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 تقرير مجلس اإلدارة

 م13/31/1031للسنة المالية المنتهية في 

 المحترمين              السادة / مساهمي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات ) الدريس ( 

 ، ... وبعد هللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة 

أن تلبي وتستجيب  – (لدريساوالنقليات )شركة الدريس للخدمات البترولية  - دارة شركتكميسر مجلس إ     
على برامج التنمية الوطنية لخلق جيل  الدائم والحث تشجعوتواكب إستراتيجيات التنمية المستدامة وذلك من خالل ال

زدهار والتطور نحو األمام ، وذلك من ها في بناء المجتمع ودفع عجلة اإلمواقعمن الكوادر المؤهلة للعمل لتأخذ 
رتقاء بها لمستوى المهارة إلخالل فتح المجال أمام الشباب الطموح للعمل واكتساب الخبرات ومحاولة تحسينها وا

وفتح لها الشركة تتداو لف األبواب والمجاالت التيوالمناقشات في مختبرامج التدريب واإلبداع ، بواسطة استعمال 
بهذا يمكن للشركة أن تقدم أفضل الخدمات  لة وإعطاءها فرص لإلبداع والتطور،كتشاف المهارات العامالباب ال

بعد م 1011لسنوي لعام ا  اتقريره يديكمأبين  قدمشركتكم ت .القطاع العام أو الخاص  للجهات التي تتعامل معها من
من النمو  لتحقيق مزيدا   ال  ؤكثر ثقة وتفاأونحن  جديدا   مستقبلين عاما  هلل وتوفيقه بنجاح بحمد نتهاء من إعدادهتم اإلأن 

 الماليداء التشغيلي والمالي وتقرير المراجع الخارجي للعام مجلس اإلدارة األ تقريربإذن هلل ، كما يشمل والنجاح 
 .م1011

عامة:نظرة
داء أعلى أمسبوقة و حيث تم تحقيق انجازات غير والتقدم والنمو النجاح  على استمرارهللابفضل  جهودالكللت ت     
الشركة  قدرةأصبحت إلى أرقام لم تحقق من قبل و تجاوز حجم العمل السنوي لذا فإنمتميز من العاملين  وجهد

 ونموا   داءفي األ تميزا  شركتكم حققت  فقدناجحه الشركات ال نخبة من اآلنمتميز وواضح وهي  المالية في وضع
 تهاافي عملي ستراتيجية التي تنتهجهاالخطط اإل بفضل ثم هللاذا بفضل وه %3.9رباح الصافية بنسبة في األ ايجابيا  

 التشغيلية.
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2102رسمبيانيالداءالسهمللعام


 

الشركة:رؤية
 الشركات العاملة في مجال البيع بالتجزئة للخدمات البترولية ونقل المنتجات كفأأفضل وأن نكون أرؤيتنا      
 .فضل الخدمات الممكنةأحدث التقنيات لتقديم أشركتكم تستخدم و

:رسالةالشركة
  فضل الخدمات لعمالئنا.أتقديم 

 وتطوير قدرات العاملين لدينا. هيلأاالستمرارية في ت 

  عملياتنا التشغيلية.فضل الطرق العالمية في أتطبيق 

  سهم الشركة.أفضل مردود لحملة أتحقيق 

سعار من خالل التطوير المستمر ورفع أفضل األالنوعية العالية وب تقديم المواصفات ذات إلىتهدف الشركة      
ملة العا يديمدرب من المهندسين والفنيين واأل طاقم التشغيلية كفاءة الموارد البشرية لديها حيث يشرف علي العمليات

 .وقبل ذلك سالمتهم المهنية ، والمعدات والمحطات جهزةمما يضمن سالمة السيارات واأل

:وصفالخططوالقراراتوالتوقعاتالمستقبلية
نتشار المدروس يواكب الشركة من خالل التوسع واإل ستمرار النمو والتطوير الذيإن الخطط المستقبلية هي إ     

مة داخل المدن وعلي الطرق السريعة ضمان تطبيق معايير الجودة والسال معوالشاحنات في زيادة عدد المحطات 
 10محطات شراء و 5منها عدد  هللاذن إب محطة (15) عددن الشركة عازمة علي افتتاح إف م1013فخالل عام 
والبحث عن  هللاذن إب (170) بعدد عدد الشاحنات والمقطورات فسوف تتم زيادة النقل بخصوص ماأو محطة ايجار

 .مواقع في كل من جدة وجيزان لشرائها لتكون فروعا  متكاملة تكمل منظومة أسطول النقل
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تقديم خدمات وذلك ب لخدمات اللوجستيةاكما أن الشركة عازمة على العمل في خططها المستقبلية على تقديم      
شارات المتعلقة بذلك وخدمات ناعية والخدمية وتقديم االستالصت إدارة عمليات اإلمدادات  والتموين والتخزين للمنشآ

من خالل فرعي شركة الدريس بيرتشي  ة المكملة لكافة أغراض الشركةالتخليص الجمركية والخدمات اللوجستي
 للخدمات اللوجستية ، والدريس كيتا للخدمات اللوجستية.

والعمل على تأجير المواقع  تقليص العمل به تدريجيا  بترول ، و تحت مظلة قطاعتحويل قطاع السوبر تو ليكون      
املة في لصعوبة توفير األيدي الع العمالة في النشاطات األخرى نظرا   الخاصة به لجهات متخصصة الستغالل

 األنشطة الرئيسية للشركة.

تها:اوصفلنشاطالشركةوقطاع
وخدمات  الجملة والتجزئة في المحروقات والزيوت والغازرة لشركة طبقا لسجلها التجاري في تجاتتمثل أنشطة ا     
الورش ومغاسل  قامةإو بالمملكة جر علي الطرقأوخدمات نقل البضائع والمهمات ب عاشة المطهية والغير مطهيةاإل

يل إدارة وتشغنشاء وإيجار لصالح الشركة وأو اإلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع إراضي والسيارات وشراء األ
 دارة قطاعيننشطة في إتتمثل هذه األو ، كوالتبات الساخنة والباردة والمأجير مراكز الخدمة السريعة للمشرووتأ

 هما :و حدا   تقرير يوضح نشاط كل قطاع على هدناأويوجد 

(:قطاع)بترول:والًأ

هيل أستمرار في توالسالمة واإل فضل معايير الجودةأوتطبيق  حدث التقنياتأبفضل هللا تقوم شركتكم باستخدام      
فضل الخدمات ديم ألتق لية يتنا التشغافضل الطرق العالمية والعلمية في عمليأوتطوير قدرات العاملين لدينا مع تطبيق 

فتتاح عدد إ% ( حيث تم 1بنسبة ) مدن المملكةعدد محطات الوقود  في جميع  مما زاد الخدمة في مراكز الممكنة
وهذا التوسع ملموس لدي  ( محطة ،491جمالي عدد المحطات )ليصبح إ  م1011( محطة خدمة خالل عام 6)

 .ولشركتكم محطة فيها إال مناطق مملكتنا الحبيبةتكاد تخلو منطقة من علي أرض الواقع فال جميع المساهمين 

 : جرةالمحطات المملوكة والمستأوفيما يلي ملخص بعدد 

 م1002 م1002 م1030 م1033 م1031 البــــيان

 2 2 31 31 31 مملوكة للشركة

 114 142 404 440 442 مستأجرة

 111 144 434 441 463 اإلجــمالي

 %33.4 %4.4 %36.2 %2.4 %1 معـدل النمـو
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(:قطاع)ناقلثانياً

فضل أالجودة وبستخدام سيارات حديثة وقطع غيار عالية إالنقل والصيانة ب طرقفضل أم شركتكم تقد
لى أعمال الصيانة طاقم من ع قومسعار من خالل التطوير المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث ياأل

 هللاذن إب السائق والسيارة والمعدةيضمنون بها سالمة  عالية تحت إشراف مهندسين ذو كفاءة الفنية المدربة العمالة
 لي كل دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربيةإوصل خدماتها أل سطول النقن التشغيل المميز لحركة أأو
  .تركيا ( –اليمن  –لبنان  –سوريا  –ردن خرى والمجاورة ) األاأل

 :وفيما يلي ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل التي تمتلكها الشركة 

 م1002 م1002 م1030 م1033 م1031 البــــيان

     : رؤوس الشاحنـات

 713 1015 1033 1051 1091 أول السنة

 314 95 95 44 111 إضافات خالل السنة

 11 47 47 33 16 إستبعادات

 1015 1033 1051 1091 145,1 آخر السنة

 

     : المــقـطورات

 677 1310 1445 1440 1907 أول السنة

 419 197 31 177 114 إضافات خالل السنة

 95 50 16 10 51 إستبعادات

 1310 1445 1440 1907 900,1 آخر السنة

إجمالي عدد الرؤوس 
 والمقطورات

214,1 1662 1422 1442 1141 
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 :عواملالمخاطرة

عوامل بما فيها بعناية التقرير  احتويها هذيستثمار دراسة كافة المعلومات التي اإل يتعين على كل من يرغب في     
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي  ، المبينة أدناه مخاطرةلا
في الوقت الحالي أنها  (اإلدارةة التي تعتقد إدارة الشركة )طراخفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل الم جوهريو

ذا أصبحت هذه إ، أو  لإلدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية أي مخاطر أخرى لم يتسن ، أو مهمة
قد والسوق  في سهمالنخفاض سعر إإلى حدوث إحدى أو بعض هذه المخاطر  ؤديقد ي .األخيرة مخاطر جوهرية

 .أسهم الشركةاستثماره في من  المستثمر كامل أو جزءيخسر 

:المخاطرالمتعلقةبنشاطالشركة

:بالتشريعاتوالقوانينالمخاطرالمرتبطة.0 

وانين محددة يتعين على الشركة تخضع الخدمات البترولية والنقليات في المملكة العربية السعودية لتعليمات وق     
عند  ، وهي رخصة تقوم الشركة بتجديدها دوريا   ، كتجديد رخصة مزاولة نشاط النقليات من وزارة النقل لتزام بهااإل

عقبات في هذا  أنها لم تواجه في الماضي أيةوبالرغم أن الشركة تقوم بتجديد الرخصة المذكورة و ، انقضاء مدتها
على  جوهريا   ، مما قد يؤثر تأثيرا   الخصوص، إال أنه ال يوجد ضمان أن الشركة ستتمكن من تجديدها في المستقبل

 ليات.قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة نشاط النق

الحصول على رخصة لكل محطة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني لمزاولة نشاط  يجبكما      
وقد تتأثر أعمال الشركة إذا لم تتمكن في المستقبل من الحصول على هذه  ، خدمات البترولية لكل محطة على حدةال

 .الرخص للمحطات الجديدة أو تجديدها للمحطات الحالية

، وقد  (بنزين وسائقي التريالتعمال محطات الدى الشركة هم من غير السعوديين )من العمالة ل كبيرا   إن جزءا       
لحصول ، مما يؤدي إلى عدم استطاعة الشركة ل للسعودة أكثر صرامة في حال تطبيق شروطا   تتأثر الشركة سلبيا  

 . علي التشغيل في المحطات والنقليات لى عدم القدرةذا بدوره يؤدي إوه،  إلستقدام العمالة على تأشيرات

وبشكل عام فإن أي تغيير في األنظمة والتعليمات المتعلقة بأعمال الشركة من نقل وتحميل وتفريغ وتخزين      
للمواد البترولية والمواد الخطرة والقابلة لالشتعال ومتطلبات حماية البيئة وترخيص المقاهي من شأنه أن يزيد من 

، مما قد ينعكس على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية  تكاليف وأعباء الشركة بشكل مادي
بصورة سلبية.

:االعتمادعلىالعمالءمنالجهاتالحكوميةوالشركات.2

م حوالي 1011عام  بلغت نسبة اإليرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة     
% من إجمالي إيرادات قطاع الخدمات البترولية . أما إيرادات قطاع النقل تعتمد على الشركات وحيث أنه يتم 16.1

فإنه ال يوجد ضمان أنه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل وفي حال  . تجديد العقود عن طريق مناقصات مفتوحة
 .د فقد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبيعدم تمكن الشركة من تجديد هذه العقو

 :بتوفرالمحروقاتوأسعارهاالمخاطرالمرتبطة.3

تعتمد الشركة كغيرها من الشركات العاملة في تقديم الخدمات البترولية على شركة أرامكو السعودية للحصول 
لذا فإن أي تأخير في التوريدات المستلمة من أرامكو أو أي تغيير في بنود العقود الموقعة معها  . على المحروقات

 على نشاط الشركة. سلبيا   بهذا الشأن قد يؤثر تأثيرا  

كما أن أي تغيير جوهري في أسعار المحروقات المحددة أو هامش الربح بواسطة الجهات الرسمية قد يؤثر 
كما يمكن أن يتأثر المركز المالي للشركة  . طة الشركة الرئيسية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقديةعلى أنش سلبيا   تأثيرا  

بشكل عام إذا لم تتمكن الشركة من مواكبة أي ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات من خالل زيادة أسعار خدماتها  
 أو الحد من تكاليف التشغيل.
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:مينتغطيةالتأالمخاطرالمرتبطةب.4

قامت الشركة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحد من أي خسائر محتملة من خالل شراء وثائق تأمين لقطاع 
وتغطي وثائق التأمين في قطاع ،  الخدمات البترولية تغطي المسؤولية العامة وحوادث المركبات والحريق والجريمة

وقد يتأثر صافي دخل  ، الطرف الثالث والحريق والجريمة خدمات النقليات المركبات والنقل البري والمسؤولية ضد
الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي نتيجة حدوث أي خسائر مستقبلية من حوادث أو أضرار لم يتم تغطيتها 

المواد  بهذه الوثائق أومن الحوادث الغير مغطاة بالتأمين كاألعمال اإلرهابية والمخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع
 الخطرة والسامة التي قد تضر بالبيئة أو العناصر البشرية.

:العناصرالبشريةالهامةاالعتمادعلى.5

وقد اتخذت  ، تعتمد شركة الدريس على كفاءة وخبرة اإلدارة التنفيذية والعناصر البشرية الهامة في الشركة
، وال  قدرة على إيجاد البدائل المناسبة لها في حالة فقدانهاال مالشركة عدة إجراءات للحد من فقدان تلك الكوادر أو عد

في  نفس الدرجة من التأهيلائل على يجاد بدإو العاملة لديها أ ةالمؤهل إمكانية إبقاء العناصر البشرية تضمن الشركة
 على إيرادات الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي. مما قد ينعكس سلبا  .  حال فقدانها

:االعتمادعلىبعضبرامجالحاسباآلليالهامة.6

( والذي يقوم ERPتعتمد إدارة الشركة بشكل فعال على استخدام وتطبيق نظام تخطيط الموارد في المنشأة )
على  ع. إن أي خلل أو تعطل أو نزا ، ويسهل تدفق المعلومات بين األقسام بإعطاء نتائج متكاملة لعمليات الشركة

 على عمليات الشركة. ا النظام قد يؤثر سلبيا  حقوق ملكية هذ

:المخاطرالمتعلقةبالسوق.7

البيئةالتنافسية .أ

الجديدة  وأالمنافسة بشكل فعال ضد الشركات الحالية  ستمرار فيعلى اإل شركة الدريسقدرة ل ال يوجد ضمان
من حصة  وهوامش الربح وفقدان جزء األسعارنخفاض إ، وقد تتسبب التغيرات في البيئة التنافسية في  في السوق
 رباح الشركة.أعلى  مر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا  السوق األ

تميزالخدمات .ب

في السوق  قويا   يعتبر تقديم الخدمات المميزة وبأسعار معقولة من أهم العوامل التي جعلت من الشركة منافسا  
 لمستقبليين من تقديم خدمات قد تكون أفضل وأكثر تميزا  وال يمكن للشركة أن تضمن عدم تمكن منافسيها الحاليين وا

 على النتائج التشغيلية للشركة. سلبيا   من تلك التي تقدمها الشركة مما قد يؤثر تأثيرا  

االندماجاتوالتحالفات .ج

فسة أو أن تتحد فتشكل تحالفات منامن الممكن أن تندمج الشركات العاملة في الخدمات البترولية والنقليات      
. كما قد تؤدي أي تحركات مهمة لمزودي  سريعة التطور مما قد يمكنها من الحصول على حصة مهمة من السوق

 الخدمات الرئيسيين إلى دعم القدرات التنافسية لديهم وزيادة حصتهم من السوق على حساب الشركة.
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 : توزيعاألرباح .8

 ماليالمستقبل على عدة عوامل منها تحقيق األرباح والموقف اليعتمد قرار الشركة لتوزيع أي أرباح في      
ضافة إلى الوضع ومتطلبات رأس المال العامل واألرباح القابلة للتوزيع وحدود االئتمان المتاحة للشركة باإل

من وعليه فإن الشركة ال تض،  ل أخرى تخضع لتقييم مجلس اإلدارةكما يعتمد ذلك على عدة عوام االقتصادي العام 
للمساهمين الحاليين أو المستقبليين أنه سيتم توزيع أية أرباح في المستقبل أو أن تؤكد مقدار األرباح التي سيتم 

 توزيعها إذا ما تم إقرار التوزيع.

:مخاطرمعدالتالعمولة.9

تقوم  األجنبيما بسبب التغيرات في أسعار الصرف تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب أداة مالية      

، وتعتقد أنها ال تتعرض لمخاطر عمالت هامة لعدم قيامها بأية  الشركة بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي

أن سعراللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر  . معامالت هامة بعمالت عدا اللاير السعودي والدوالر األمريكي

  وبالتالي فإن األرصدة والمعامالت بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة. ياألمريك

 :مخاطر تغير أسعار الصرف  .30

في أسعار تمثل مخاطر أسعار العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات      

التسهيالت البنكية اإلسالمية قصيرة عموالت بشأن تخضع الشركة لمخاطر أسعار ال.  السائدة في السوقالعموالت 

 .  وطويلة األجل المرتبطة بعمولة

ملة المعقولة في أسعار يعكس الجدول أدناه أثر مخاطر أسعار العموالت على الدخل نتيجة للتغيرات المحت     

موالت أي أثر على حقوق ال يوجد لمخاطر أسعار الع .التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة وكذلك كافة العموالت 

  .الملكية

إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت على أرباح الشركة لسنة واحدة وذلك      

 ديسمبر.  31على أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بعمولة عائمة والمقتناه كما في 

 األثر على دخل السنة 

 )النقص( في نقاط األساسالزيادة 

 م1031

 لاير سعودي

 م1033

 لاير سعودي

       

+5 (22.416) (200,26) 

+10 (322.443) (600,341) 

-5 22.416 200,26 

-10 322.443 600,341 
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 : مخاطر االئتمان .33

الطرف اآلخر لخسارة ه مما يؤدي إلى تكبد تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزامات     

يخضعون للتحقق من جل آلساس ايرغبون بالتعامل على أن كافة العمالء الذين تنص سياسة الشركة على أ مالية ،

. إن األدوات المالية التي تخضع لتركيزات مخاطر االئتمان تتكون أساسا  من الرصيد لدى البنك  الناحية االئتمانية

لبنكية لدى عدد من المؤسسات المالية ذات تصنيف ائتماني جيد ولديها سياسة تقوم يتم إيداع الودائع ا،  والمدينين

ال تعتقد اإلدارة بأن هناك مخاطر هامة على عدم أداء هذه  ، على وضع حدود لودائعها مع كل مؤسسة مالية

 المؤسسات.

الئها العاملين في مختلف لسعة قاعدة عم دينين نظرا  ال تتعرض الشركة لتركزات مخاطر فيما يتعلق بالم     

 الصناعات والمتواجدين في مناطق متعددة. 

 : مخاطر السيولة .31

ة بااألدوات تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجههاا الشاركة فاي تاوفير األماوال للوفااء بالتعهادات المتعلقا     

رعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلاة  الي بسمخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أي أصل م المالية . يمكن أن تنتج

تام الفصااح عان شاروط  - اإلساالمية البنكياةمخاطر السيولة وذلاك بالتأكاد مان تاوفر التساهيالت دارة إتقوم الشركة ب

نقادا  عناد تانص شاروط البياع الخاصاة بالشاركة علاى أن ياتم ساداد المباالغ  -10فصاح كام هذه التسهيالت في اإلحوأ

 م1011يومااا   (30) م1011. بلااغ متوسااط عاادد أيااام المبيعااات القائمااة لعااام  علااى أساااس اآلجاال توريااد البضاااعة أو

 يوما  من تاريخ الشراء. ( 90ذمم الدائنة في العادة خالل ). تسدد ال( يوما  30)

(ذات عالقة بما سبق نها عرضة ألي مخاطر هامة نسبيا  والتعتبر الشركة أ) 

المواردالبشرية:

رئيسي للشركة .. فإن الشركة في سبيل استمرارية هذا الهدف تقديم أفضل الخدمات للعمالء هو هدف حيث أن      
تدريب الداخلي لزيادة الثقافة والوعي التسويقي المستمرة في عملية تدريب وتأهيل موظفيها من خالل مركز 

ية من خالل مراكز بترول وكذا الحال بالنسبة واإلشرافي للعاملين بها وزيادة المهارات في مجالي الخدمات البترول
ونحن من  6001:1000يزو على شهادة األ حصلت الشركةكما أن للخدمات المقدمة للعمالء عن طريق قطاع ناقل 

الصحة و دارةاإلنظام شهادة  نا علىوكذلك حصل 1000أوائل الشركات التي حصلت على الشهادة بالتصنيف الجديد 
وإن الشركة حريصة كل الحرص على سعودة جميع وظائفها .. وحاليا  هناك  10001:1007السالمة المهنية و

وتقوم الشركة بمنحهم الدورات التدريبية النظرية والميدانية . هذا  العديد من الوظائف الفنية يشغلها المواطنون ..
عمالة الوطنية بدال  من ومازالت الشركة مستمرة في تطبيق خطط إحالل ال ،باإلضافة إلى اختيار أفضل العناصر 

 .األجنبية
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-رباح:ئجالماليةواألالنتا

 31شكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في تلخص األ     
 م.1000م و 1006م و 1010م و 1011م و1011ديسمبر 

 صول والخصوم وحقوق المساهمينجدول يوضح بنود األ

 م1000 م1006 م1010 م1011 م1011 البــــيان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لف(اآللمركز المالي))با

 112.111 164.004 141.012 244,101 043,134 موجودات متداولة

 003,142 442,123 460,144 003,114 004,144 مطلوبات متداولة

 (662,40) (444,36) (411,14) (314,11) (244,12) رأس المال العامل

 36.262 32.142 12.432 444,14 413,10 األصول األخرى طويلة األجل

 402.641 440.143 424.602 664,422 314,420 األصول الثابتة

 661.244 411.431 440.166 024,210 404,214 إجمالي الموجودات

 003,142 442,123 460,144 003,114 004,144 المطلوبات المتداولة

 232,42 441,24 214,44 603,14 211,41 قروض طويلة األجل

 32.321 13.321 14.140 422,16 216,12 المطلوبات األخرى

 144.001 124.101 146.214 303,126 464,442 إجمالي المطلوبات

 140.000 140.000 140.000 000,140 000,100 المال المدفوعرأس 

 66.241 26.433 341.413 226,321 241,344 االحتياطيات واألرباح المدورة

 136.241 146.433 121.413 226,411 241,444 حقوق المساهمين

 661.244 411.431 440.166 024,210 404,214 إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين
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 صول والخصوم وحقوق المساهمينشكل يوضح بنود األ
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 جدول يوضح قائمة الدخل

 م1002 م1002 م1030 م1033 م1031 البيـــــان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي قائمة الدخل )باأللف(

 1.134.446 1.306.514 1.400.307 1،964،170 1،073،574 المبيعات

 1.019.114 1.174.505 1.317.179 1.516.614 1،701،074 تكلفة المبيعات

 110.315 134.616 153.111 194،194 171،500 مجمل الربح

 9.000 9.906 9.010 9.144 5،416 مصاريف البيع

 46.009 40.770 53.755 50،117 91،143 المصاريف العمومية واإلدارية

 91.711 76.550 63.449 66،063 104،610 الرئيسيةالدخل من األعمال 

 0.761 10.007 0.411 0،301 0،300 مصاريف تمويل

 1.100 651 1.645 1،901 643 إيرادات أخرى

 54.010 70.415 07.670 64،114 67،571 الدخل قبل الزكاة

 1.139 1.517 1.650 1،650 1،013 الزكاة

 51.004 90.060 09.010 61،194 65،540 صافي الدخل
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 ف الرياالت(شكل يوضح قائمة الدخل ) آال
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 كنسبة من االيرادات  جدول يوضح قائمة الدخل

 م1002 م1002 م1030 م1033 م1031 البيـــــان

 لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي قائمة الدخل ) باأللف(

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 المبيعات

 %06.57 %06.70 %06.95 %60.30 %60.05 تكلفة المبيعات

 %10.43 %10.30 %10.35 %6.70 %6.15 مجمل الربح

 %0.90 %0.50 %0.41 %0.37 %0.16 مصاريف البيع

 %4.36 %3.71 %3.93 %3.43 %3.19 المصاريف العمومية واإلدارية

 %5.44 %9.07 %9.31 %5.60 %5.90 الدخل من االعمال الرئيسية

 %0.77 %0.77 0.57 %0.46 %0.44 مصاريف تمويل

 %0.10 %0.07 %0.10 %0.15 %0.05 إيرادات أخرى

 %4.79 %5.30 %5.64 %5.59 %5.11 الدخل قبل الزكاة

 %0.10 %0.11 %0.13 %0.11 %0.11 الزكاة

 %4.99 %5.19 %5.01 %5.44 %5.10 صافي الدخل
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 يرادات حسب القطاعتحليل اإل

 م1002 م1002 م1030 م1033 م1031 البيـــــان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي قائمة الدخل ) باأللف(

      -المبيعات:

 601.590 1.131.075 1.305.301 1،519،940 1،901،775 بترول

 151.000 177.436 175.009 177،536 160،766 ناقل

 3.314.442 3.102.434 3.420.124 376247342 372417444 اإلجمالي

 

      -النسبة من المبيعات :

 %09.91 %09.45 %00.17 %06.51 %06.01 بترول

 %13.36 %13.55 %11.03 %10.40 %10.10 ناقل

 

      -نسبة النمو :

 %10.7 %15.56 %15.30 %19.16 %10.65 بترول

 %47.49 %19.03 %1.33- %1.40 %7.47 ناقل

 %10.21 %34.41 %31.04 %34.44 %30.42 اإلجمالي
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 يرادات الشركة التحليل الجغرافي اإلجمالي إل

 

 السنة

 

 البيــــــان

 المنطقة

 الوسطي

 المنطقة 

 الشرقية

 المنطقة

 الغربية

 منطقة

 القصيم

 وحائل 

 المنطقة

الجنوبي
 ة

 المنطقة

 الشمالية

 محطات

 الطرق

 

 المجموع

        -يــرادات:اإل م1031

 2,621,3 332.2 40.4 43.3 61.4 142.0 116.6 211.1 مبيعات محروقات 

 330.2 - - - - 43.4 64.2 3.1 يرادات نقل كيماوياتإ 

 42.2 - - - - 16.4 31.1 - نقل مواد غذائية يراداتإ 

 10.1 - - 6.4 - 1.6 2.0 31.1 نقل محروقات وأخرى يراداتإ 

 6,241,3 332.2 40.4 44.4 61.4 110.2 434.4 246.4 جمـــــــــــالياإل 

        -اإليــرادات: م1033

 6,436,3 301.2 12.1 44 42.3 131.4 126.6 441.4 مبيعات محروقات 

 331.2 - - - - 43.2 46.1 4.2 يرادات نقل كيماوياتإ 

 44.0 - - - - 14.1 2.2 - يرادات نقل مواد غذائيةإ 

 32.4 - - 6.0 - 4.1 1.0 6.4 نقل محروقات وأخرى يراداتإ 

 4,624,3 301.2 12.1 40.0 42.3 101.2 144.6 424.2 اإلجمـــــــــــالي 
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 نتائج التشغيل :

في نمو حيث بلغت  م1011م مقارنة مع 1011ديسمبر 31لسنة المنتهية في لومما يتضح أعاله أن قائمة الدخل      
م بنسبة 1011( مليون لاير في عام 1.964.5مليون لاير مقارنة بـ ) (9,073,1م )1011إيرادات الشركة في عام 

 ( محطة كما ساهم491ذلك إلى زيادة عدد المحطات التي تقوم الشركة بتشغيلها إلى ) %( ويعزي10.9نمو )
، وتمثل اإليرادات المتحققة من قطاع عمال قطاع النقليات بنمو إيرادات الشركة خالل هذا العام أالتوسع المستمر في 

        م على التوالي 1011من إيرادات الشركة لعام  %10.10و  %06.01الخدمات البترولية وقطاع النقليات ما نسبته 
م مقارنة مع العام السابق 1011( مليون لاير لعام 104.6ية للشركة )كما بلغ الربح التشغيلي من األعمال الرئيس

( 61.1( مليون لاير مقارنة )65.5م )1011%( ، كما بلغ صافي الربح لعام 5( مليون بنسبة نمو قدرها )66.6)
 .%(3.9مليون لاير للعام السابق بنسبة نمو )

مبيعات قطاعي ناقل األداء التشغيلي وزيادة تحسين بسبب  والربع خالل السنة الربحرتفاع صافي يعود سبب ا     
 وبترول.

 
 التدفقات النقدية :

نشطة التشغيلية هي المصدر األساسي لتمويل نشاطات الشركة وتوزيع األرباح التدفقات النقدية من األتعتبر      
 سمالية :أوالتوسعات الر

 م1022 م1002 م1030 م1033 م1031 التدفقات النقدية

 114.997 116.651 60.734 370,03 679,193 ليةينشطة التشغاأل

 (147.691) (70.161) (63.354) (397,95) (596,141) يةنشطة االستثماراأل

 6.444 (9.099) 59.675 (091,15) (715,15) نشطة التمويليةاأل

 (13.051) 43.165 (51.569) 641,1 (310,4) الزيادة ) النقص ( في رصيد النقد

 40.910 19.777 70.071 479,10 410,11 ول المدةأرصيد النقد 

 19.777 70.071 10.479 410,11 100,17 خر المدةآرصيد النقد 
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 الف الرياالت(آ)  التدفقات النقديةشكل يوضح 
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 : استثمار في مشروع مشترك

ينوك( بترول اإلمارات الوطنية ذ.م.م )إ مشترك مع شركة، أبرمت الشركة اتفاقية مشروع  أغسطس 10بتاريخ      

تعمل في مجال   ينوك لتأسس شركة سعودية ذات مسئولية محدودةكة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إمن خالل شر

ة داخل إمتالك واستئجار وتشغيل وصيانة محطات وقود حديثة التصميم على الطرق السريعة وفي مدن مختار

ستدار الشركة من قبل فريق إداري مستقل من كال  ( ألف لاير500ة السعودية برأسمال قدره )المملكة العربي

 ، وسيكون مملوك مناصفة  بين كال الطرفين.  لاير سعودي 45.000.000. االستثمار المبدئي الملتزم به  الشركتين

 : يلي فيما فقد تم اعتماد تشكيل مجلس االدارة ولجنة االدارة للشركة كما هو موضح

 دارة من السادة :إلمجلس ا

 المجلس )الدريس(رئيس  - م. عبداإلله بن سعد الدريس  .3

 نائب رئيس المجلس )إينوك( - سعيد مير عبدهللا أحمد خوري .1

 )إينوك( عضو - برهان السيد عبدالجليل محمد الهاشمي .1

 )الدريس( عضو - محمود بن يوسف المغربي .4

 أمين سر المجلس )الدريس( - خالد بن عبدالمحسن الدريس  .4

 

 لجنة اإلدارة من السادة :

 اللجنة )إينوك(رئيس  - طالب عبدالرحمن آل صالح  .3

 )إينوك( عضو - محمد سالم الواحدي .1

 )إينوك( عضو - حسام سالم الشاوي .1

 )الدريس( عضو - عمرو محمود أبوالمعاطي .4

 )الدريس( عضو - رياض أحمد المحارب  .4

 

الشركة )، تم تأسيس المنشأة المدارة بصورة مشتركة باسم م 1011ديسمبر  31وخالل الربع المنتهي في      

، ومن المتوقع أن يتم دفع باقي التمويل  لاير سعودي 150.000، وقامت الشركة بدفع ( ""يفكو المتحدة للوقود

 .م1013لاير سعودي خالل عام  11.150.000الملتزم به وقدره 
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 وصف سياسة توزيع األرباح :

علي توزع أرباح الشركة الصافية السنوية ، بعد خصم جميع المصروفات العمومية وغيرها من المصروفات      
 النحو التالي :

ويجوز للجمعية العامة العادية  ،حتياطي النظامي ( من األرباح الصافية لتكون اإل010) مائةبال يجنب عشرة     
 أس المال.وقف هذا التجنب متى بلغ االحتياطي المذكور مبلغا  مساويا  لنصف ر

رباح الصافية لتكوين أن تجنب نسبة معينة من األ ارةدالعادية بناء علي اقتراح مجلس اإلللجمعية العامة      
 غراض معينة.أتفاقي وتخصيصه لغرض أو إاحتياطي 

 س المال المدفوع.أ( من ر05للمساهمين تعادل ) أولىمن الباقي بعد ذلك دفعة يوزع 

دارة بحيث التتعدي في جميع األحوال ( من الباقي لمكافأة مجلس اإل010يخصص بعد ماتقدم نسبة التتجاوز )     
لمسموح بها وفقا  للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية ويوزع الباقي بعد ذلك علي الحدود القصوي ا
 رباح.إضافية من األالمساهمين لحصة 

 

 رباح :سداد األ

للتعليمات  دارة وفقا  ن والمواعيد التي يحددها مجلس اإلتوزيعها علي المساهمين في المكا تدفع األرباح المقرر     
 التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.
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 سهم الشركةأدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر في تفصيلي يبين تملك أعضاء مجلس اإل جدول

 مـــــــــاالس
سهم في عدد األ

 بداية العام
 نسبة الملكية في

 بداية العام

صافي التغير في 
سهم عدد األ
 العامخالل 

 نسبة التغير
 خالل العام

سهم إجمالي األ
 نهاية العام

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

 العام

 %6.4603 1.012.014 %3.3164 112.004 %4.6114 010,620,3 أ/ حمد بن محمد الدريس

 %4.0414 3.134.410 %0.3443- (41410) %4.1144 140,162,3 م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس

 %0.0040 3.100 %0.0004 100 %0.0011 000,3 عبدالرحمن العذلأ/ حسين بن 

 %0.0400 34.000 %0.0364 4000 %0.0111 000,30 بن عبدهللا العقيل حمدأأ/ 

 %0.0040 3.400 %0.0002 140 %0.0041 140,3 / فهد بن عبدالرحمن العبيكاند

 %0.0040 3.400 %0.0002 140 %0.0041 140,3 أ/ عيد بن فالح الشامري

 %0.0040 3.100 %0.0004 100 %0.0011 000,3 م/ عبداإلله بن سعد الدريس

 - - - - %0.0000 000,0 أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس

 %0.0144 4.644 %0.0041 3146 %0.0131 123,6 أ/ محمود بن يوسف المغربي

 %0.0000 - - - %0.0000 000,0 أ/ رسمي جرجس عوض

 

 التغير في بداية العام حسب التغير في عدد االسهم للسنة الحالية.تم احتساب نسبة 
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 أوصى مجلس إدارة  شركتكم بما يلي :

 ( 1بواقاع )( ملياون لاير 90م بإجماالي مبلاغ وقادره )1011عان العاام الماالي  توزيع أرباح نقدية
 .السهم األسمية قيمة%( من 10) هذه األرباح الموزعة ما نسبته مثلوتلاير للسهم الواحد 

الشااركة لاادى مركااز  للسااادة المساااهمين المقياادين فااي سااجلوسااوف تكااون أحقيااة األرباااح النقديااة 
، والتاي سايتم تحدياد موعاد إيداع األوراق المالية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 
 الموفق .انعقادها الحقا  كما سيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع في حينه ، وهللا 

  
 ( مليااون لاير إجمااالي أتعاااب المجلاس عاان عااام 9,1صارف مكافااأة مبلااغ وقادره )م بحيااث 1011

يكااون إجمااالي المبااالغ التااي صاارفت فااي حاادود مااا نااص عليااه نظااام الشااركات أو أيااة أنظمااة أو 
قرارات أو تعليماات أخارى مكملاة لاه شاامال  بادل حضاور الجلساات وذلاك مان األربااح الصاافية 

   %.10يتجاوز بحيث أال 
 

 ( ألف لاير كحد أقصى لصرفها خالل عام 500تخصيص مبلغ وقدره )م لخدماة المجتماع 1013
 م حسب ما هو متبع. 1013وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها خالل العام 

 

 ( لمراجعااة حسااابات الشااركة للعااام المااالي  رنسااتإاختيااار مراجااع الحسااابات الخااارجي )ويونااغ
 .م من بين العروض المقدمة31/11/1013المنتهي في 

 

  م31/11/1011الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في. 
 

  م31/11/1011الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في. 
 

 لميزانياااة العمومياااة وحسااااب األربااااح والخساااائر للسااانة المالياااة المنتهياااة فاااي الموافقاااة علاااى ا
 .م31/11/1011

 

  إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارتهم ألعماال الشاركة وكاذلك إباراء ذماة
 .م31/11/1011مراجع الحسابات الخارجي حتى 

 

  وكل من :الموافقة على العقود واألعمال التي تمت بين الشركة 
 

شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( وشركة المدارات السبعة للتجارة ، وبعض أعضاء 
 مجلس اإلدارة باعتبارها أطراف ذات عالقة والترخيص بها لعام قادم.

 )بااين شااركة الاادريس للخاادمات  مناصاافة الموافقااة علااى تأساايس الشااركة المتحاادة للوقااود )يفكااو
 البترولية والنقليات )الدريس( وشركة بترول اإلمارات الوطنية المحدودة )إينوك(.

 

 اراته التي تتطلب المصادقة عليهاالدعوة النعقاد الجمعية العامة للمصادقة على توصياته وقر. 
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 ات مقدمة في الحساب الجاري وهي :دفعسالمية من بنوك محليه علي إتسهيالت بنكية  لدي الشركة : القروض

 جدول يوضح القروض

 1033 1031 البيـــــــــــان

 3.606.140 - 3قرض رقم

 3.461.231 - 1قرض رقم 

 1.123.644 - 1قرض رقم 

 1.161.000 - 4قرض رقم 

 1.131.400 4617400 4قرض رقم 

 30.643.226 173147144 6قرض رقم 

 4.000.000 371407000 4قرض رقم 

 6.112.364 - 2قرض رقم 

 4.614.000 372447000 2قرض رقم 

 6.210.000 474447000.00 30قرض رقم 

 32.666.400 - 33قرض رقم 

 30.140.214 676447214.00 31قرض رقم 

 2.311.116 - 31قرض رقم 

 10.000.000 - 34قرض رقم 

 10.000.000 - 34قرض رقم 

 34.000.000 - 36قرض رقم 

 34.000.000 - 34قرض رقم 

 4.411.111 - 32قرض رقم 

 4.600.000 470667664 32قرض رقم 

 - 473267664 10قرض رقم 

 - 1174007000 13قرض رقم 

 - 174147444 11قرض رقم 
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 - 3073147000 11قرض رقم 

 - 3471107423 14قرض رقم 

 - 471017440 14قرض رقم 

 - 3174407000 16قرض رقم 

 - 176417242 14قرض رقم 

 - 1070007000 12قرض رقم 

 - 1070007000 12قرض رقم 

 - 1070007000 10قرض رقم 

 - 3676667664 13قرض رقم 

 - 471107426 11قرض رقم 

 - 472637212 11قرض رقم 

 - 3171427414 14قرض رقم 

 - - 

 341.426.144 32274437111 اإلجمـــــــالي

 

  مستحقات القروض :

 

 البيـــــــــان

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت

 م1033 م1031

 130،665،365.00 119،530،436.00 أقل من سنة

   

 10،310،114.00 43،347،750.00 من سنة الي سنتين

 14،160،995.00 16،505،115.00 من سنتين الي خمس سنوات

 - - أكثر من خمس سنوات
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 (بالمليون لاير) م1031جدول يوضح حركة القروض للعام 

 الجــهة
اصل 
 القرض

 الرصيد في المدة الجزء
المسدد 

 خالل
 تاريخ تاريخ

 المانحة
 

 االستحقاق االصدار العام بدايةالعام بالشهور المستحق

2008/00/08 191 191 88 طويل االجل 1993 سامبا          2012/03/10  

 01/00/2012 01/01/2008 190 190 88 االجل طويل 1191 سامبا

 08/10/2012 08/10/2008 393 393 88 طويل االجل 1098 سامبا

 00/11/2012 02/12/2008 393 393 88 طويل االجل 13 سامبا

 09/03/2013 30/08/2009 199 293 88 طويل االجل 198 سامبا

 10/12/2012 03/01/2009 192 192 88 طويل االجل 23 سامبا

 30/03/2013 31/03/2009 890 1091 88 طويل االجل 3891 الرياض

 11/08/2013 11/08/2009 398 0 88 طويل االجل 10 الرياض

 11/08/2013 11/08/2009 398 091 88 طويل االجل 10 الرياض

 11/08/2018 10/11/2010 390 1093 88 طويل االجل 1890 الرياض

 29/11/2018 29/11/2010 292 1 88 االجلطويل  990 الرياض

 21/02/2012 28/12/2010 1 1891 88 طويل االجل 2892 الرياض

 12/01/2010 13/01/2012 091 090 31 طويل االجل 0 الرياض

 28/09/2011 20/09/2012 190 090 88 طويل االجل 28 الرياض

 11/11/2010 12/11/2012 091 090 31 طويل االجل 290 الرياض

 08/01/2012 28/12/2011 20 20 1 قصير االجل 20 الرياض

 11/01/2012 28/12/2011 20 20 18 قصير االجل 20 الرياض

 11/01/2012 28/12/2011 11 11 21 قصير االجل 11 الرياض

 23/01/2012 28/12/2011 11 11 21 قصير االجل 11 الرياض

 08/08/2012 03/08/2011 190 190 شهر12 قصير االجل 2291 الرياض

 03/08/2012 03/08/2011 991 991 شهر 12 قصير االجل 2198 الرياض

 13/02/2012 29/01/2012 20 090 11 قصير االجل 20 الرياض

 18/03/2012 28/02/2012 20 090 10 قصير االجل 20 الرياض

 28/08/2012 20/03/2012 1893 090 1 قصير االجل 1893 الرياض

 21/12/2018 21/12/2011 093 191 88 طويل االجل 191 الراجحي

 20/08/2010 28/08/2012 2 090 31 طويل االجل 1292 الراجحى

 20/08/2010 28/08/2012 3 090 31 طويل االجل 1893 الراجحى

 01/08/2010 01/08/2012 093 090 31 طويل االجل 891 الراجحى

 19/09/2010 11/09/2012 192 090 31 طويل االجل 10 الراجحى

 19/09/2010 11/09/2012 092 090 31 طويل االجل 299 الراجحى

 21/03/2012 21/02/2012 20 090 23 قصير االجل 20 الراجحى

 20/03/2012 08/03/2012 999 090 11 قصير االجل 999 الهولندى

 00/01/2011 00/01/2012 098 090 88 طويلة االجل 192 البالد

 09/08/2012 29/03/2012 20 090 11 قصير االجل 20 البالد

 10/08/2012 29/03/2012 20 090 18 قصير االجل 20 البالد

 21/08/2012 29/03/2012 20 090 28 قصير االجل 20 البالد

 28/08/2012 29/03/2012 20 090 31 قصير االجل 20 البالد

 22/00/2012 30/08/2012 20 090 23 قصير االجل 20 البالد

 28/00/2012 30/08/2012 20 090 29 قصير االجل 20 البالد

 28/01/2012 28/00/2012 10 090 21 قصير االجل 10 البالد

 21/01/2012 28/00/2012 10 090 30 قصير االجل 10 البالد

 10/01/2012 30/01/2012 20 090 11 قصير االجل 20 البالد

 31/01/2012 10/01/2012 20 090 21 االجلقصير  20 البالد

 00/08/2012 29/01/2012 20 090 8 قصير االجل 20 البالد
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 21/08/2012 29/01/2012 31 090 30 قصير االجل 31 البالد

 21/09/2012 21/08/2012 28 090 30 قصير االجل 28 البالد

 08/10/2012 30/09/2012 20 090 9 قصير االجل 20 البالد

 18/10/2012 30/09/2012 20 090 10 قصير االجل 20 البالد

 21/10/2012 30/09/2012 20 090 22 قصير االجل 20 البالد

 08/11/2012 22/10/2012 30 090 18 قصير االجل 30 البالد

 20/11/2012 22/10/2012 20 090 30 قصير االجل 20 البالد

 10/12/2012 02/12/2012 20 090 9 قصير االجل 20 البالد

 11/12/2012 02/12/2012 20 090 10 قصير االجل 20 البالد

 22/12/2012 02/12/2012 10 090 21 قصير االجل 10 البالد

 21/12/2012 02/12/2012 10 090 20 قصير االجل 10 البالد

 08/01/2012 30/12/2012 090 090 10 قصير االجل 20 البالد

 18/01/2012 30/12/2012 090 090 11 قصير االجل 20 البالد

 20/01/2012 30/12/2012 090 090 22 قصير االجل 20 البالد

 18/08/2013 19/08/2012 3393 090 12 االجل قصير 00 البالد

 21/02/2012 29/01/2012 20 090 28 قصير االجل 20 باريبا

 21/09/2010 21/09/2012 191 090 شهر 31 طويل االجل 1390 الخليج

 12/09/2010 11/09/2012 091 090 شهر 88 طويل االجل 891 الخليج

 01/02/2012 29/01/2012 20 090 9 قصير االجل 20 الخليج

 22/02/2012 29/01/2012 10 090 20 قصير االجل 10 الخليج

 29/02/2012 22/02/2012 10 090 8 قصير االجل 10 الخليج

 28/03/2012 28/02/2012 20 090 29 قصير االجل 20 الخليج

 01/00/2012 30/08/2012 20 090 1 قصير االجل 20 الخليج

 13/00/2012 30/08/2012 20 090 18 قصير االجل 20 الخليج

 01/01/2012 28/00/2012 20 090 1 قصير االجل 20 الخليج

 13/01/2012 28/00/2012 20 090 11 قصير االجل 20 الخليج

 19/01/2012 28/00/2012 20 090 22 االجلقصير  20 الخليج

 08/01/2012 30/01/2012 10 090 0 قصير االجل 10 الخليج

 11/01/2012 30/01/2012 20 090 11 قصير االجل 20 الخليج

 22/01/2012 30/01/2012 20 090 23 قصير االجل 20 الخليج

 29/01/2012 30/01/2012 20 090 30 قصير االجل 20 الخليج

 12/08/2012 29/01/2012 20 090 10 قصير االجل 20 الخليج

 11/09/2012 21/08/2012 20 090 10 قصير االجل 20 الخليج

 11/09/2012 21/08/2012 20 090 21 قصير االجل 20 الخليج

 23/09/2012 21/08/2012 20 090 21 قصير االجل 20 الخليج

 21/09/2012 21/08/2012 20 090 30 قصير االجل 20 الخليج

 12/11/2012 22/10/2012 20 090 22 قصير االجل 20 الخليج

 20/03/2012 29/01/2012 1292 090 02 قصير االجل 1292 الخليج

        

                11391 111292     
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 بالمليون لاير م1033جدول يوضح حركة القروض للعام 

الجهة 
 المانحة

أصل 
 القرض

الجزء 
 المستحق

المدة 
 بالشهور

الرصيد في 
 بداية العام

المسدد 
 خالل العام

تاريخ 
 اإلصدار

تاريخ 
 اإلستحقاق

2008/00/08 898 198 88 طويل االجل 1993 سامبا  2012/03/10  

2008/01/01 299 898 88 طويل االجل 1191 سامبا  2012/00/01  

2008/10/08 399 192 88 طويل االجل 1098 سامبا  2012/10/08  

2008/12/02 393 190 88 طويل االجل 1390 سامبا  2012/11/00  

2009/08/30 198 892 88 طويل االجل 198 سامبا  2013/03/09  

2008/01/01 198 198 31 طويل االجل 999 سامبا  2011/00/21  

2009/01/03 098 1290 88 طويل االجل 2390 سامبا  2012/12/10  

2009/03/31 890 1992 88 االجلطويل  3891 الرياض  2013/03/30  

2009/08/11 398 891 88 طويل االجل 1090 الرياض  2013/08/11  

2009/08/11 398 998 88 طويل االجل 1090 الرياض  2013/08/11  

2010/11/10 391 1399 88 طويل االجل 1890 الرياض  2018/08/11  

2011/08/03 1893 090 شهر 12 االجل قصير 2198 الرياض  2012/08/03  

2011/12/28 090 090 ايام 1 االجل قصير 2090 الرياض  2012/01/08  

2011/12/28 090 090 يوم10 االجل قصير 2090 الرياض  2012/01/11  

2011/12/28 090 090 يوم21 االجل قصير 1190 الرياض  2012/01/11  

2011/12/28 090 090 يوم21 االجل قصير 1190 الرياض  2012/01/23  

2010/11/29 298 998 88 طويل االجل 990 الرياض  2018/11/29  

2011/12/28 090 2892 شهر 18 طويل االجل 2892 الرياض  2012/02/21  

2011/12/21 090 090 88 طويل االجل 191 الراجحي  2018/12/21  

2010/08/01 092 092 شهر 12 االجل قصير 1090 الرياض  2011/08/01  

2011/08/03 1093 090 شهر 12 االجل قصير 2291 الرياض  2012/08/08  

2008/08/01 090 090 31 طويل االجل 8090 الهولندي  2011/03/31  

    13191 9093   
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 : جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة

 م1033 م1031 بيــــــــــــان

 442,264,3 101,162,1 الزكاة

 44.432,131 03.262,411 االجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات

 

 : دارةأعضاء مجلس اإل

 التصنيف المنصب االســــم

 غير تنفيذي دارةاإلرئيس مجلس  - / حمد بن محمد الدريسستاذاأل

 غير تنفيذي دارةإلنائب رئيس مجلس ا - / عبدالمحسن بن محمد الدريسالمهندس

 مستقل عضو - / حسين بن عبدالرحمن العذلستاذاأل

 مستقل عضو - حمد بن عبدهللا العقيلأ/ ستاذاأل

 مستقل عضو - / فهد بن عبدالرحمن العبيكانالدكتور

 مستقل عضو - / عيد بن فالح الشامريستاذاأل

 تنفيذي دارة والرئيس التنفيذيإعضو مجلس  - له بن سعد الدريس/ عبد اإلالمهندس
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  الشركات المساهمة األخرىمشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في 

 ىخرالمشاركة في الشركات المساهمة األ االســـــــــــــم

 / حمد بن محمد الدريساألستاذ 
 ليتكو(أ) شركة الدريس للصناعة والتجارة -

 للصناعة والتعدين القابضة شركة حمد محمد الدريس وشركاه -

 (أليتكو) للصناعة والتجارةشركة الدريس  - المهندس / عبدالمحسن بن محمد الدريس

 (أليتكو) شركة الدريس للصناعة والتجارة - / حسين بن عبدالرحمن العذلاألستاذ 

 / احمد بن عبدهللا العقيلاألستاذ 

 سمنت المنطقة الجنوبيةشركة أ -

 مين التعاونيعادة التأمين وإشركة سند للتأ -

 البنك العربي الوطني -

 للكهرباء  الشركة السعودية -

 / فهد بن عبدالرحمن العبيكان الدكتور
 ستثمارالشركة مجموعة العبيكان ل -

 سماكالشركة السعودية لأل -

 / عيد بن فالح الشامرياألستاذ 
 (أليتكو) شركة الدريس للصناعة والتجارة -

 شركة إثراء كابيتال -

 له بن سعد الدريسالمهندس / عبد اإل
 شركة جرير للتسويق -

 شركة األندية العربية -
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 دارةآت أعضاء مجلس اإلمكاف

  م1031دارة وكبار التنفيذيين للعام أة أعضاء مجلس اإلمكاف

 البيــــــان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 
التنفيذيين / 
 المستقليين

أعلى خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقو 
الرئيس  ليهمالمكافات والتعويضات مضاف إ

 التنفيذي والمدير المالي

 000,710,3   الرواتب والتعويضات

 151,006,1 000,115 000,90 البدالت

 951,101,7 000,100,1 000,400 ت الدورية السنويةالمكافآ

    الخطط التحفيزية

 أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى
 تدفع بشكل شهري أو سنوي

   

 

  دارة في العقود الخاصة بالشركةاإليوجد مصلحة ألعضاء مجلس : 

ليتكو ( قطاع العدد والمعدات بشراء طلمبات بنزين أيتم التعامل مع شركة الدريس للصناعة والتجارة ) *
( 1.6جمالية )إسعار منافسة بقيمة ن األأب لية ( علما  يمركية / البرازروين )األوهو وكيل طلمبات دريس
 مليون لاير خالل العام.

( مليون لاير وتعتبر من  1.1جمالية )إطراف ذات عالقة بقيمة أجرة  من أ( محطات مست3يوجد عدد )  *
 للشركة وهي : ا  مجزي ا  قق عائدسعار السائدة وتحأفضل األ

باسم  سنوات تقريبا   (7)سنة المتبقي  11لف مدة العقد أ (600) يجار السنويإلمحطة المناخ ا -
 رئيس مجلس االدارة. - الدريس بن محمد حمد األستاذ/

سنوات  10لاير مدة العقد ( مليون 3,1) يجار السنوير والعزيزية بالمنطقة الشرقية اإلمحطتي النو -

 .% استثمار مع شركة الدريس للتجارة والصناعة50 ةباسم المدارات السبع سنوات تقريبا   (4)المتبقي 
 
 

 

 

 

 



31 
 

باسم المهندس عقد سنوي ب دارة وسكنإلقطاع ناقل كورشة و لاير  ( 100.000مة )ييجار موقع بجيزان بقإ *
 .نائب رئيس مجلس االدارة - الدريس بن محمد عبدالمحسن

 

 
األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات  17( صفحة 16الرجوع للميزانية العمومية للشركة االيضاح رقم )

 العالقة.
 

، تعاملت الشركة مع جهات ذات العالقة. تمت هذه المعامالت خالل دورة األعمال العادية  خالل السنة     
 لجمعية العامة للموافقة عليها.على ا واعتمدت شروط هذه المعامال ت من قبل مجلس اإلدارة وسوف تعرض

 

  ن القانونيينللمحاسبي  ة عن الهيئة السعوديةرختالف عن معايير المحاسبة الصادإاليوجد أي 
   دوات الدين الصادرةأسهم أو أاليوجد أي . 
  حقية في التصويتألم تبلغ الشركة من قبل أي شخص يملك أسهم ذات . 
  دوات دين قابلة لالستردادلغاء من جانب الشركة ألإسترداد أو شراء أو إاليوجد أي . 
  كتتاب أو حقوق مشابهة إق خيار أو مذكرات حق أسهم أو أي حقو إلىدوات دين قابلة للتحويل أاليوجد أي

  . صدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة الحاليةأ

 
 
 
 
 
 

 
 صفة الشركة اسم الشركة

 أعضاء مجلس إدارة أسماء المالك و

 " شركة الدريس "

شركة الدريس للصناعة والتجارة  3
 )أليتكو (

 

 األستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مساهمة مغلقة

 / عبدالمحسن بن محمد الدريسالمهندس -

 األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل -

 األستاذ/ عيد بن فالح الشامري -

 / عبد اإلله بن سعد الدريسالمهندس -

% استثمار 50المدارات السبعة  1
مع شركة الدريس للتجارة 

 )أليتكو( والصناعة

 األستاذ/ حمد بن محمد الدريس - ذات مسئولية محدودة

 / عبدالمحسن بن محمد الدريسالمهندس -

 األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل -

 األستاذ/ عيد بن فالح الشامري -

 الدريس/ عبد اإلله بن سعد المهندس -



31 
 

  وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة
 أو أي من شركاتها التابعة:

 
 م

 اسم من تعود له المصلحة
 العامنهاية  بداية العام

 
 صافي التغير

 
 أدوات الدين عدداألسهم أدوات الدين عدداألسهم نسبة التغير

 %9.7901 330004 - 1010014 - 1960010 حمد بن محمد الدريس أ. 3

 %4.0514 (51530) - 1115710 - 1190150 عبدالمحسن بن محمد الدريس م. 1

 %0.0040 100 - 1100 - 1000 حسين بن عبدالرحمن العذل أ. 1

 %0.0500 5000 - 15000 - 10000 حمد بن عبدهللا العقيلأ أ. 4

 %0.0050 150 - 1500 - 1150 فهد بن عبدالرحمن العبيكان د. 4

 %0.0050 150 - 1500 - 1150 عيد بن فالح الشامري أ. 6

 %0.0040 100 - 1100 - 1000 عبداإلله بن سعد الدريس م. 4

 

 

  وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي
 .شركاتها التابعة  من

 

 رافية أو تنظيمية أو قضائية اليوجد من هئية السوق المالية غرامة مالية واليوجد أي عقوبات من جهات إش
 .أخرى

 

 

 

 

 

 
 م

 المصلحةاسم من تعود له 
 نهاية العام بداية العام

 
 صافي التغير

 
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين سهمألا عدد نسبة التغير

 %0.0040 100 - 1100 - 1000 عبداإلله بن سعد الدريس م. 3

 0% 0 - 0 - 0 خالد بن عبدالمحسن الدريس أ. 1

 %0.0155 1179 - 7957 - 9301 محمود بن يوسف المغربي أ. 1

 0% 0 - 0 - 0 رسمي جرجس عوض أ. 4
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 * اجتماعات مجلس اإلدارة
 

  : اجتماعات .. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات ستة7 عقد مجلس اإلدارة م 1031خالل العام 
 

             
  إعتذار XX                                                   الحضور وكالة بواسطة عضوء أخر من مجلس االدارة  X                                                                 الحضور أصالة √

 
 : * لجان مجلس اإلدارة

اجعااة " و " لجنااة الترشاايحات يااة " و " لجنااة المرينبثااق ماان مجلااس اإلدارة ثالثااة لجااان وهااي : " اللجنااة التنفيذ     
فات والحوكمة " وتتكون هذه اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ومن خاار  المجلاس وذلاك والمكآ

 حسب التعليمات واإلجراءات المنظمة بهذا الخصوص وفيما يلي وصف لكل لجنة :
 

 * اللجنة التنفيذية:
الدريس )رئيسا ( ، األستاذ/ أحمد بان  بن محمد التنفيذية من أربعة أعضاء هم : مهندس/عبدالمحسنتتكون اللجنة      

الاادريس )عضااوا (  ، األسااتاذ/ خالااد باان عبدالمحساان الاادريس  باان سااعد عباادهللا العقياال )عضااوا ( ، مهندس/عبداإللااه
 )عضوا ( 

 :م 1011خالل عام فيما يلي بيان حضور االجتماعات حسب الجدول أدناه و
 

 تواريخ اجتماع الجنة التنفيذية االســـم 

36/3 36/4 34/4 31/30 12/31 

 √ √ x √ x عبدالمحسن الدريس م. 3

 √ √ √ xx √ حمد العقيلأ أ. 1

 √ √ xx √ √ عبداالله الدريس م. 1

 √ √ √ √ √ خالد الدريس أ. 4

 
 إعتذار XX                                                             الحضور وكالة بواسطة عضوء أخر من مجلس االدارة X                                                                    الحضور أصالة √

 

 تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة

 12/31 31/30 04/2 34/4 34/4 34/3 االسم م

 x √ √ √ √ √ حمد بن محمد الدريس 3

 √ √ xx √ x xx الدريس م. عبدالمحسن بن محمد 1

 √ √ √ √ √ √ حسين بن عبدالرحمن العذل 1

 √ √ √ xx xx √ أحمد بن عبدهللا العقيل 4

 √ √ xx √ √ √ د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان 4

 √ √ √ √ √ √ عيد بن فالح الشامري 6

 √ √ √ xx √ √ م. عبداإلله بن سعد الدريس 4
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 ومسئوليات ومهام اللجنة هي :

 
 .ى وضع الميزانيات الخاصة بالشركةالعمل عل (1

 
 .ن تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذيةرفع التقارير واالقتراحات إلى مجلس اإلدارة بشأ (1

 

 .ستراتيجية الشاملة للشركةاإلشراف على تنفيذ اإل (3
 

 .التشغيلي العملي والمالي للشركة مراقبة األداء (4
 

 .الشركةوما يتصل بها لمجلس إدارة رفع التقارير الخاصة بكافة األمور المالية واإلستراتيجية  (5
 
 

 * لجنة المراجعة :
 

 تقدم لجنة المراجعة المساعدة لمجلس إدارة الشركة في القيام بمسئولياته المتعلقة باإلشراف على ما يلي :
 

اإلشااراف علااى إدارة المراجعااة الداخليااة بالشااركة بغاارض التحقااق ماان ماادى فاعليتهااا فااي تنفيااذ األعمااال  (1
 .رةالمحددة لها من قبل مجلس اإلداوالمهمات 

 
 .كتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنهدراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير م (1

 

 .داخلية ووضع اإلجراءات التصحيحيةدراسة تقارير المراجعة ال (3
 

 التوصااية لمجلااس اإلدارة بتعيااين المحاساابين القااانونيين وفصاالهم وتحديااد أتعااابهم ، ويراعااي عنااد التوصااية (4
 .بالتعيين التأكد من استقالليتهم

 

 .لقانونيين والموافقة على أتعابهممتابعة أعمال المحاسبين ا (5
 

 .والخارجي وإبداء مالحظاتها عليهادراسة خطة المراجعة مع المراجع الداخلي  (9
 

 المالية ومتابعة ما تم في شأنها.دراسة مالحظات المراجع على القوائم  (7
 

 وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. ولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارةدراسة القوائم المالية األ (0
 

 .والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنهادراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي  (6
 

 .عنها ردراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقاري  (10

 
 –و)األستاذ / خالد بان محماد الصاليع  (رئيسا   –/ عيد بن فالح الشامري  األستاذ):  عضاءثالثة أة من تتكون اللجنو

 .عضوا ( –) األستاذ / سعد بن حمد الدريسوعضوا( 
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 م :1011ب الجدول أدناه خالل عام وفيما يلي بيان حضور االجتماعات حس
 

 تواريخ اجتماع لجنة المراجعة االســـم 

36/3 34/4 11/4 34/4 31/30 34/33 

 √ √ √ xx √ √ عيد الشامري أ. 1

 √ √ √ √ √ √ خالد الصليع. أ 1

 √ √ √ √ √ √ سعد حمد أ. 3

 
 إعتذار XX                                                                      الحضور وكالة بواسطة عضوء أخر من مجلس االدارة X                                                          الحضور أصالة √ 
 

 * لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة :
 

 .، ولجنة مكافآت ، ولجنة ترشيحات تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بمهامها كلجنة حوكمة
 

 إدارة الشركة فيما يلي :يتمثل الغرض من لجنة الحوكمة في مساعدة مجلس 
 

باأي جريماة التوصية بالترشايح لعضاوية مجلاس اإلدارة ماع مراعااة عادم ترشايح أي شاخص سابقت إدانتاه  (1
 .مخلة بالشركة واألمانة

المراجعااة الساانوية لالحتياجااات المطلوبااة ماان المهااارات المناساابة لعضااوية مجلااس اإلدارة وإعااداد وصااف  (1
صاه مان مجلاس اإلدارة ، بماا فاي ذلاك تحدياد الوقات الاالزم تخصي للقدرات والمؤهالت المطلوباة لعضاوية

 .العضو ألعمال مجلس اإلدارة

 .شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في (3

 .الجتها بما يتفق مع مصلحة الشركةتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، واقتراح مع (4

نوي من اساتقاللية األعضااء المساتقلين ، وعادم وجاود أي تعاارض مصاالح إذا كاان العضاو التأكد بشكل س (5
 .عضوية رئيس مجلس إدارة شركة أخرىيشغل 

ط بااألداء وضع سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ، واالستعانة بمعاايير تارتب (9
 .في تحديد تلك المكافآت

ويرهااا ، وتقااديم التوصاايات بحوكمااة الشااركات ، واالشااراف عليهااا ، وتط متابعااة الموضااوعات الخاصااة (7
 بشأنها.

 
ن العااذل ـحسااين باان عبدالرحماا .رئيسااا  ، أ –عبدالمحساان باان محمااد الاادريس  .موتتكااون اللجنااة ماان ثالثااة أعضاااء : 

 .عضوا   –عيد بن فالح الشامري . عضوا  ، أ
 -م :1011خالل عام  وفيما يلي بيان حضور االجتماعات حسب الجدول أدناه

 

 االســـم 
 

 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

34/3 

 x م. عبدالمحسن الدريس 3

 √ حسين العذلأ.  1

 √ عيد الشامري أ. 1

 
 إعتذار XX                                                      أخر من مجلس االدارة الحضور وكالة بواسطة عضوء X                                                     الحضور أصالة √
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 * الئحة حوكمة الشركات :
 

لقد تم الموافقة عليها واعتمادها من جمعيتكم الموقرة ، والتاي ال تتناافى ماع الحوكماة االسترشاادية الصاادرة مان      
  تحقيقها وأساليب متابعاة األداء بها ومن خاللها يتم تحديد أهداف الشركة وسبلهيئة السوق المالية واألنظمة المعمول 

يقصد بحوكمة الشركات النظام الاذي ياتم مان خاللاه توجياه إدارة الشاركة ، وتحادد هيكال حوكماة الشاركات وتوزياع 
وغياارهم ماان  الحقااوق والواجبااات بااين مختلااف المشاااركين فااي الشااركة مثاال مجلااس اإلدارة والمااديرين والمساااهمين

وضح اإلجراءات والقواعد التاي تحكام اتخااذ القارارات المتعلقاة بشائون الشاركة . صحاب المصالح اآلخرين ، كما تأ
ويتضاامن أصااحاب المصااالح األخاارين كاال ماان المااوظفين ، المااوردين ، العمااالء ، والبنااوك والمقرضااين اآلخاارين 

 .ناخ ممارسة العمل والمجتمع بأسرهوالمشرعين وم
 

 يكم ملخص ما تم تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واألحكام التي لم تطبق وأسبابها :* وإل
 

 ة بجميع لوائح الحوكمة.لقد التزمت الشرك
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 * المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة 7 ونتائج فحص نظام الرقابة الداخلية :

 
لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة لمجلس اإلدارة ولجناة المراجعاة ، وتقاوم إدارة المراجعاة      

الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقا  لالئحة المراجعة المعتمدة مان مجلاس إدارة الشاركة ، وتقادم إدارة المراجعاة الداخلياة 
تنفيذيااة فااي القيااام مجلااس اإلدارة ولجنااة المراجعااة واإلدارة الموضااوعية مسااتقلة بهاادف مساااعدة شااارية وتاسخاادمات 

هااذا وال تخضااع إدارة المراجعااة الداخليااة ألي تااأثير ماان قباال اإلدارة التنفيذيااة ولهااا كاماال الصااالحيات بمساائولياتها . 
عاة الداخلياة عناد للوصول الكامل غير المقيد ألي مستندات وذلك وفقا  لما يتطلبه أداء عملها ، وقد تبنات إدارة المراج

تنفيذ أعمالها منهجا  منتظما  لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها  
وقد شمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية النظام الاداخلي للشاركة بغارض التحقاق مماا 

والتوجاد مالحظاات أو ية قد تم تنفيذها بالدقة الالزمة وبما يضمن تحقيق أهداف الشاركة إذا كانت نظم الشركة الداخل
وقاد شامل نطااق إدارة المراجعاة أي أحداث جوهرية خالل فترة المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقاباة الداخلياة 

 الداخلية ما يلي :
 

الشركة وأقسامها خالل فترات دورية مع أعطاء األولوية الداخلياة  دقيق والفحص الدوري لغالبية إداراتالت -3
 .طة والوظائف ذات المخاطر العاليةإلى األنش

 
إبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي تام فحاص أعمالهاا بالمالحظاات التاي تام اكتشاافها أثنااء عملياة  -1

 .ت اإلدارة لمعالجة تلك المالحظاتالفحص وكذا توصيا
 

اإلجراءات التي يقدمها المسؤولين في اإلدارات المختلفاة لمعالجاة المالحظاات وتنفياذ التوصايات التاي  تقييم -1
تضاامنتها تقااارير المراجعااة وفااي حااال عاادم كفايااة اإلجااراءات التااي تاام اتخاذهااا وقااد تاام مناقشااة األماار مااع 

 .فاءة اإلجراءات المتخذة وكفايتهاالمسؤولين للتأكد من ك

 
م مااع إدارة المراجعااة 1011وقااد قاماات لجنااة المراجعااة بدراسااة ومتابعااة تنفيااذ خطااة المراجعااة المعتماادة للعااام 

الداخلية باإلضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الاواردة فاي تقاارير المراجعاة الداخلياة ، ولقاد خطات الشاركة خطاوات 
لاى أصاول الشاركة وتاوفير قناعاة معقولاة بساالمة التقاارير إيجابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها ، والمحافظة ع

المالية التي يتم إعدادها من واقع السجالت المحاسبية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظاام الرقاباة 
وياتم ماال الشاركة لية لتقيايم أعالداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات مالية وإدارية وتشغي

 لتنسيق وتحت إشراف لجنة لمراجعة.ذلك با
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




