
 

 التقارير المتكاملة

 

يقوم مجلس اإلدارة بالعمل على خلق القيم داخل الشركة وذلك على المدى القصير والمتوسط  •

والطويل، وذلك من خالل وضع اآلليات واإلجراءات التي تعمل على تحقيق األهداف االستراتيجية 

سسية لدى العاملين للشركة، وتحسين معدالت األداء مما يساهم بشكل فعال على خلق القيم المؤ

 ويحفزهم على العمل المستمر للحفاظ على السالمة المالية للشركة.

أحد األدوات الفعالة في تحقيق األهداف االستراتيجية للشركة وبالتالي  تعد نظم التقارير المتكاملة •

داخلية خلق القيم المؤسسية، ولذلك تعمل الشركة على التطوير المستمر لنظم التقارير المتكاملة ال

المعمول بها لديها كي تصبح أكثر شمولية، حيث أن ذلك يساعد كل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 

 التنفيذية على اتخاذ القرارات بشكل منهجي وسليم، ومن ثم تحقيق مصالح المساهمين.

 

 -المتكامل: فيما يلي أهم الخصائص الواجب توافرها في التقرير  •
 

 تيجية:التركيز على االسترا.1
يجب أن يتضمن التقرير توضيح لألهداف االستراتيجية التي تسعى الشركة إلى تحقيقها، واإلجراءات 

والسياسات المتبعة من قبل الشركة لتحقيق تلك األهداف، فضالً عن آلية الربط بين قدرة الشركة  

 تحقيق األهداف وخلق القيم المؤسسية داخل الشركة والحفاظ عليها.على 

 :رة عامة على هيكل الشركة والنموذج المؤسسينظ. 2 

والعوامل يجب أن يتضمن التقرير توضيح للنموذج المؤسسي الذي تتبعه الشركة في تسيير أعمالها، 

الخارجية التي تؤثر على سالمة المركز المالي للشركة. فضالً عن المجهودات التي تقوم بها الشركة 

 على المدى القصير والمتوسط والطويل.القيم المؤسسية والحفاظ عليها  لخلق 

 المخاطر التي تواجه الشركة:. 3 

أن يستعرض التقرير أنشطة الشركة وما يصاحبها من مخاطر، فضالً عن توضيح لمعدالت األداء وكيفية  

 قياسها، ذلك باإلضافة إلى الفرص المتاحة أمام الشركة لتوسيع حجم أعمالها وتعظيم أرباحها. 

 التوقعات المستقبلية:التوجه و. 4 

ن تقييم للصعوبات التي أن يتضمن التقرير توقعات اإلدارة بشأن مستقبل نشاط الشركة، فضالً ع

وتحديد األنشطة ذات المخاطر العالية إلعطائها أولوية المراجعة، وتحديد الفرص والتحديات تواجهها، 

 تواجه الشركة لتحقيق أهدافها االستراتيجية. والشكوك التي 

 اإليجاز، والدقة، والمادية في عرض المعلومات:. 5 

وأن أن تكون المعلومات والبيانات المعروضة في التقرير على درجة كبيرة من الشمولية واالتساق، 

اتخاذ القرارات السليمة  باإليجاز والدقة، وأن تكون معلومات مادية وهامة بحيث تُسهل عمليةتتصف 

 أياً من متخذي القرار.اإلدارة التنفيذية أو من قبل 

 دورية التقارير:. 6 

أن تتميز التقارير بدورية العرض وأن تكون مرتبطة دائماً بدورة عمل الشركة، وأن يتم تحديث التقرير بآخر  

 المعلومات والمستجدات، ويتم إعدادها وفق أطر زمنية تخدم المدى القصير والمتوسط وطويل األجل. 


