن ذلــك فــي التقريــر وذلــك لكــي يتســنى للمســتثمرين االطــالع علــى جميــع 

العقوبــات والجــزاءات المفروضــة علــى الشــركة.

وعليــه، فإنــه يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة 

مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة خــالل الســنة، مــع بيــان أســبابها والجهــة الموقعــة لهــا وســبل 

عالجهــا وتفــادي وقوعهــا فــي المســتقبل. 

على سبيل المثال يمكن اإلفصاح عن هذه الفقرة على شكل جدول حسب اآلتي:

10( نتائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة، إضافــة إلــى رأي لجنــة 
المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة.

نظــرًا إلــى أهميــة الرقابــة الداخليــة التــي ُتعــّد أحــد أهــم األساســيات فــي حمايــة أصــول الشــركة ومســاندتها فــي تحقيــق 

أهدافهــا، يجــب علــى مجلــس إدارة الشــركة أن يتحقــق بشــكل ســنوي مــن فاعليــة تلــك اإلجــراءات مــن خــالل المراجعــة 

الســنوية لهــا. حيــث إن إجــراءات الرقابــة الماليــة والتشــغيلية واإلداريــة الســليمة كفيلــة بالحــّد مــن مخاطــر ســوء اســتغالل 

أصــول الشــركة والتأثيــر فــي أعمالهــا، ومــن هنــا تبــرز أهميــة مراجعــة تلــك اإلجــراءات بشــكل ســنوي للتحقــق مــن فاعليتهــا 

وكفاءاتهــا، وإدخــال التعديــالت الالزمــة علــى تلــك االجــراءات فــي حــال ثبوتهــا. ويجــب أن يشــتمل التقريــر علــى النتائــج التــي 

توصــل إليهــا مجلــس االدارة مــن خــالل مراجعتــه الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة، باإلضافــة إلــى 

الــرأي الــذي توصلــت إليــه لجنــة المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة.

11( توصيــة لجنــة المراجعــة بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعييــن مراجــع داخلــي فــي الشــركة فــي 
حــال عــدم وجــوده.*

ــر –فــي حــال عــدم وجــود مراجــع داخلــي فــي الشــركة- علــى توصيــة لجنــة المراجعــة بشــأن مــدى  يجــب أن يشــتمل التقري

الحاجــة إلــى تعييــن مراجــع داخلــي فــي الشــركة.

 سبل عالجها
 وتفادي وقوعها
في المستقبل

 الجهة الموقعة
للمخالفة

 أسباب
المخالفة

 العقوبة/ الجزاء/
 التدبير االحترازي/ القيد

االحتياطي

- - - -

- - - -

*  إن هذه الفقرة يعمل بها ابتداء من تاريخ 31/ 12 /2017م 
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12( توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي 
رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم 

أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي، ومســوغات تلــك التوصيــات، وأســباب عــدم األخــذ بهــا.*

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى توصيــات لجنــة المراجعــة والتــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي 

رفــض المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع 

الداخلــي ومســوغات تلــك التوصيــات وأســباب عــدم أخــذ المجلــس بهــا.

13( تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة، إن وجدت.

يجب أن يشتمل التقرير على بيان لمساهمات الشركة اجتماعيًا في حال وجودها وذكر تفاصيلها.

14( بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســنة الماليــة األخيــرة 
وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات.  

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســنة الماليــة األخيــرة، وأن 

يتضمــن البيــان أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات. كمــا يمكــن اإلفصــاح عــن هــذه الفقــرة علــى شــكل 

جــدول حســب اآلتــي:

15( وصــف ألنــواع النشــاط الرئيســة للشــركة و شــركاتها التابعــة، وفــي حــال وصــف نوعيــن أو 
أكثــر مــن النشــاط، يجــب إرفــاق بيــان بــكل نشــاط وتأثيــره فــي حجــم أعمــال الشــركة وإســهامها 

فــي النتائــج.

يجــب أن يشــتمل التقريــر وصفــًا لألنشــطة الرئيســة للشــركة والشــركات التابعــة لهــا بغــرض توفيــر معلومــات عــن أنشــطة 

الشــركة المختلفــة والمحيــط االقتصــادي الــذي تعمــل بــه،

و فــي حــال وصــف نوعيــن أو أكثــر مــن النشــاط، فعلــى الشــركة أن ترفــق بيــان بــكل نشــاط يوضــح تأثيــره علــى حجــم أعمــال 

الشــركة وإســهامها فــي النتائــج، ويمكــن اإلفصــاح عــن هــذه الفقــرة كالتالــي:

وصف األنشطة الرئيسة للشركة:

النشاط )1(:

النشاط )2(:

سجل الحضور
اجتماع الجمعية الثالثاالسم

--/--/----م
اجتماع الجمعية الثاني

--/--/----م
اجتماع الجمعية األول

--/--/----م

- - - عضو )1( 1

- - - عضو )1( 2

*  إن هذه الفقرة يعمل بها ابتداء من تاريخ 2017/12/31م 
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 تأثير هذه األنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

وصف األنشطة الرئيسية للشركة التابعة )1):

النشاط )1(:

النشاط )2(:

تأثير هذه األنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي:

16( وصــف لخطــط وقــرارات الشــركة المهمــة )بمــا فــي ذلــك التغييــرات الهيكليــة للشــركة، أو 
توســعة أعمالهــا، أو وقــف عملياتهــا( والتوقعــات المســتقبلية ألعمــال الشــركة.

ــة للشــركة، أو  ــرات الهيكلي ــك التغيي ــر علــى وصــف لخطــط وقــرارات الشــركة المهمــة بمــا فــي ذل يجــب أن يشــتمل التقري

توســعة أعمالهــا، أو وقــف عملياتهــا، والتوقعــات المســتقبلية ألعمــال الشــركة.

17( المعلومــات المتعلقــة بــأي مخاطــر تواجههــا الشــركة )ســواء أكانــت مخاطــر تشــغيلية أم 
مخاطــر تمويليــة، أم مخاطــر الســوق( وسياســة إدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهــا.

نظــرًا إلــى أهميــة التعــرف علــى المخاطــر المتعلقــة بنشــاطات الشــركة وقيــاس مــدى خطــورة كل نشــاط، األمــر الــذي مــن 

شــأنه المســاعدة علــى اتخــاذ القــرارات االســتثمارية فإنــه يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى معلومــات متعلقــة بالمخاطــر التــي 

تواجههــا الشــركة ســواًء أكانــت مخاطــر تشــغيلية أم مخاطــر تمويليــة أم مخاطــر الســوق ومعلومــات شــاملة وتوضيحيــة عنهــا، 

هــذا إضافــًة الــى سياســة الشــركة فــي إدارة هــذه المخاطــر ومراقبتهــا. 

18( خالصــة علــى شــكل جــدول أو رســم بيانــي ألصــول الشــركة وخصومهــا ونتائــج أعمالهــا فــي 
الســنوات الماليــة الخمــس األخيــرة أو منــذ التأســيس أيهمــا أقصــر.

فــي ســبيل تمكيــن المســتثمرين مــن الوصــول الــى نتائــج فــي غايــة األهميــة، فإنــه يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى ملخــص 

ــذ التأســيس أيهمــا أقصــر مــن  ــرة أو من ــة الخمــس األخي ــج أعمــال الشــركة وأصولهــا وخصومهــا فــي الســنوات المالي لنتائ

خــالل اإلفصــاح عنهــا علــى شــكل جــدول أو رســم بيانــي.

وعلى سبيل المثال يمكن اإلفصاح عن هذه الفقرة على النحو اآلتي:

النسبة إيرادات النشاط

% - نشاط )1)

% - نشاط )2)

%100 - اإلجمالي

النسبة إيرادات النشاط

% - نشاط )1)

% - نشاط )2)

%100 - اإلجمالي
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• مقارنة نتائج األعمال أو أصول وخصوم الشركة في شكل رسم بياني:

• مقارنة نتائج األعمال في شكل جدول:

• مقارنة األصول والخصوم في شكل جدول:

2013 2014 2015 2016 2017

2013م 2014م 2015م 2016م 2017م البيان

- - - - - اإليرادات 

- - - - - تكاليف اإليرادات

- - - - - مجمل الربح 

- - - - - صافي الربح

2013م 2014م 2015م 2016م 2017م البيان

- - - - - األصول 
المتداولة

- - - - - األصول غير 
المتداولة

- - - - - إجمالي األصول

- - - - - الخصوم 
المتداولة

- - - - - الخصوم غير 
المتداولة

- - - - - إجمالي الخصوم
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19( تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.
ــر علــى تحليــل جغرافــي للمناطــق داخــل المملكــة وخارجهــا التــي تحصــل فيهــا الشــركة وشــركاتها  يجــب أن يشــتمل التقري

التابعــة علــى إيراداتهــا. علــى أن يتضمــن التحليــل الجغرافــي تفاصيــل كافيــة وال يتــم االكتفــاء بتقســيم التحليــل الجغرافــي 

إلــى محلــي وخارجــي فقــط، وفــي حــال اقتصــار إيــرادات الشــركة علــى موقــع جغرافــي واحــد يوضــح ذلــك فــي التقريــر.

وعلى سبيل المثال يمكن اإلفصاح عن هذه الفقرة على النحو اآلتي:

20(  إيضــاح ألي فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي 
توقعــات أعلنتهــا الشــركة.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى إيضــاح للفروقــات الجوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي 

توقعــات أعلنتهــا الشــركة. وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اإلفصــاح عــن هــذه الفقــرة بتوضيــح قيمــة التغيــر ونســبته علــى شــكل 

جــدول حســب اآلتــي: 

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة

السنة

المجموع المنطقة الجغرافية 
(2(

المنطقة الجغرافية 
(1( إجمالي اإليرادات

- - - - 2017م

التحليل الجغرافي إلجمالي إيرادات الشركة التابعة )1(   

السنة

المجموع المنطقة الجغرافية 
(2(

المنطقة الجغرافية 
(1( إجمالي اإليرادات

- - - - 2017م

نسبة التغير التغيرات )+( أو )-( 2016م 2017م البيان

- - - -  المبيعات /
اإليرادات

- - - - تكلفة المبيعات/
اإليرادات

- - - - مجمل الربح 

- - - - إيرادات تشغيلية-
أخرى

- - - - مصروفات 
تشغيلية-أخرى

- - - - الربح )الخسارة( 
التشغيلي
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21( إيضــاح ألي اختــالف عــن معاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 
القانونييــن.

يجــب أن يشــتمل التقريــر - فــي حــال وجــود اختــالف عــن معاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونييــن - علــى توضيــح لالختــالف.

22( اســم كل شــركة تابعــة ورأس مالهــا ونســبة ملكيــة الشــركة فيهــا ونشــاطها الرئيــس، والدولة 
المحــل الرئيــس لعملياتهــا، والدولة محل تأسيســها.

يجــب أن يشــتمل التقريــر فــي حــال وجــود شــركات تابعــة للشــركة المدرجــة علــى  اســم كل شــركة تابعــة ورأس مالهــا ونســبة 

ملكيــة الشــركة فيهــا، و نشــاطها الرئيــس، والدولــة المحــل الرئيــس لعملياتهــا والدولــة محــل تأسيســها. 

وعلى سبيل المثال يمكن اإلفصاح عن هذه الفقرة على شكل جدول حسب اآلتي:

23( تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى تفاصيــل جميــع األســهم وأدوات الديــن التــي أصدرتهــا الشــركات التابعــة، موضحــًا عــدد هــذه 

األســهم وكذلــك أدوات الديــن وقيمتهــا وأي معلومــات أخــرى مرتبطــة بهــا.  

24( وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى سياســة الشــركة فــي توزيــع األربــاح حتــى فــي حالــة عــدم تحقيــق أربــاح خــالل الفتــرة الماليــة، 

كمــا يجــب أن يتضمــن التقريــر الطريقــة المقترحــة لتوزيــع األربــاح، وعلــى أن توضــح نســب األربــاح التــي تــم توزيعهــا علــى 

المســاهمين خــالل الفتــرات المختلفــة مــن الســنة الماليــة إضافــًة إلــى نســبة األربــاح المقتــرح توزيعهــا فــي نهايــة الســنة 

الماليــة وإجمالــي هــذه األربــاح. وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اإلفصــاح عــن هــذه المــادة علــى شــكل جــدول حســب اآلتــي:

الدولة محل 
التأسيس 

الدولة المحل 
الرئيس 

لعملياتها 

نشاطها 
الرئيس 

نسبة ملكية 
الشركة فيها  رأس مالها اسم الشركة 

التابعة

- - - - - الشركة التابعة )1( 

- - - - - الشركة التابعة )2)

إجمالي األرباح
 نسب األرباح

 المقترح توزيعها في
نهاية السنة

نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة

--/--/2017م --/--/2017م --/--/2017م

- % % % % النسبة

- - - - - اإلجمالي
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25( وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص 
)عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقرباءهــم( أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق 
بموجــب المــادة الخامســة واألربعيــن مــن قواعــد التســجيل و اإلدراج، وأي تغييــر فــي تلــك 

ــرة. ــة األخي الحقــوق خــالل الســنة المالي

يمكن للشركة االلتزام بالمتطلب النظامي للفقرة أعاله باإلفصاح على شكل جدول حسب اآلتي:

ــس إدارة  ــود ألعضــاء مجل ــاب تع ــة وحقــوق اكتت ــة تعاقدي ــة وأوراق مالي 26( وصــف ألي مصلح
ــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها  ــار التنفيذيي الشــركة وكب

ــرة. ــة األخي ــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة المالي التابعــة، وأي تغيي

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى قائمــة أو جــدول بأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم، متضمنــًا وصفــًا 

ألي مصلحــة لهــم وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة 

وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة األخيــرة. كمــا يوضــح التقريــر عــدد األســهم أو  أدوات 

ديــن الشــركة التــي يملكونهــا وأقربائهــم، أو األســهم أو أدوات الديــن  المرتبطــة بــأي حــق اكتتــاب منحتــه الشــركة أو أي مــن 

الشــركات التابعــة ألي منهــم. 

وعلى سبيل المثال يمكن اإلفصاح عن هذه الفقرة على شكل جدول حسب اآلتي:

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة 
وكبار التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل و 

اإلدراج

نسبة التغيير صافي التغيير عدد األسهم 
نهاية العام

عدد األسهم 
بداية العام

اسم من تعود 
له المصلحة تسلسل

% - - - -  )1(

% - - - - (2(

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات 
دين الشركة 

نسبة التغيير صافي 
التغيير

نهاية العام بداية العام اسم من تعود 
له المصلحة 
أو األوراق 

التعاقدية أو 
حقوق االكتتاب

تسلسل

أدوات الدين عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

% - - - - - -  )1(

% - - - - - - (2(

% - - - - - - (3(
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وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين 
الشركة 

نسبة التغيير صافي 
التغيير

نهاية العام بداية العام
اسم من تعود 

له المصلحة تسلسل

أدوات الدين عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

% - - - - - -  )1(

% - - - - - - (2(

% - - - - - - (3(

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات 
دين الشركة التابعة )1)

نسبة التغيير صافي 
التغيير

نهاية العام بداية العام
اسم من تعود 

له المصلحة تسلسل

أدوات الدين عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

% - - - - - -  )1(

% - - - - - - (2(

% - - - - - - (3(

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين 
الشركة التابعة )1( 

نسبة التغيير صافي 
التغيير

نهاية العام بداية العام
اسم من تعود 

له المصلحة تسلسل

أدوات الدين عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

% - - - - - -  )1(

% - - - - - - (2(

% - - - - - - (3(
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27( المعلومــات المتعلقــة بــأي قــروض علــى الشــركة )ســواء أكانــت واجبــة الســداد عنــد الطلــب 
أم غيــر ذلــك(، وكشــف بالمديونيــة اإلجماليــة للشــركة و الشــركات التابعــة لهــا وأي مبالــغ دفعتهــا 
الشــركة ســدادًا لقــروض خــالل الســنة ومبلــغ أصــل القــرض واســم الجهــة المانحــة لهــا ومدتــه 

والمبلــغ المتبقــي، و فــي حــال عــدم وجــود قــروض علــى الشــركة، عليهــا تقديــم إقــرار بذلــك.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى كافــة المعلومــات عــن القــروض علــى الشــركة وكشــف بالمديونيــة اإلجماليــة للشــركة 

وشــركاتها التابعــة، واســم الجهــة المانحــة، ومــدة القــرض، ومبلــغ أصــل القــرض، والمبالــغ التــي قامــت الشــركة بســدادها 

ــغ المتبقــي مــن القــرض.  خــالل العــام، والمبل

وعلى سبيل المثال يمكن اإلفصاح عن هذه الفقرة على شكل جدول حسب اآلتي:

كما يجب أن يشتمل التقرير على كشف بالمديونية اإلجمالية للشركات التابعة.

وفــي حــال عــدم وجــود أي قــروض يجــب أن تقــر الشــركة بذلــك، ويكــون اإلقــرار ضمــن التقريــر بعــدم وجــود أي قــروض علــى 

الشركة.

28( وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات 
حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة مــع إيضــاح أي 

عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى وصــف لفئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات 

حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل الســنة الماليــة مــع إيضــاح أي عــوض حصلــت عليــه الشــركة 

مقابــل ذلــك ، وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اإلفصــاح عــن هــذه الفقــرة علــى شــكل جــدول حســب اآلتــي:

المديونية 
اإلجمالية 
للشركة 

وشركاتها 
التابعة

المبلغ 
المتبقي من 

القرض

المبالغ 
المدفوعة 

سدادًا 
للقرض 

خالل السنة

مدة القرض مبلغ أصل 
القرض

اسم الجهة 
المانحة 
للقرض

تسلسل

- - - - - -  )1(

- - - - - - (2(
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إصدارات وِمَنح الشركة

حقوق مشابهة مذكرات حق اكتتاب أوراق مالية تعاقدية أدوات دين 
قابلة للتحويل

- - - - الفئة

- - - - العدد

- - - - العوض

29(  وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة 
تعاقديــة، أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى وصــف ألي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة 

تعاقديــة، أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة ، وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اإلفصــاح 

عــن هــذه الفقــرة علــى شــكل جــدول حســب اآلتــي:

30(  وصــف ألي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلة لالســترداد، 
وقيمــة األوراق الماليــة المتبقيــة، مــع التمييــز بيــن األوراق الماليــة المدرجــة التــي اشــترتها 

الشــركة، وتلــك التــي اشــترتها شــركاتها التابعــة.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى وصــف ألي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد، 

وقيمــة األوراق الماليــة المتبقيــة، مــع التمييــز بيــن األوراق الماليــة المدرجــة التــي اشــترتها الشــركة، وتلــك التــي اشــترتها 

شــركاتها التابعــة. وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اإلفصــاح عــن هــذه الفقــرة علــى شــكل جــدول حســب اآلتــي:

 إصدارات وِمَنح الشركة بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو
حقوق مشابهة

حقوق اكتتاب حقوق تحويل

- - الفئة

- - العدد

عمليات االسترداد أو الشراء أو اإللغاء من الشركة أو من شركاتها التابعة

المتبقي
السبب التاريخ القيمة العدد

نوع أداة 
الدين القابلة 

لالسترداد

العملية
استرداد/

شراء/إلغاء
الشركة

القيمة العدد

- - - - - - - - شركة ...

- - - - - - - - الشركة 
التابعة )1)

- - - - - - - - الشركة 
التابعة )2)
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31( عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي ٌعقــدت خــالل الســنة المالية األخيرة، وتواريــخ انعقادها، 
وســجل حضــور كل اجتمــاع موضحــًا فيه أســماء الحاضرين.

يجــب أن يشــتمل التقريــر عــدد االجتماعــات التــي عقدهــا مجلــس اإلدارة خــالل الســنة الماليــة األخيــرة وتواريــخ انعقادهــا، 

وســجل حضــور كل اجتمــاع موضحــًا فيــه أســماء الحاضريــن. إضافــة إلــى ذلــك فــإن التقريــر يجــب أن يشــتمل علــى بيــان بعــدد 

اجتماعــات المجلــس التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة. وعلــى ســبيل المثــال يمكــن اإلفصــاح 

عــن هــذه الفقــرة علــى شــكل جــدول حســب اآلتــي:

32( عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.*

يجب أن يشتمل التقرير على عدد وتواريخ طلبات الشركة لسجل المساهمين وأسبابها. 

وعلى سبيل المثال يمكن اإلفصاح عن هذه الفقرة على شكل جدول حسب اآلتي:

33(  وصف ألي صفقة بين الشركة و طرف ذي عالقة.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى وصــف ألي صفقــة بيــن الشــركة وطــرف ذي عالقــة، ويجــب الرجــوع إلــى تعريــف األطــراف 

ذوو العالقــة المنصــوص عليــه فــي المــادة األولــى مــن الئحــة الحوكمــة.

وعلى سبيل المثال يمكن اإلفصاح عن هذه الفقرة على شكل جدول حسب اآلتي:

عدد االجتماعات )...(
اسم العضو

اإلجمالي االجتماع الرابع
--/--/----م

االجتماع الثالث
--/--/----م

االجتماع الثاني
--/--/----م

االجتماع األول
--/--/----م

- - - - - عضو )1( 

- - - - - عضو )2)

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: --/--/----م

أسباب الطلب تاريخ الطلب
 عدد طلبات

 الشركة لسجل
المساهمين

- -  )1(

- - (2(

قيمتها مدتها نوع الصفقة نوع عالقته بالشركة الطرف ذو العالقة

- - - - -

- - - - -

*  إن هذه الفقرة يعمل بها ابتداء من تاريخ 31/ 12 /2017م 
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ــأي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا، وفيهــا أو كانــت فيهــا  ــق ب 34( معلومــات تتعل
مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذييــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة 
ــن باألعمــال أو العقــود، وطبيعــة هــذه األعمــال أو  ــث تشــمل أســماء المعنيي ــأي منهــم، بحي ب
العقــود وشــروطها ومدتهــا ومبلغهــا، وإذا لــم توجــد أعمــال أو عقــود مــن هــذا القبيــل، فعلــى 

الشــركة تقديــم إقــرار بذلــك.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى معلومــات ألي أعمــال أو عقــود تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا، وفيهــا  أو كانــت فيهــا مصلحــة 

ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو كبــار التنفيذييــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم، علــى أن تشــمل هــذه 

المعلومــات اســم الشــخص المعنــي بالعمــل أو العقــد، وطبيعــة العمــل أو العقــد، وشــروطه، ومدتــه، ومبلغــه. وعلــى 

ســبيل المثــال يمكــن اإلفصــاح عــن هــذه الفقــرة علــى شــكل جــدول حســب اآلتــي:

وفي حال عدم وجود أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك في التقرير.

ــار  ــد كب ــس إدارة الشــركة أو أح ــد أعضــاء مجل ــه أح ــازل بموجب ــاق تن ــات أو اتف ــان ألي ترتيب 35( بي
ــن أي مكافــآت التنفيذييــن ع

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى بيــان ألي ترتيــب أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو أحــد كبــار التنفيذييــن 

عــن أي مكافــآت، بحيــث يوضــح التقريــر المعلومــات المتعلقــة بذلــك.

36( بيــان ألي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي 
األربــاح.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى بيــان ألي ترتيــب أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي األربــاح، 

بحيــث يوضــح التقريــر المعلومــات المتعلقــة بذلــك.

37( بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو 
ــة الســنوية، مــع وصــف  ــرة المالي رســوم أو أي مســتحقات أخــرى ولــم تســدد حتــى نهايــة الفت

موجــز لهــا وبيــان أســبابها.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو 

ــان أســبابها.  ــة الســنوية، مــع وصــف موجــز لهــا وبي ــرة المالي ــة الفت ــم تســدد حتــى نهاي رســوم أو أي مســتحقات أخــرى ول

اسم العضو/ كبار 
التنفيذيين أو أي شخص 

ذي عالقة بأي منهم 

شروط العمل أو 
العقد

 مدة العمل أو
العقد

 مبلغ العمل أو
العقد

طبيعة العمل أو 
العقد

- - - - -  )1(

- - - - - (2(
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ــال يمكــن اإلفصــاح عــن هــذه الفقــرة علــى شــكل جــدول حســب اآلتــي: وعلــى ســبيل المث

38( بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

يجب أن يشتمل التقرير على بيان بأي استثمارات أو احتياطيات أنشأتها الشركة لمصلحة موظفيها.

39( إقرارات بما يلي:

يجب أن يشتمل التقرير على اإلقرارات التالية:

 أ. أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح.

 ب. أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و ُنفذ بفاعلية.

 ج.  أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

40( إذا كان تقريــر مراجــع الحســابات يتضمــن تحفظــات علــى القوائــم الماليــة الســنوية، يجــب أن 
يوضــح تقريــر مجلــس اإلدارة تلــك التحفظــات وأســبابها وأي معلومــات متعلقــة بهــا.

يجــب أن يشــتمل التقريــر علــى اإلفصــاح عــن أي تحفظــات علــى القوائم المالية الســنوية وأســباب التحفظات وأي معلومات 

متعلقــة بها.

41( فــي حــال توصيــة مجلــس اإلدارة بتغييــر مراجــع الحســابات قبــل انتهــاء الفتــرة المعيــن مــن 
أجلهــا، يجــب أن يحتــوي التقريــر علــى ذلــك، مــع بيــان أســباب التوصيــة بالتغييــر.

فــي حــال قيــام مجلــس اإلدارة بالتوصيــة بتغييــر مراجــع الحســابات للشــركة قبــل نهايــة الفتــرة المعيــن مــن أجلهــا فيجــب أن 

يحتــوي التقريــر علــى ذلــك مــع بيــان أســباب التوصيــة بالتغييــر.

بيان األسباب وصف موجز  لها

2017م

المستحق حتى البيان
نهاية الفترة المالية 
السنوية ولم يسدد

المسدد

- - - - الزكاة

- - - - الضريبة

- - - - المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

- - - - تكاليف تأشيرات 
وجوازات

- - - - رسوم مكتب العمل
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42( اإلفصــاح عــن تفاصيــل أســهم الخزينــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل الشــركة وتفاصيــل عــن 
اســتخدامات هــذه األســهم.

وعلى سبيل المثال يمكن اإلفصاح عن هذه المادة على شكل جدول حسب اآلتي:

تفاصيل استخدامها تاريخ االحتفاظ بها قيمتها
عدد أسهم الخزينة 

المحتفظ بها من قبل 
الشركة

- - - -

- - - -






