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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات )الدريس(
للسنة المالية المنتهية فيوالحسابات الختامية   

م31/12/2016   
 

 
 المركز الرئيسي : الرياض

 المملكة العربية السعودية –(  11421الرياض )  –(  609ص . ب ) 

 + 966 11 235 5555هاتف : 

 + 966 11 236 6666فاكس : 

          800 122 8800الهاتف المجاني : 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2                            

 

 

 تقرير مجلس اإلدارة

 م31/12/2016للسنة المالية المنتهية في 

 

 المحترمين                 السادة / مساهمي شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات      

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ... وبعد ،

م 31/12/2016أن يقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في  -مجلس إدارة شركتكم  رـيس     

ً تقرير مجلس اإلدارة حول  إلى ما تم تحقيقه من  النتائج المالية للشركة وأنشطتها المختلفة باإلضافةمتضمنا

 .ات في ظل التغيرات االقتصادية نجازا

حيث نشطة الشركة أ واجهتيحمل في طياته كثير من التحديات التي م كان عاماً 2016العام المالي  إن     

 أداء جيد في ظل المتغيرات االقتصاديةتحقيق المحافظة على بلعاملين في الشركة بفضل هللا تكللت جهود ا

 م .2015مقارنة بالعام المالي %36.80-بلغت  انخفاضمليون لاير بنسبة  (91(بلغت األرباح الصافية ف

للحفاظ على حصة بما يتناسب مع المرحلة الحالية في العمليات التشغيلية  االستراتيجيةتطبيق الخطط  تم     

الريادي باإلضافة إلى القدرات التنافسية والتسويقية واإلدارة المميزة للموارد  الشركة السوقية ومركزها

الذي كان داعماً لسياسات الشركة في توزيع  الجيدوقد ساهمت في تحقيق األرباح واألداء التشغيلي  ، البشرية

 األرباح على مساهميها .

ً جديداً ونحن أكثر ثقة  وفي      الختام نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم في إدارة الشركة مستقبلين عاما

على أمل أن نلتقي بكم خالل االجتماع السنوي  م.2017وتفاؤالً بتحقيق المزيد من النجاحات خالل العام 

 وهللا الموفق . التقرير. للجمعية العامة للمساهمين لإلجابة على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا
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 م2016رسم بياني ألداء السهم للعام 

 
 

 

 

  مليون سهم . 40تم تعديل ربحية السهم تماشياً مع الزيادة األخيرة في رأس المال إلى  *                  
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 رؤية الشركة :

 ترولية ونقل المنتجات المختلفة .رؤيتنا أن نكون أفضل وأكفأ الشركات العاملة في مجال الخدمات الب     

 رسالة الشركة :

 االستمرارية في تأهيل وتطوير قدرات العاملين لدينا . 

 تطبيق أفضل الطرق العالمية في عملياتنا التشغيلية . 

 الشركة : هدف

المستمر  من خالل التطوير المتميزة لعمالئهاالخدمات  أفضل تقديمو ، سهماألتحقيق أفضل مردود لحملة  الشركة إلى تهدف     

ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث يشرف علي العمليات التشغيلية طاقم مدرب من المهندسين والفنيين واأليدي العاملة مما 

 . يضمن سالمة الشاحنات واألجهزة والمعدات والمحطات ، وقبل ذلك سالمتهم المهنية

: وصف لنشاط الشركة وقطاعاتها والشركات التابعة  

أنشطة الشركة طبقا لسجلها التجاري في تجارة الجملة والتجزئة في المحروقات والزيوت والغاز وخدمات اإلعاشة  تتمثل     

الطرق بالمملكة وإقامة الورش ومغاسل السيارات وشراء  ىات نقل البضائع والمهمات بأجر علالمطهية والغير مطهية وخدم

البيع أو اإليجار لصالح الشركة وإنشاء وإدارة وتشغيل وتأجير مراكز الخدمة األراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها ب

وتتمثل هذه األنشطة في إدارة قطاعين ويوجد أدناه تقرير يوضح نشاط  والمأكوالت،السريعة للمشروبات الساخنة والباردة 

  : كالتاليوتحليل اإليرادات لكل قطاع على حده 

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 البيـــــان

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

      -: المبيعات

 1,682,775 1,765,573 1,893,394 2,049,557 3,261,699 بترول

 190,799 217,111 250,928 253,434 199,650 ناقل

 1,873,574 1,982,684 2,144,322 2,302,991 3,461,349 اإلجمالي

 

      -النسبة من المبيعات :

 %89.82 %89.05 %88.30 %89.00 %94.23 بترول

 %10.18 %10.95 %11.70 %11.00 %5.77 ناقل

 

      -نسبة النمو :

 %10.95 %4.92 %7.24 %8.25 %59.14 بترول

 %7.47 %13.79 %15.58 %1.00 %21.22- ناقل

 %10.59 %5.82 %8.16 %7.40 %50.30 اإلجمالي
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 أوالً : قطاع )بترول( 

أهيل وتطوير قدرات في ت واالستمراربفضل هللا تقوم شركتكم باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق معايير الجودة والسالمة       

ونظراً  ، في مراكز الخدمةا التشغيلية  لتقديم الخدمات الجيدة همع تطبيق أفضل الطرق العالمية والعلمية في عمليات هاالعاملين لدي

لتغيرات االقتصادية والتنظيمية بما يخص محطات الوقود كالمتطلبات الجديدة للجهات الرسمية من تأهيل وتطوير المحطات ل

داخل المدن وعلى الطرق السريعة ، وما يتبعه ذلك من ضرورة ضخ استثمارات طويلة األجل ، فقد أجبرت الظروف الشركة 

لمحطات خالل هذه السنة لعدم جدوى إمكانية تطوير كامل المحطات ، وانتقاء ما يحقق أو يحافظ على مستوى على تقليص عدد ا

 هو موضح في البيان أدناه : ( محطة حسب ما473الربحية ، مما أدى إلى الوصول بعدد المحطات إلى )

 وفيما يلي ملخص بعدد المحطات المملوكة والمستأجرة :

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 البــــيان

     المحطات المملوكة :

 12 13 13 15 14 أول السنة

 1 - 2 1 1 إضافات خالل السنة

 - - - 2 - إستبعادات

 13 13 15 14 15 آخر السنة

 

     : مستأجرةمحطات 

 439 448 458 463 472 أول السنة

 28 29 29 39 43 إضافات خالل السنة

 19 19 24 30 57 إستبعادات

 448 458 463 472 458 خر السنةأ

 461 471 478 486 473 لمحطاتإجمالي عدد ا

 %2.2 %2.2 %1.5 %1.7 %2.7- النمو معدل
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 ً   قطاع )ناقل(  : ثانيا

سيارات حديثة وقطع غيار عالية الجودة وبأفضل األسعار من خالل  باستخدامشركتكم تقدم أفضل طرق النقل والصيانة      

التطوير المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث يقوم على أعمال الصيانة طاقم من العمالة الفنية المدربة تحت إشراف 

ز لحركة أسطول النقل ن التشغيل المميإو ، كفاءة عالية يضمنون بها سالمة السائق والسيارة والمعدة بإذن هللا يمهندسين ذو

رباح هذه أ، وعلى الرغم من انخفاض  المجاورةدول العربية إلي كل دول مجلس التعاون الخليجي وبعض ال أوصل خدماته

السنة بسبب التغيرات االقتصادية الخارجة عن السيطرة ، إال أن هناك زيادة في عدد رؤوس الشاحنات والمقطورات توطئة 

 بتعهدات الشركة التعاقدية للفترة المقبلة . لاللتزام

 وفيما يلي ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل التي تمتلكها الشركة :

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 البــــيان

     : رؤوس الشاحنـات

 1062 1145 1292 1328 1278 أول السنة

 112 290 60 25 10 إضافات خالل السنة

 29 143 24 75 3 إستبعادات

 1145 1292 1328 1278 1285 آخر السنة

 

     : المــقـطورات

 1607 1680 1,903 2077 2044 أول السنة

 124 233 186 39 173 إضافات خالل السنة

 51 10 12 72 13 إستبعادات

 1680 1903 2077 2044 2204 آخر السنة

إجمالي عدد الرؤوس 

 والمقطورات
3,489 3322 3405 3195 2825 
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والقرارات والتوقعات المستقبلية وصف الخطط   

 

 قطاع بترول : استراتيجية

 . التوجه للتوسع في امتالك محطات الخدمة 

 إنشاء محطات حديثة مع تقديم خدمات مميزة . 

   . تأجير مرافق المحطات إلي شركات كبيرة وذات سمعة عالية وعالمة تجارية مسجلة 

 السريعة في شكل مراكز خدمة متكاملة تخدم المسافرين . االنتشار علي الطرق 

 تطبيق التقنيات الجديدة ألنظمة تعبئة المحروقات وجميع األنظمة التشغيلية واإلدارية  . 

 ( لزيادة دخل الشركة)غير بيع المحروقات ىاالعتماد علي مصادر أخر  . 

 ، وال سيما العناصر الوطنية دعم القطاع بالموارد البشرية الكفء لتحسين مستوي التشغيل . 

 لشراكات االستراتيجية في تشغيل الخدمات األخرى المصاحبة لنشاط بيع المحروقات .التوجه ل 

 

 

 : ناقل قطاع استراتيجية

 خاصة متطلبات هناك يكن لم ما الحالية األصول من ةستفادالا. 

 القصير المدى على" في بعض عمليات النقل خارجية مصادراالستعانة ب" 

 اإلمدادات سالسل مجمل في أنشطتنا وتنمية حجم توسيع. 

 (شركاء في مشاريع جديدة) قعاالمو وخارج داخل اللوجستية الخدمات 

 التخزين أعمال في االستثمار. 

  اللوجستية لتجزئةا خدماتالدخول في  

 فيالكيماوية  صة للموادصيانة وإصالح المعدات المخص عمليات) والمعدات العاملة والقوى المواد إدارةفي  عالتوس 

 (.قعاالمو

 (.الشحن خطوطونقلها الى )ات الساح في الحاويات تخزين 

 الموانئ ساحات في لحاوياتإدارة ا عمليات 

 للوقود النقل الداخلي عمليات في التوسع 

المدروس في زيادة عدد  واالنتشارالنمو والتطوير الذي يواكب الشركة من خالل التوسع  استمرارالخطط المستقبلية هي  إن     

م ستقوم 2017ففي خالل عام  .. المحطات مع ضمان تطبيق معايير الجودة والسالمة داخل المدن وعلي الطرق السريعة

 شركتكم باآلتي بعد :

 لهوية الشركة الجديدة ، فضالً عن عدد ) قائمة ( محطة60عدد ) تطوير ً ( محطات أخرى على 18داخل المدن طبقا

 . اإلقليميةالطرق 

  متكاملة تكمل منظومة أسطول النقل بدالً من  الدمامالبحث عن مواقع في كل من ً وجيزان لشرائها لتكون فروعا

 المواقع المستأجرة حالياً .
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 الموارد  البشرية :

الهدف مستمرة في  حيث أن تقديم أفضل الخدمات للعمالء هو هدف رئيسي للشركة .. فإن الشركة في سبيل استمرارية هذا     

عملية تدريب وتأهيل موظفيها من خالل مركز التدريب الداخلي لزيادة الثقافة والوعي التسويقي واإلشرافي للعاملين بها وزيادة 

المهارات في مجالي الخدمات البترولية من خالل مراكز بترول وكذا الحال بالنسبة للخدمات المقدمة للعمالء عن طريق قطاع 

 . ناقل

فقد سعت الشركة في السنوات الماضية  . والسالمة في العمل الجودة معايير تحقيقمن الشركات السباقة في  الشركة تعتبر     

للحصول على شهادات عالمية في مجال الجودة والسالمة والبيئة وكانت من أولى الشركات التي حصلت على اعتراف 

 . المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الجودة والسالمة

 الشهادة في أول شركة حصلت على هذه وهي( ISO 9001:2008الحصول على شهادة الجودة ) في سبقا الهفقد كان ل     

النقليات شهادة نظام شركة الدريس للخدمات البترولية و( العالمية بمنح SAI GLOBALإصدارها األخير فقد قامت شركة )

م بعد أن استوفت الشركة كل المتطلبات المتعلقة بهذا الشأن ، 2009فبراير  25( بتاريخ ISO 9001:2008إدارة الجودة )

 ي الشهادة خدمات اإلدارة المتعلقة بمحطات الوقود وخدمات النقل البري . وتغط

م يتخلل هذه السنوات مراجعة دورية للتأكد 2018فبراير  21سنوات حتى وتستمر صالحية الشهادة بعد تجديدها لمدة ثالث      

، وإنما هي ثمرة للجهود يدة ليست ول كمالشركة بالمعايير العالمية المتفق عليها وال عجب أن الجودة في شركت التزاممن 

 المخلصة لفريق العمل بها وما تتمتع به من كفاءات مهنية رفيعة المستوى .

أما بالنسبة للسالمة وانطالقا من أهمية هذا النظام في مجال عملنا وجميع مجاالت الحياة فقد أكدت اإلدارة على ضرورة      

جم العمل وتطلعات الشركة المستقبلية في التوسع والتكامل والحصول على شهادة تطوير نظام السالمة بشكل يتناسب مع ح

 ا لجميع أنظمة السالمة المطلوبة .هوتطبيق االتزامهعالمية تأكد 

نظام السالمة  ت( بعد أن طور (OHSAS 18001:2007ا الحق بالحصول على شهادة السالمة والصحة المهنيةهوكان ل     

وبيئة العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية في مجال السالمة وقد حصلت الشركة على شهادة السالمة والصحة المهنية بتاريخ 

 27م ولم تكن هنالك صعوبة في هذا الصدد نظراً لقوة نظام السالمة المعمول به من قبل ، وقد تم تجديدها حتى 2010يناير  29

 م .2019يناير 

( العالمية وهذه الشهادة CEFIC( من شركة )SQASودة والسالمة )أما الشهادة الثالثة فهي شهادة تقييم نظام إدارة الج     

 . م2018فبراير  12تعتبر تأكيد على تطبيق معايير الجودة والسالمة من جهة عالمية أخرى وقد تم تجديدها حتى 

ً منها تجاه المجتمع والبيئة والعاملين لديها RC 14001) الرعاية المسؤولةادة جديدة في حصلت الشركة على شه      ( إلتزاما

 ا إلى النظام الموحد الذي يعتبر النظام األمثل لتكامل األنظمةهاآلن في طريق وهي،  إنجازات كبيرة في هذا الصدد توقد حقق

 . العالمية في الجودة والسالمة والبيئة

سنوات إلدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على  (3)حصلت الشركة على شهادة تأهيل نهائية مدتها      

ً لالئحة محطات الوقود ومراكز  الطرق اإلقليمية ، وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلبها إلى وزارة الشئون البلدية والقروية وفقا

سة ملف الشركة وتطبيق األحكام واألوزان المعتمدة للتأهيل الصادرة بالقرار الوزاري وتمت درا ، الخدمة الصادرة عن الوزارة

هـ من قبل لجنة تأهيل المنشآت إلدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتمت 13/2/1435وتاريخ  8679رقم 

 . موافقة هذه اللجنة على ملف الشركة ومنحها الشهادة النهائية للتأهيل

وحصول الشركة على هذه الشهادة له أثر كبير في الحصول على فرص استثمارية جديدة من خالل االستحواذ على مواقع      

 جديدة ومميزة .

ً هناك العديد من الوظائف الفنية يشغلها المواطنون        وإن الشركة حريصة كل الحرص على توطين جميع وظائفها .. وحاليا

ومازالت الشركة  ،هذا باإلضافة إلى اختيار أفضل العناصر  ..ورات التدريبية النظرية والميدانية وتقوم الشركة بمنحهم الد

 . مستمرة في تطبيق خطط إحالل العمالة الوطنية بدالً من األجنبية
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 أوصى مجلس إدارة  شركتكم بما يلي :

 

  ( لاير للسعهم الواحعد 1مليون لاير بواقعع )( 40م بإجمالي مبلغ وقدره )2016توزيع أرباح نقدية عن العام المالي

 %( من قيمة السهم األسمية .10وتمثل هذه األرباح الموزعة ما نسبته )

 مركعز إيعداع األوراق شعركةوسوف تكون أحقية األربعاح النقديعة للسعادة المسعاهمين المقيعدين فعي سعجل الشعركة  

العامعة ، والتعي سعيتم تحديعد موععد انعقادهعا الحقعاً .. كمعا تداول يوم انعقاد الجمعيعة  بنهاية (مركز اإليداع)المالية 

 سيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع في حينه .
  

 ( مليون لاير إجمالي مكافأة المجلس عن عام 1.4صرف مكافأة مبلغ وقدره )م بحيث يكون إجمالي 2016

المبالغ التي صرفت في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له 

 % . 10شامالً بدل حضور الجلسات وذلك من األرباح الصافية بحيث ال تتجاوز 

 ( ألف لاير لكل منهم 75دره )صرف مكافأة لعضوي لجنة المراجعة المستقلين من خارج مجلس اإلدارة مبلغ وق

 م .2016عن عام 

 ( ألععف لاير كحععد أقصععى لصععرفها خععالل عععام 500تخصععيص مبلععغ وقععدره )م لخدمععة المجتمععع  وتفععويض 2017

 م حسب ما هو متبع . 2017سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها خالل العام 

 ( للععدورة الرابعععة بشععأن اختيععار مراجععع 15الموافقععة علععى توصععية لجنععة المراجعععة فيمععا ورد باجتماعهععا رقععم )

م مععن بععين العععروض 31/12/2017الحسععابات الخععارجي لمراجعععة حسععابات الشععركة للعععام المععالي المنتهععي فععي 

 المقدمة .

  م .31/12/2016الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 م .31/12/2016الية المنتهية في الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة الم 

  م .31/12/2016الموافقة على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 

  إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارتهم ألعمال الشركة وكذلك إبراء ذمة مراجع الحسعابات

 م .31/12/2016الخارجي حتى 

 افقة على العقود واألعمال التي تمت بين الشركة وكل من :المو 

 شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( . .1

 شركة المدارات السبعة للتجارة . .2

 حمد بن محمد الدريس ـ مالك محطة المناخ المؤجرة على الشركة . .3

عبدالمحسن بن محمد الدريس ـ مالك لقطعة أرض بجازان المؤجرة على الشركة لقطاع ناقل كإدارة وورشة  .4

 وسكن . 

 باعتبارها أطراف ذات عالقة والترخيص بها لعام قادم .

 

  تعديل النظام األساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد الصادر من قبل وزارة التجارة الموافقة على

 . واالستثمار
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  رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة كما يلي : زيادةالموافقة على 

 ( مليون لاير .500( مليون لاير ، رأس المال بعد الزيادة )400رأس المال قبل الزيادة ) .1

 %( .25نسبة الزيادة ) .2

 ( مليون سهم .50الزيادة ) ( مليون سهم ، عدد األسهم بعد40عدد األسهم قبل الزيادة ) .3

 ( سهم . 4( سهم لكل )1سيتم منح ) .4

 تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية . .5

 ( مليون لاير من حساب األرباح المبقاة.100سوف تتم الزيادة عن طريق رسملة ) .6
مركرز ييرداا األورا   شرركة بسجالت الشركة لدىسوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين  .7

( بنهاية يوم التداول الذي تنعقرد فيرا الجمعيرة العامرة ايرر العاديرة والتري سروف يرتم مركز اإليدااالمالية )
 تحديد موعدها الحقاً .

السرو   بسرعرفي حالة وجرود كسرور أسرهم ف نرا سريتم تجميرع الكسرور فري محة رة واحردة ومرن  رم بيعهرا  .8
 ( يوماً من تاريخ االنتهاء من تخصيص األسهم الجديدة .30)خالل مدة 

تعتبررر المنحررة مشررروطة باخررذ موافقررة الجهررات الرسررمية والجمعيررة العامررة ايررر العاديررة علرر  زيررادة رأس  .9
 المال وعدد األسهم الممنوحة . 

 
 

 
 

  تتطلب المصادقة عليها .الدعوة النعقاد الجمعية العامة للمصادقة على توصيات وقرارات مجلس اإلدارة التي 
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 :إدارة المخاطر

 :  السياسة

بتطوير إطار  الشركةفقد قامت  .. من أجل هيكلة وتطبيق أنشطة إدارة المخاطر بصورة رسمية في كافة وحدات األعمال     

 القيام بتطبيق واستخدام هذا اإلطار العام في إدارة المخاطر.  األعمالعمل إدارة المخاطر. يتعين على وحدات 

عائد أعلى  لتحقيقت العمل من أجل إنجاز أهداف الشركة ووحدا لمخاطر األصيلة في استراتيجيتهاا الشركةتتناول      

من مدى الوعي تجاه  . وهذا المسلك يرفعهابتطوير وتطبيق مسلك عام وجذري إلدارة المخاطر في الشركةللمساهمين. تقوم 

وبالتالي يسمح بمقارنة وتجميع المخاطر  ، المخاطر ويضمن إدارة المخاطر بشكل مالئم ويجعل مالمح وحدات األعمال شفافة

 ويتيح الفرصة لالنخراط في مسلك جماعي في إدارة المخاطر. 

، وذلك باالستفادة من الفرص  وإدارة المخاطر الخاصة بها باستباق الشركةحدات األعمال لدى من المنتظر أن تقوم و     

ً مع مدى القدرة في تحمل المخاطرة. إن المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه وحدات  واحتواء المخاطر المحتملة تمشيا

 : نحوتتغير بشكل دائم ويتعين على وحدات األعمال التحرك بنشاط  الشركةأعمال 

  خالل مشاركة المعرفةاستخدام الخبرة من  . 

 التعامل مع االلتباس وعدم اليقين والتعقيد المتزايد  . 

 تحديد األولويات واتخاذ القرارات وتطبيق الحلول بصورة منتظمة  . 

 االعتراف بالفرص والتعامل معها حين حدوثها  . 

 التأكيد على النتائج بالرغم من تغير مناخ وحدة العمل  . 
 

  :بالشركة أهداف إدارة المخاطر

 حديد األهداف األساسية إلدارة المخاطر في الشركة من أجل :  ت

 عن طريق ضمان إدارة المخاطر بطريقة فعالة وبالتالي التقليل من احتمال  جعل الشركة في وضع بعيد عن المشاكل

 الحدوث ومن أثر أحداث المخاطر.

 وذلك من خالل مساعدة اإلدارة في إدارة المخاطر وتصعيد فرص حدوث  جعل نشاط عمل الشركة في وضع أفضل

 .  المخاطر إليهم

 تتبنى اإلدارة إدارة المخاطر وقبول ملكية المخاطر والمحاسبة بخصوص  رعاية وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر حيث

 إدارة تلك المخاطر.

  كلفة نشاط إدارة المخاطر.في الشركة عن طريق التقليل من دمج إجراء إدارة مخاطر فعال 

 وضمان وجود خطط معالجة أخطار مناسبة بتقييم مواكب وتقييم دقيق لكافة مخاطر العمل في الشركة االحتفاظ  . 

 بخصوص "إجراء إدارة المخاطر"  تقديم التأكيد المطلوب لمجلس اإلدارة ولإلدارة العليا 

 دارة وفي إجراء التخطيط االستراتيجيفي اإل إدماج "إدارة المخاطر" في عملية اتخاذ القرار  . 

 

 التعريفات: 

 تلخص السياسة الحالية أهداف ومتطلبات إدارة المخاطر. سياسة إدارة المخاطر : 

 مخاطر وحدات األعمال وتقييمها والتجاوب : عملية عامة من أربع خطوات تهدف للتعرف على عملية إدارة المخاطر

  معها ومراقبتها.
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  التنفيذية : المسئوليات المحددة بدقة من أجل اإلبالغ عن وإدارة المخاطر تمشياً ضمن سلم اإلدارةوالمسئولياتاألدوار 

 .  تدقيق عملية إدارة المخاطروبصورة منفصلة لدعم و

 المصطلحات والصيغ العامة ودورية وضع التقارير حول مخاطر وحدات األعمال الرئيسية. اإلبالغ عن المخاطر : 

  المقاييس العامة في قياس احتمالية وقوع واألثر المتوقع للمخاطرالمخاطرقياس :  . 

 الفئات العامة للمخاطر بما يسمح بتجميع المخاطر وتحديد مناطق المخاطر الرئيسيةتصنيف المخاطر :  . 

 إدارة ويضمن تطبيق إطار  هيكل الضمان المصاحب شامل مدقق التزام المخاطرة والذي يراقب :هيكلة الضمان

 .  داخل وحدات األعمال المخاطر

 وظيفة دعم مكرسة )مسئول دعم المخاطر( وطقم من األدوات الصديقة للمستخدم والتي تسمح لوحدة هيكل الدعم :

 .  األعمال بتطبيق وتنفيذ عناصر إطار عمل إدارة المخاطر

 

 اإلجراءات: 

  : استراتيجية المخاطرة وتحمل المخاطرة

ستهدف تمن إدارة األعمال بصورة يومية.  جزء هيتشكل المخاطرة جزءاً من ممارسة األعمال ولذلك فإن إدارة المخاطر      

إضفاء صيغة رسمية على إدارة المخاطر إلى درجة تمكن وحدات األعمال من تطبيق أفضل تقنيات الممارسة ومشاركة  الشركة

 .  ة أمام المساهمالمعرفة والخبرة وجعل المخاطر الرئيسية شفاف

معادية للمخاطر بإفراط وكي تقوم بإدارة مخاطر وحدة  تأن تكون واعية تجاه المخاطر، ولكن ليس الشركة إلىترمي      

تعترف بأنها سوف تخوض  الشركةفإن  .. األعمال من أجل حماية وتنمية وحدات األعمال. وكي تحقق أهداف وحدات األعمال

 إلى استيعاب المخاطر بطريقة واعية وتفاعلية بحيث أن مستوى المخاطرة يكون  الشركةمخاطر وحدات األعمال. ترمي  ضبع

 

ً مع مكاف تكون قادرة على إدارة وامتصاص الصدمة الناجمة عن المخاطرة في حالة عمال المحتملة وأن ت وحدة األآمتماشيا

الردود في المخاطرة حسب المطلوب بحيث يتم تحقيق أهداف وحدة األعمال وقوعها. وسوف تقوم اإلدارة بوضع مثل هذه 

بالتماشي مع قبول المخاطرة. سيتم تحديد مدى تحمل مخاطر وحدة األعمال رسمياً وتحديثها بشكل منتظم بواسطة اإلدارة على 

 .  مستوى المجموعة والقسم ووحدة العمل

 :  لمخاطربجدية إلى تجنب ما يلي من ا الشركةسوف تسعى 

 ا أو غيرها من ذوي المصلحة مثل العمالءهلتي تؤثر سلبياً على سالمة موظفيا  . 

 ا. هالتي تؤثر سلبياً على شهرت 

 التشريعات أو التي تؤدي إلى مخالفة القوانين واألنظمة . 

 الكيان المستقبلي للشركة إلى الخطر التي تعرض  . 

 : متطلبات إدارة المخاطر

ومن أجل وضع مستوى عام من الشفافية وأداء إدارة المخاطر، فقد تم تحديد عدد  الشركةمن أجل تعميم إدارة المخاطر في      

 من المتطلبات كي تلتزم بها وحدات األعمال. يتعين على مجموعة الدريس واألقسام ووحدات األعمال مواجهة المتطلبات التالية

 :  بشأن إدارة المخاطر

  سنوياً على األقل بتطوير ومراجعة بيان حول تحمل المخاطر بالمجموعة/ القسم/ وحدة األعمالالقيام مرة . 

 ويجب أن يشتمل هذا التقييم على تحديد ووضع األولويات  القيام مرة سنوياً على األقل بتقييم المخاطر بصورة رسمية ،

 .  أهداف وحدات األعمالوقياس وتصنيف كافة المخاطر الرئيسية التي من شأنها التأثير على 

 حول المخاطر الشركةبوحدة األعمال كما هي معرفة في صيغ تقارير  ةع تقرير سنوي حول المخاطر الرئيسيرف  . 
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  ً  .  المراقبة المستمرة للمخاطر والضوابط الرئيسية وتطبيق االستجابة المالئمة للمخاطر أينما كان ذلك ضروريا

  ضمن وحدة األعمال الشركةإقرار المسئوليات في إدارة المخاطر وفي مواصلة إطار عمل إدارة المخاطر لدى  . 

 مراقبة ومراجعة تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر  . 

 : الضمان

تقوم بتنفيذ برنامج جذري من التدقيق التشغيلي والمالي في كافة وحدات األعمال. ومن  وظيفة تدقيق داخلية الشركةلدى      

فإن وحدات األعمال نفسها تكون مسئولة عن تقييم مخاطرها وتطبيق الضوابط المناسبة ومراقبة  المخاطرخالل عملية إدارة 

رغوب فيه. يركز الضمان المقرر لمستوى محدد المخاطر والضوابط والحصول على ضمان بأن المخاطر يتم إدارتها كما هو م

يتم تنفيذ التدقيق التشغيلي والمالي بصورة عمال إلطار عمل إدارة المخاطر. بالشركة على التدقيق في كيفية تطبيق وحدات األ

  . التدقيق بالشركةيتم استخدام مخرجات عملية تقييم المخاطر كمدخالت لتدقيق التخطيط بواسطة ومنتظمة على مستوى الشركة. 

 :أدوار ومسئوليات إدارة المخاطر

إن إدارة المخاطر هي مسئولية اإلدارة التنفيذية المباشرة بشكل أساسي. ويستعرض هذا القسم المسئوليات المحددة في تطبيق      

 .  ودعم وتدقيق عمليات إدارة المخاطر بالتفصيل

 : باألقسام وإدارة المكتب الرئيسي(إدارة وحدة األعمال )موظفي إدارة المخاطر 

يتم تعريف إدارة المخاطر على أنه جزء طبيعي من ممارسة اإلدارة اليومية. وتتلخص المسئوليات المحددة إلدارة وحدات      

 :  األعمال فيما يتعلق بإدارة المخاطر المهيكلة فيما يلي

 تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدة األعمال  . 

 مراجعة تحمل المخاطر بوحدة األعمالو تطوير  . 

  تحديد وتقييم المخاطر التي يتم مواجهتها واإلبالغ عن معلومات المخاطر المادية سنوياً كجزء من الميزانية

 .  والتخصص في حالة نشوء مخاطر جديدة ذات أهمية

  مع مدى تحمل المخاطرةإدارة المخاطر المادية ضمن وحدة األعمال وضمان توافق ملمح المخاطر الفعلي  . 

 تطوير والحفاظ على تنظيم مالئم من أجل تسهيل تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر  . 

 

 :لجنة إدارة المخاطر

  في إدارة المخاطر الشركةصياغة وتحديث سياسة  . 

 صياغة مدى تحمل الشركة للمخاطر ومراجعة واعتماد بيانات وحدة األعمال في تحمل المخاطر  . 

  في إدارة المخاطر إلى وحدات األعمال الشركةتحديد وإيصال ودعم مسلك  . 

 مال كجزء من عملية مراجعة تقارير المخاطرة لدى وحدة األعمال بشكل حرج وإبداء المالحظات على وحدات األع

 . السنوات التخطيط ثالثي

 بأكملها من أجل التعامل مع المتطلبات المطروحة  شركةالالكفاءات المناسبة في التأكد من تطبيق الهيكل والعمليات و

 .  في هذه السياسة

  ولجنة المراجعة بخصوص المخاطر المادية اإلدارةتقديم تقرير إلى مجلس  . 

 

 : لجنة التدقيق/ مجلس إدارة الرقابة

  شركةالمراجعة واعتماد سياسة إدارة المخاطر إلى مدى توافقها مع أهداف  . 

  مدى تحمل الشركة للمخاطر )شهية المخاطر(مراجعة واعتماد . 

 االنتباه ألكبر المخاطر أهمية في كافة وحدات األعمال وما إذا كانت اإلدارة ترد بشكل مناسب . 

 مراجعة محفظة المخاطر والنظر إليها في ضوء مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطر  . 

  المخاطر ضمن وحدات األعمالمراقبة وضمان التطبيق المناسب إلطار عمل إدارة  . 

 



 

 

 

14                            

 
 

 : موظف دعم المخاطر

يشغله رئيس التدقيق الداخلي. يقوم موظف دعم المخاطر  الشركةمنصب بدوام جزئي على مستوى  هيدعم المخاطر  وظيفة     

 .  لألعمال الشركةتنفيذ إدارة المخاطر بطريقة مهيكلة وجذرية ومستمرة في كافة وحدات  إتمامبضمان 

 :  وتتلخص مسئوليات موظف دعم المخاطر تحديداً فيما يلي

 )الحفاظ على إطار عمل إدارة المخاطر )األدوات والمنهجيات . 

 لهذه األدوات والمنهجيات ادعم وحدات األعمال في استخدامهم . 

  شركة. الالمحافظة على التواصل في إدارة المخاطر داخل 

  ،القيام بتسهيل تقييم المخاطر كجزء من الخطة ثالثية السنوات وكجزء من الدعم إذا ما طلبت ذلك أحد وحدات األعمال

 .  للقرارات الرئيسية

  القابضة وكذلك تقرير مخاطر موحد الشركةتقديم تقرير مخاطرة سنوي إلى  . 

  التدريب في إدارة المخاطر وإجراءالتنسيق  . 
 

 : مدقق التزام المخاطر

يتحمل مدقق التزام المخاطر مسئولية تدقيق واإلبالغ عن مدى نجاح وحدات األعمال في التعامل مع المتطلبات الواردة في      

إلدارة المخاطر. وبصورة عامة فإن مدقق التزام المخاطر يتم توظيفه من خارج الشركة ويتبع لجنة التدقيق  الشركةسياسة 

 .  وااللتزام مباشرة

 :  المسئوليات المحددة لمدقق التزام المخاطر فيما يليوتتلخص 

  في إدارة المخاطر الشركةتقييم واإلبالغ عن التزام وحدات األعمال بسياسة  . 

 تقييم الضوابط في مناطق المخاطرة الرئيسية بصورة تخصصية  . 

  األخرى بصورة تخصصية الشركةتقييم االلتزام بسياسات . 

 في إدارة المخاطر الشركةقيام اإلدارة بتطبيق إطار عمل  مراجعة واإلبالغ عن مدى . 
 

 

دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا التقرير بعناية بما فيها عوامل المخاطرة  االستثمارعلى كل من يرغب في  يتعين     

المبينة أدناه ، وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث أو 

الوقت الحالي أنها مهمة ، أو أي مخاطر أخرى لم يتسن  تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة )اإلدارة( في

أو إذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية. قد يؤدي حدوث إحدى أو  .لإلدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية 

 . الشركة من استثماره في أسهم سعر السهم في السوق وقد يخسر المستثمر كامل أو جزء انخفاضبعض هذه المخاطر إلى 

 : المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة

 . المخاطر المرتبطة بالتشريعات والقوانين :1 

 بها  االلتزاميتعين على الشركة  تخضع الخدمات البترولية والنقليات في المملكة العربية السعودية لتعليمات وقوانين محددة      

كتجديد رخصة مزاولة نشاط النقليات من وزارة النقل ، وهي رخصة تقوم الشركة بتجديدها دورياً عند انقضاء مدتها ، وبالرغم 

أن الشركة تقوم بتجديد الرخصة المذكورة وأنها لم تواجه في الماضي أية عقبات في هذا الخصوص، إال أنه ال يوجد ضمان أن 

ً على قدرة الشركة على ا ..لمستقبل الشركة ستتمكن من تجديدها في ا الستمرار في مزاولة نشاط مما قد يؤثر تأثيراً جوهريا

 .النقل

كما يجب الحصول على رخصة لكل محطة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني لمزاولة نشاط الخدمات      

تتمكن في المستقبل من الحصول على هذه الرخص للمحطات  البترولية لكل محطة على حدة ، وقد تتأثر أعمال الشركة إذا لم

 . الجديدة أو تجديدها للمحطات الحالية
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وقد تتأثر الشركة  محطات البنزين وسائقي التريالت(إن جزءاً كبيراً من العمالة لدى الشركة هم من غير السعوديين )عمال      

ً فسلب  الستقداملحصول على تأشيرات ايؤدي إلى عدم استطاعة الشركة ما م .للسعودة أكثر صرامة  ي حال تطبيق شروطا

 العمالة ، وهذا بدوره يؤدي إلى عدم القدرة علي التشغيل في المحطات والنقليات .

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 تكاليف وأعباء الشركة بشكل 

 . ركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبيةمما قد ينعكس على الم ..مادي 

 . االعتماد على العمالء من الجهات الحكومية والشركات :2

% 21.70م حوالي 2015بلغت نسبة اإليرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة عام      

تعتمد على الشركات وحيث أنه يتم تجديد العقود عن طريق ف. أما إيرادات قطاع النقل بترولإيرادات قطاع  من إجمالي

هذه  وفي حال عدم تمكن الشركة من تجديد ، فإنه ال يوجد ضمان أنه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل .. مناقصات مفتوحة

 .  العقود فقد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي

 . المخاطر المرتبطة بتوفر المحروقات وأسعارها :3

و السعودية للحصول على تعتمد الشركة كغيرها من الشركات العاملة في تقديم الخدمات البترولية على شركة أرامك     

لذا فإن أي تأخير في التوريدات المستلمة من أرامكو أو أي تغيير في بنود العقود الموقعة معها بهذا الشأن قد يؤثر . . المحروقات

 . تأثيراً سلبياً على نشاط الشركة

كما أن أي تغيير جوهري في أسعار المحروقات المحددة أو هامش الربح بواسطة الجهات الرسمية قد يؤثر تأثيراً سلبياً على      

. كما يمكن أن يتأثر المركز المالي للشركة بشكل عام إذا لم تتمكن .أنشطة الشركة الرئيسية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية 

 .  ع محتمل في أسعار المحروقات من خالل زيادة أسعار خدماتها  أو الحد من تكاليف التشغيلالشركة من مواكبة أي ارتفا

 . المخاطر المرتبطة بتغطية التأمين :4

قامت الشركة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحد من أي خسائر محتملة من خالل شراء وثائق تأمين لقطاع الخدمات      

العامة وحوادث المركبات والحريق والجريمة ، وتغطي وثائق التأمين في قطاع خدمات النقليات  البترولية تغطي المسؤولية

المركبات والنقل البري والمسؤولية ضد الطرف الثالث والحريق والجريمة ، وقد يتأثر صافي دخل الشركة ونتائجها التشغيلية 

غير من الحوادث  ضرار لم يتم تغطيتها بهذه الوثائق أوومركزها المالي نتيجة حدوث أي خسائر مستقبلية من حوادث أو أ

مغطاة بالتأمين كاألعمال اإلرهابية والمخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع المواد الخطرة والسامة التي قد تضر بالبيئة أو ال

 . العناصر البشرية

 . االعتماد على العناصر البشرية الهامة :5

وخبرة اإلدارة التنفيذية والعناصر البشرية الهامة في الشركة ، وقد اتخذت الشركة عدة إجراءات شركة على كفاءة التعتمد      

للحد من فقدان تلك الكوادر أو عدم القدرة على إيجاد البدائل المناسبة لها في حالة فقدانها ، وال تضمن الشركة إمكانية إبقاء 

ينعكس سلباً  في حال فقدانها . مما قد والخبرة دائل على نفس الدرجة من التأهيلالعناصر البشرية المؤهلة العاملة لديها أو إيجاد ب

 . على إيرادات الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي

 . االعتماد على بعض برامج الحاسب اآللي الهامة :6

( والذي يقوم بإعطاء نتائج ERP) تعتمد إدارة الشركة بشكل فعال على استخدام وتطبيق نظام تخطيط الموارد في المنشأة     

، ويسهل تدفق المعلومات بين األقسام . إن أي خلل أو تعطل أو نزاع على حقوق ملكية هذا النظام قد  متكاملة لعمليات الشركة

 . يؤثر سلبياً على عمليات الشركة
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 . المخاطر المتعلقة بالسوق :7

 البيئة التنافسية . أ

وقد   في المنافسة بشكل فعال ضد الشركات الحالية أو الجديدة في السوق االستمرارشركة على الال يوجد ضمان لقدرة      

األمر الذي من شأنه  .. األسعار وهوامش الربح وفقدان جزء من حصة السوق انخفاضتتسبب التغيرات في البيئة التنافسية في 

 . أن يؤثر سلباً على أرباح الشركة

 تميز الخدمات . ب

ً قوياً في السوقيعتبر تقديم  وال يمكن  ، الخدمات المميزة وبأسعار معقولة من أهم العوامل التي جعلت من الشركة منافسا

للشركة أن تضمن عدم تمكن منافسيها الحاليين والمستقبليين من تقديم خدمات قد تكون أفضل وأكثر تميزاً من تلك التي تقدمها 

 . تائج التشغيلية للشركةالشركة مما قد يؤثر تأثيراً سلبياً على الن

 االندماجات والتحالفات . ج

من الممكن أن تندمج الشركات العاملة في الخدمات البترولية والنقليات أو أن تتحد فتشكل تحالفات منافسة سريعة التطور      

 . مما قد يمكنها من الحصول على حصة أكبر من السوق على حساب الشركة

 : توزيع األرباح  .8

يعتمد قرار الشركة لتوزيع أي أرباح في المستقبل على عدة عوامل منها تحقيق األرباح والموقف المالي ومتطلبات رأس      

كما يعتمد ذلك  ..المال العامل واألرباح القابلة للتوزيع وحدود االئتمان المتاحة للشركة باإلضافة إلى الوضع االقتصادي العام 

، وعليه فإن الشركة ال تضمن للمساهمين الحاليين أو المستقبليين أنه سيتم  لتقييم مجلس اإلدارةعلى عدة عوامل أخرى تخضع 

 . توزيع أية أرباح في المستقبل أو أن تؤكد مقدار األرباح التي سيتم توزيعها إذا ما تم إقرار التوزيع

 . المخاطر المالية :9

أو إدارة المخاطر  هاالمالية إذا ما أخفقت الشركة في توفير ما يكفي من السيولة لتلبية التزامات من الممكن أن تحدث المخاطر     

. وتتوقف شدتها على عدد من العوامل والتي تشمل حجم الشركة بهاالمالية بطريقة تتماشى مع أهداف األعمال الخاصة 

لرفع المالي والتدفق النقدي الحر إلى حقوق المساهمة والموقف المالي ومن الصناعة )على سبيل المثال العام/ الخاص وا

 . وخالفه( واتجاه السوق ككل

تعرض األرباح أو صافي األصول إلى تغيرات في عوامل السوق )على سبيل المثال أسعار الفائدة وأسعار  :مخاطرة السعر -1

 . الصرف وخالفه(  والتي تؤثر في الدخل والنفقات أو قيم الميزانية العمومية

 مخاطرة سعر الفائدة -أ

 قل مما هو متوقع أو قروض أكبر مماأعوائد استثمار  إلى لمتوقعة مما يؤديمخاطرة انحراف سعر الفائدة عن قيمته ا     

  . هو متوقع أو تكاليف منتج أو تدهور في الموقف التنافسي للشركة في الصناعة

 مخاطرة العملة -ب 

سعار صرف العملة كنتيجة لممارسة األعمال في األسواق األجنبية واالستثمار في أقد ينشأ التعرض للتقلبات في      

 .  األوراق المالية والتي تم إصدارها بواسطة جهات خارجية أو تكون صادرة بعملة أجنبية

 مخاطرة حقوق المساهمة -ج

 .  همة في شركة مساهمةالتعرض لتقلبات في الدخل و/أو قيمة حقوق المسا     
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 مخاطرة السلعة -د 

مخاطرة في السوق المالية إذا ما اختارت الشركة استثماراً كجزء من استراتيجية تنويع أو إدارة مخاطرة  تكون هذه     

استثمار. من زاوية النظر الصناعية فإن مخاطرة السلعة هو التعرض للتقلبات في أسعار المواد أو المنتجات القائمة على 

 . قهوة(السلعة )على سبيل المثال الذهب والطاقة والنحاس وال

 مخاطرة األداة المالية -هـ 

 المالية أو اإلدارةقد تختلف مخاطرة السوق المالية على حسب القطاع الخاص في السوق الذي يتعرض إليه صاحب      

 .  الطريقة التي يكون عليها التعرض

 الوقت المناسب وبصورة اقتصاديةي التعرض لخسارة كنتيجة للعجز في تلبية التزامات التدفق النقدي ف مخاطرة السيولة: -2

وعادة ما تنشأ مخاطرة السيولة كنتيجة لمحفظة استثمار مع تدفق نقدي و/أو ملمح موعد استحقاق والتي تختلف عن التدفقات 

 . النقدية األساسية التي تفرضها متطلبات والتزامات التشغيل بالشركة

 مخاطرة التدفق النقدي -أ

 .  يتم تكبدها على أثر العجز في تمويل االلتزامات التشغيلية أو المالية لألعمالالخسائر الفعلية التي      

 مخاطرة تكلفة الفرصة -ب

استخدام األموال بطريقة تؤدي إلى خسارة القيمة االقتصادية بما في ذلك خسائر في القيمة الوقتية وتكاليف معامالت      

 .  اب خسارة القيمةبللتدفقات النقدية وغيرها من أسنتيجة اإلدارة غير المناسبة أو غير الفعالة 

 مخاطرة التركيز -ج

التعرض للخسارة كنتيجة للعجز في الوصول إلى النقدية في الموعد المحدد بسبب العجز في تسييل التعرض بدون      

اإلفراط في االعتماد على عدد تحريك السوق أو ظروف السوق غير االعتيادية أو استخدام المنتجات المالية "الخاصة" أو 

 . صغير من مصادر التمويل

فعلية أو تكلفة فرصة نتيجة التخلف )أو عجز آخر في األداء( من جانب جهة اقتصادية  ةالتعرض لخسار مخاطرة االئتمان: -3

 . أو قانونية )المدين( والذي لديه أعمال تجارية مع الشركة

 مخاطرة التخلف -أ

 .  عن أداء التزاماتهطرف مقابل يعجز      

 مخاطرة التركيز -ب

يرادات عن عميل واحد أو قطاع صناعة أو غيرها من قطاعات االقتصاد إلالتأكيد غير المناسب على حجم المبيعات أو ا     

 .  خرى يؤدي إلى التعرض لخسارة بالغةألا
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 مخاطرة التسوية -ج

تقوم األطراف المالية األخرى بسداد دفعاتها إلى بعضها البعض في أوقات  تنشأ هذه المخاطرة من الناحية المالية حينما     

و/أو  المتوقعةمخاطرة التسوية تصف مخاطرة التكاليف غير  فإن ي.. وفي سياق غير مالمختلفة أو في أماكن مختلفة

 .  المضايقة اإلدارية المرتبطة بالعجز في القيام بالسداد في المكان المحدد والوقت المحدد

  مخاطرة الضمان -د

كضمان عن قرض أو ذمة مدينة أو التزام في األداء والذي يمكن  صل ما تم تقديمهأهذه هي المخاطرة المتمثلة في قيمة      

 . أن يتم فقدانه إما جزئياً أو كلياً 

 : معلومات حول مخاطرة صناعة القرار. 10

القععرارات االسععتراتيجية أو التشععغيلية أو الماليععة غيععر مالئمععة أو موثوقععة. هععذه المخععاطرة التععي اسععتخدمتها المعلومععات لععدعم      

المخاطرة ترتبط بإمكانية استخدام وانضباط المعلومات التي إمعا تعم إنشعاؤها أو تلخيصعها بواسعطة عمليعات وتطبيقعات أو إخفعاق 

 . في فهم احتياجات المعلومات

 :التشغيلية المخاطر-1

  :الميزانيات أو خطط األعمال غير واقعية أو قائمة على فرضعيات مالئمعة أو قائمعة علعى مخاطرة الميزانية والتخطيط

 . دوافع تكلفة وإجراءات أداء أو مقبول بواسطة المديرين أو مستخدمة كأداة رقابة

 أنعه ال يغطعي تكعاليف االنتعاج  :  سعر الشركة يفوق ما يرغب العمالء في سداده أومخاطرة تسعير المنتجات/ الخدمات

 . والتوزيع

 ليس لدى الشركة معلومات تتعقب بشكل فعال االلتزامات التعاقدية القائمة في لحظة معينة من مخاطرة التزام التعاقد  :

بعرام المزيعد معن االلتزامعات إإلعى التوابعع الماليعة الناجمعة ععن الزمن بحيث يمكن لصانعي القرار النظر بعين االعتبار 

 . التراكمية

 )ال تعوفر إجعراءات أداء العمليعة صعورة موثوقعة ألداء التشعغيل وال تعكعس بصعورة دقيقعة مخاطرة القياس )العملياات :

الواقع. اإلجراءات ال تقدم معلومات وافية كي يتم اتخاذ قرارات بسبب أنها غير مفيعدة أو مفهومعة أو معقولعة أو عمليعة 

 . أو مؤشرات تغيير

 العامةالتقارير -2

  :لمسعتثمرين والممعولين الحعالين والمسعتقبليينلتشمل التقارير المالية التي يعتم إصعدارها مخاطرة تقييم التقارير المالية 

 . مغالطات مادية أو تحذف وقائع مادية مما يجعلها مضللة

 ة معن أجعل تقيعيم معدى : العجز فعي تجميعع معا يكفعي معن المعلومعات الموثوقعة ذات الصعلمخاطرة تقييم الرقابة الداخلية

فعالية التصميم والتشغيل في الرقابة الداخلية حول التقارير المالية مما ينتج عنه إقرارات غير دقيقة معن جانعب اإلدارة 

 . في تقرير الرقابة الداخلية

 فعاليعة  العجز في تجميع ما يكفي من المعلومات الموثوقة ذات الصلة معن أجعل تقيعيم معدى:  مخاطرة التوثيق التنفيذي

فصعاح ععن معلومعات ماديعة إلعى معوظفي إلفصعاح ممعا ينعتج عنعه ععدم اإلالتصميم والتشعغيل فعي ضعوابط وإجعراءات ا

 . التوثيق وفي التقارير العامة
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  :وجود معامالت كبرى بالشركة ذات توابع ضريبية معاكسة كان معن الممكعن تجنبهعا لعو تعم هيكلتهعا مخاطرة الضريبة

في االلتزام باألنظمة الضريبية )علعى سعبيل المثعال متطلبعات السعداد وتقعديم اإلقعرارات( يخلعق بشكل مختلف. االخفاق 

 . مخاطر

 تقارير المعلومات التشغيلية والمالية التعي تطلبهعا الوكعاالت التنظيميعة غيعر كاملعة أو مخاطرة تقارير الجهة التنظيمية :

 . وجزاءات وعقوبات في غير وقتها مما يعرض الشركة إلى غرامات أوغير دقيقة 

 االستراتيجية المخاطر-3

  :االخفععاق فعي مراقبعة والتواصعل مععع بيئعة متغيعرة بسعرعة ممععا يعؤدي إلعى تقعادم اسععتراتيجيات مخااطرة المساا البيئاي

 .  األعمال

  :تقييم لدى الشركة نموذج أعمال بائد وال تعترف به و/أو يفتقد إلى المعلومات المطلوبة لعمل مخاطرة نموذج األعمال

 .  مستحدث لنموذجها الحالي وبناء حالة أعمال ملزمة من أجل تعديل هذا النموذج في الوقت المحدد

  :مخععاطرة عععدم وصععول الشععركة إلععى الحععد األقصععى مععن أداء األعمععال مععن خععالل إعطععاء مخاااطرة محفظااة األعمااال

 .  األولويات للمنتجات بشكل فعال أو موازنة أعمالها في سياق استراتيجي

 ليس لدى اإلدارة ما يكفي من معلومات التخاذ قرارات استثمارية سعليمة علعى المعدى خاطرة تقييم/ تقدير االستثمار: م

القعرار فعي قيعاس  يلمخاطرة. عجز اإلدارة وكبعار صعانعالقصير والمدى البعيد وربط المخاطر برأس المال الخاضع ل

 . عمل تجار محدد بصورة موثوقة أو قياس أي من قطاعاته الكبرى في سياق استراتيجي

  :ال يتحمل الهيكل التنظيمي للشركة التغيير أو استراتيجيات أعمال الشركةمخاطرة هيكلة الشركة .  

  :)لنتائج الماليعة قصعيرة األمعد أو عنعد تحدث حينما يركز أداء الشركة بشكل عام على امخاطرة القياس )االستراتيجية

 .  عدم التوافق مع أو دعم استراتيجيات األعمال

  :عمليععة تخصعيص المععوارد بالشعركة ال تنشععأ وال تحعافظ علععى ميعزة تنافسععية أو تعظعم مععن مخااطرة تخصاايص الماوارد

 .  االيرادات لذوي المصلحة

  :مدخالت خالقة وإبداعية أو تستند إلى فرضعيات حاليعة  استراتيجيات األعمال بالشركة ال تقوم علىمخاطرة التخطيط

  . حول المناخ الخارجي مما يؤدي إلى استراتيجيات متقادمة وغير مركزة

  :ول دورة الحيعاة ـور صعناعتها طعـا وتطعـاج لديهعـنتعإلوط اـة خطعـمعنهج الشعركة فعي إدارة حركعمخاطرة دورة الحيااة

  . أعمالها تالستراتيجيانحدار( يهدد النجاح النهائي )على سبيل المثال البدء والنمو والنضج واال

 ال تتوافععععق األهععععداف وإجععععراءات األداء الخاصععععة بعمليععععات األعمععععال بالشععععركة مععععع األهععععداف مخاااااطرة التوافااااق :

واالستراتيجيات العامة. األهداف واإلجراءات ال تركعز النعاس علعى األمعور الصعحيحة وتعؤدي إلعى أنشعطة متعارضعة 

 . وغير منسقة

 المعلومات المحاسبية المالية المستخدمة في إدارة عمليات األعمعال غيعر متكاملعة معع مخاطرة المعلومات المحاسبية  :

المعلومات غير المالية المركزة على رضا العميل وقياس الجودة وتقليل زمعن العدورة وزيعادة الفعاليعة. والنتيجعة نظعرة 

ت عمليات األعمال إلنجاز األهداف المالية بدالً من تلبيعة توقععات قاصرة وإصالح قصير األمد في التعامل مع مخرجا

 . العميل عبر السيطرة على تحسين العمليات
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 النتائج المالية واألرباح :

ديسمبر  31تلخص األشكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في      

 . م2012م و 2013و  م 2014وم 2015م و2016

 جدول يوضا بنود األصول والخصوم وحقوق المساهمين

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 البــــيان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي المالي)باآللف(المركز 

 051,317 366,074 421,227 500,627 731,559 موجودات متداولة

 005,347 444,776 491,881 485,748 817,978 مطلوبات متداولة

 (954,29) (78,702) (70,654) 14,879 (86,419) رأس المال العامل

 531,20 30,709 41,267 21,910 18,861 األخرى طويلة األجلاألصول 

 125,590 697,019 742,816 736,383 806,054 األصول الثابتة

 707,927 1,089,107 1,205,310 1,258,920 1,556,474 إجمالي الموجودات

 005,347 440,081 491,881 485,748 817,978 المطلوبات المتداولة

 933,72 96,424 92,529 81,380 34,241 قروض طويلة األجل

 826,29 34,566 40,539 48,798 51,638 المطلوبات األخرى

 764,449 571,071 624,949 615,926 903,857 إجمالي المطلوبات

 000,300 300,000 400,000 400,000 400,000 رأس المال المدفوع

 943,177 218,036 180,361 242,994 252,617 االحتياطيات واألرباح المدورة

 943,477 518,036 580,361 642,994 652,617 حقوق المساهمين

إجمالي الخصوم وحقوق 

 المساهمين
1,556,474 1,258,920 1,205,310 1,089,107 707,927 
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 شكل يوضا بنود األصول والخصوم وحقوق المساهمين

 

 

 2016 مليون لاير 1,556الى  2012مليون لاير في  928خالل السنوات الخمس الماضية من  الشركةلقد استمر نمو أصول 

 

مليون  لاير في   904الى  2012مليون لاير في   478كما استمر نمو حقوق الملكية خالل السنوات الخمس الماضية من 

  م .2016

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016

731 501 421 366 317 

825 
758 784 728 611 

 1,556  

 1,259   1,205  
 1,094  

 928  

 .ّ(بالمليون لاير)تطور اجمالي االصول المتداولة والثابتة 

 اجمالي االصول االصول الغير متداولة االصول المتداولة

86 130 133 131 103 

818 

486 492 
445 

347 

904 

616 
 580  

 518  
 478  

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016

  ّ(بالمليون لاير)تطور االلتزامات وحقوق الملكية 

 حقوق الملكية االلتزامات المتداولة االلتزامات الغير متداولة
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 جدول يوضا قائمة الدخل

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 البيـــــان

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

 1,873,574 1,982,683 2,144,322 2,302,992 3,461,349 المبيعات

 1,702,074 1,795,035 1,917,208 2,051,148 3,253,962 تكلفة المبيعات

 171,500 187,648 227,114 251,844 207,387 مجمل الربح

 5,429 5,107 6,712 7,578 8,968 مصاريف البيع

 61,143 73,260 82,073 97,459 93,953 المصاريف العمومية واإلدارية

 104,928 109,281 138,329 146,807 104,466 الدخل من األعمال الرئيسية

 8,300 9,837 11,587 9,973 14,238 مصاريف تمويل

 0.0 (1,042) (1,938) 2,980 1,323 المشترك االستثمار (خسائرأرباح )

 943 5,510 1,980 9,371 1,995 إيرادات أخرى

 97,571 103,912 126,784 149,185 93,546 الدخل قبل الزكاة

 2,023 2,220 3,060 5,150 2,523 الزكاة

 95,548 101,692 123,724 144,035 91,023 صافي الدخل
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 الدخل ) آالف الرياالت(شكل يوضا قائمة 

 

 

 شكل يوضا قائمة الدخل ) آالف الرياالت(

 

 

 

 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016

 المبيعات

 تكلفة المبيعات

(50,000)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

 قائمة الدخل

 م2015 م2016

 م2013 م2014

 م2012



 

 

 

24                            

 

 

 

 من اإليرادات كنسبة الدخلجدول يوضا قائمة 

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 البيـــــان

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

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 المبيعات

 %90.85 %90.54 %89.41 %89.06 %94.01 تكلفة المبيعات

 %9.15 %9.46 %10.59 %10.94 %5.99 مجمل الربح

 %0.29 %0.26 %0.31 %0.33 %0.26 مصاريف البيع

 %3.26 %3.69 %3.83 %4.23 %2.71 المصاريف العمومية واإلدارية

 %5.60 %5.51 %6.45 %6.37 %3.02 الدخل من األعمال الرئيسية

 %0.44 %0.50 %0.54 %0.43 %0.41 مصاريف تمويل

 0.0 %0.05- %0.09- %0.13 %0.04 المشترك االستثمار (خسائرأرباح )

 %0.05 %0.28 %0.09 %0.41 %0.06 إيرادات أخرى

 %5.21 %5.24 %5.91 %6.48 %2.70 الدخل قبل الزكاة

 %0.11 %0.11 %0.14 %0.22 %0.07 الزكاة

 %5.10 %5.13 %5.77 %6.25 %2.63 صافي الدخل
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 التدفقات النقدية :

يع األرباح والتوسعات تعتبر التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية هي المصدر األساسي لتمويل نشاطات الشركة وتوز     

 : الرأسمالية

 م2012 م2013 م2014 م2015 م2016 التدفقات النقدية

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي قائمة التدفقات ) باأللف(

 976,163 150,296 175,246 139,304 212,112 األنشطة التشغيلية

 (569,142) (176,662) (123,605) (32,716) (140,573) األنشطة االستثمارية

 (725,25) 38,676 (46,090) (123,249) (51,237) األنشطة التمويلية

 (318,4) 12,310 5,551 (16,661) 20,302 ( في رصيد النقدالزيادة )النقص

 418,21 100,17 29,410 34,961 18,300 رصيد النقد أول المدة

 100,17 29,410 34,961 18,300 38,602 رصيد النقد آخر المدة

 

 آالف الرياالت(شكل يوضا التدفقات النقدية )
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 الجغرافي اإلجمالي إليرادات الشركة ولشركاته التابعة التحليل

 

 السنة

 

 البيــــــان

 المنطقة

 الوسطي

 المنطقة

 الشرقية

 المنطقة

 الغربية

 منطقة

 القصيم

 وحائل

 المنطقة

الجنوبي

 ة

 المنطقة

 الشمالية

 محطات

 الطرق

 

 المجموع

 التحليل الجغرافي ) بالمليون(قائمة 
لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

        اإليــرادات: م2016

 3,261.7 251.4 56.2 114.4 115.6 812.7 508.4 1,403.0 مبيعات محروقات 

 83.6 - - - - 15.7 67.9 - إيرادات نقل كيماويات 

 44.0 - - 4.4 - 17.4 22.2 - إيرادات نقل مواد غذائية 

 72.1 - 9.9 0.4 0.5 33.3 21.1 6.9 إيرادات نقل محروقات وأخرى 

 3,461.4 251.4 66.1 119.1 116.1 879.2 619.6 1,409.9 اإلجمـــــــــــالي 

        اإليــرادات: م2015

 قائمة التحليل الجغرافي ) بالمليون(
لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

لاير 

 سعودي

 2,049.5 175.8 40.2 75.2 76.9 401.3 383.3 896.8 مبيعات محروقات 

 116.8 - - - - 59.2 57.6 - إيرادات نقل كيماويات 

 48.4 - - 3.1 - 10.4 34.9 - إيرادات نقل مواد غذائية 

 88.3 - 36.0 - - 14.3 21.2 16.8 إيرادات نقل محروقات وأخرى 

 2,303.0 175.8 76.2 78.3 76.9 485.2 497.0 913.6 اإلجمـــــــــــالي 

 

 

 



 

 

 

27                            

 

 

 نتائج التشغيل :

إيرادات  م في نمو حيث بلغت2015م مقارنة مع 2016ديسمبر 31ومما يتضح أعاله أن قائمة الدخل للسنة المنتهية في     

%( ويعزي 50,29م بنسبة نمو )2015( مليون لاير في عام 2,303مقارنة بـ )( مليون لاير 3,461م )2016الشركة في عام 

إيرادات الشركة خالل هذا العام ، وتمثل اإليرادات المتحققة من قطاع  في زيادةهم كما سا زيادة أسعار المحروقات ذلك إلى

كما بلغ  ،م على التوالي2016من إيرادات الشركة لعام  %5.77و  %94.23الخدمات البترولية وقطاع النقليات ما نسبته 

 ( مليون بنسبة146.8العام السابق )م مقارنة مع 2016( مليون لاير لعام 104,5الربح التشغيلي من األعمال الرئيسية للشركة )

( مليون لاير للعام السابق 144( مليون لاير مقارنة )91م )2016( ، كما بلغ صافي الربح لعام %28.8-قدرها ) انخفاض 

 . (%36.8-) انخفاضبنسبة 

مبيعات بترول بسبب زيادة أسعار عود سبب انخفاض الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة قيمة  

المحروقات مع انخفاض مبيعات قطاع ناقل بسبب انخفاض اسعار وكميات طلبات مصانع االسمنت والمصانع البتروكيماوية 

وكذلك توقف بعض المحطات للتطوير وزيادة تكاليف المبيعات والتكاليف التشغيلية الناتجة عن تعديل أسعار منتجات الطاقة 

كهرباء والماء لقطاعي ناقل وبترول وزيادة المصاريف التسويقية والمالية وانخفاض المصاريف العمومية واإلدارية وتعريفة ال

وانخفاض اإليرادات األخرى مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لبيع إحدى المحطات المملوكة وذلك بسبب 

 .مكاسب بيع المشروع المشترك وكذلك انخفاض الزكاةانخفاض إيراداتها التشغيلية في قطاع بترول و

 

 عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية  للمحاسبين القانونيين اختالفيوجد أي  ال 
 

 خطة تطبيق المعايير الدولية 

 تطبيق المعايير الدولية طبقاً للمراحل التالية : تم     
 

 . لإلدارة ولجنة المراجعةهذه الفروقات  شرحتم بالنسبة للشركة. و استخراج الفروقات تم  :ىالمرحلة األول -

 . على النقاط التي تم التخطيط لها وفقاً للمعايير الدولية موظفي اإلدارة المالية  تدريب تم المرحلة الثانية:  -

 وكيفية شكل الميزانيةعداد ميزانية الشركة وفق المعايير الدولية كنموذج يوضح طريقة العمل إ تم   المرحلة الثالثة: -

 .وتم اعتماد السياسات المحاسبية المتوافقة مع المعايير الدولية 

 ديسمبر 31مالية المنتهية في عداد ميزانية الشركة وفق المعايير الدولية للسنة الإجاري إنهاء  المرحلة الرابعة: -

 . م2015

 
 

 م .2017الربع األول للعام  تؤكد الشركة جاهزيتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية بداية 

 قبل م 2016 المالي لعامل الُمعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية لجميع األرباع ماليةالقوائم االنتهاء من إعداد ال أنه سيتم

 م . 30/04/2017نهاية 
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 التابعة: لشركاتا

 استثمار في مشروعات مشتركة :

  بترول اإلمارات الوطنية ذ.م.م. أبرمت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة  م2012أغسطس  28بتاريخ

ينوك لتأسيس شركة سعودية ذات مسئولية محدودة إلينوك( من خالل إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل إ)

داخل مدن و ةمحطات وقود حديثة التصميم على الطرق السريع ل امتالك واستئجار وتشغيل وصيانةتعمل في مجا

 .  مختارة بالمملكة العربية السعودية

لى شركة بترول إللوقود )يونفكو(  قامت الشركة ببيع حصتها بالكامل في الشركة المتحدة م2015يوليو  15بتاريخ      

 3,855,460وقد نتج عن ذلك أرباح بواقع  ، لاير سعودي 22,500,000ينوك( بمبلغ اجمالي قدره إة )اإلمارات الوطني

 . لاير سعودي تم تسجيلها في قائمة الدخل

ً ، وتوطئةً لعمل كل شريك بشكل منفصل       ً للمنفعة العامة لكليهما معا تأتي هذه الخطوة تأكيداً لما رآه الطرفان محققا

 . الرسمية بالدولةبصورة تحقق لكل طرف القدرة على مواجهة تحديات الفترة المقبلة وال سيما االلتزام بمتطلبات الجهات 

  أبرمت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة بيرتشي  (م2013 يونيو 30الموافق )هـ 1434شعبان  21بتاريخ

ايه جي لتأسيس منشأة مدارة بصورة مشتركة برأس مال قدره مليون لاير سعودي ومملوك مناصفة من كال الشركتين 

شهراً وتنتهي عند تأسيس  (24). إن مدة االتفاقية  % في رأس المال واالستثمارات واألرباح50 -% 50بنسبة 

 من اتفاقية الشركاء المستقبلية تصبح اتفاقية المشروع مشترك جزءا ال يتجزأولمدارة بصورة مشتركة المنشأة ا

تعمل وسوف تدار الشركة الجديدة من خالل فريق مستقل مكون من الشركتين داخل المملكة العربية السعودية ، و

للمنشآت الكيميائية الصناعية والخدمية  الشركة في مجال تقديم خدمات إدارة عمليات اإلمداد والتموين والتخزين

 ً شركة سويسرية  هيبأن شركة بيرتشى  والحاويات وإدارة محطات التنظيف لصهاريج نقل المواد الكيميائية علما

والنقل للمواد الكيمائية بواسطة الصهاريج الخاصة بالبر والبحر والقطارات في  اللوجستيةمجال الخدمات  فيتعمل 

 . سنغافوراأوروبا والصين و

ت إجراءات عقد التأسيس واستخراج السجل تم (م2015بريل أ 29)الموافق  هـ1436رجب  10وفي تاريخ 

للخدمات اللوجستية ذات مسئولية محدودة برأس مال )مليون(  لشركة الدريس بيرتشي 1010433172م التجاري رق

  .لاير مناصفة بين الشركتين 

  3,335,901 قيمتا والبالغ 2016 ديسمبر 31 في المنتهية للةترة المالي المركز قائمة في ال اهر الرصيد ان      
 . السويسرية جي ايا رتشييب شركة يخص(  سعودي لاير  3,370,329:   2015) سعودي لاير

 
 

 شركة تابعة .يوجد أي أسهم أو أدوات الدين الصادرة لكل  ال 

 االجمالي االجمالي رتشي ايه جييب يونفكو 

2016 

 لاير سعودي

2016 

 لاير سعودي

2016 

 لاير سعودي

2015 

 سعوديلاير 

 19,519,540 500,000 500,000 - في بداية الفترة

 500,000 - - - اضافات 

 (22,500,000) - - - ستبعادات إ

 2,980,460 1,322,737 1,322,737 - رباح في المشروع المشتركأ

 500,000 1,822,737 1,822,737 - ديسمبر 31في 
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 وصف سياسة توزيع األرباح :

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

النظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا  االحتياطي نيلتكو( من األرباح الصافية 10%يجنب عشرة بالمائة )     

 . رأس المال % من30 يمساوالمذكور مبلغاً  الحتياطياالتجنيب متى بلغ 

 اتفاقيللجمعية العامة العادية بناء علي اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي      

 . وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة

 . ( من رأس المال المدفوع5%يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )     

في جميع األحوال الحدود  يال تتعد( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بحيث 10%) زال تتجاونسبة  مما تقديخصص بعد      

ً للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية ويوزع الباقي بعد ذلك علي المساهمين لحصة  القصوى المسموح بها وفقا

 . إضافية من األرباح

 ( لاير لكعل سعهم 2م بمقدار )2015لعام المالي اعن م 28/03/2016في  تم توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة

 الشركة .%( من رأس مال 20بنسبة قدرها )

 سداد األرباح :

تدفع األرباح المقرر توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها      

 . واالستثماروزارة التجارة 

  وصف ألي مصلحة تعود في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة  الشركة

 .  أقربائهم ( أبلغوا الشركة ، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة الماليةووكبار التنفيذيين 
 

 اسم من تعود له المصلحة م
  نهاية العام بداية العام

 التغير نسبة صافي التغير
 أدوات الدين معدد األسه أدوات الدين معدد األسه

1   -  -   

 

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

 : شركاتها التابعة

 اسم من تعود له المصلحة م

 نهاية العام بداية العام
 

 نسبة التغير صافي التغير
 معدد األسه أدوات الدين معدد األسه

أدوات 

 الدين

 - - - 2704032 - 2704032 أ. حمد بن محمد الدريس 1

 - - - 11945 - 11945 م. عبدالمحسن بن محمد الدريس 2

 0.0015- 600- - 1000 - 1600 أ. حسين بن عبدالرحمن العذل 3

 - - - 4000 - 4000 أ. أحمد بن عبدهللا العقيل 4

 - - - 2000 - 2000 أ. عيد بن فالح الشامري 5

 - - - - - - أ. عادل بن فارس العتيبي 6

 - - - 1600 - 1600 م. عبداإلله بن سعد الدريس 7

 . (0015,0( سهم ـ نسبة التغير )600م ـ صافي التغير )2016( سهم في نهاية عام 1400عدد ) تملك حرم أ. حسين العذل* 
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  وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من  شركاتها

 . التابعة

 

 

 التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركةجدول تفصيلي يبين تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 االســـــــــم
عدد األسهم في 

 بداية العام

نسبة الملكية في 

 بداية العام

صافي التغير في 

عدد األسهم 

 خالل العام

نسبة التغير 

 خالل العام

إجمالي األسهم 

 نهاية العام

إجمالي نسبة 

التملك نهاية 

 العام

 6.7601 2704032 - - 6.7601 2704032 الدريسأ/ حمد بن محمد 

 0.0299 11945 - - 0.0299 11945 م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس

 0.0025 1000 0.0015- 600- 0.0040 1600 أ/ حسين بن عبدالرحمن العذل

 0.0100 4000 - - 0.0100 4000 أ/ أحمد بن عبدهللا العقيل

 0.0050 2000 - - 0.0050 2000 أ/ عيد بن فالا الشامري

 0.0040 1600 - - 0.0040 1600 م/ عبداإلله بن سعد الدريس

 - - - - - - أ. عادل بن فارس العتيبي

 - - - - - - أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس

 0.0255 10209 - - 0.0255 10209 أ/ محمود بن يوسف المغربي

 - - - - - - خالد بن عبدالرحمن السحيمأ/ 

 - - - - - - جرجس عوضأ/ رسمي 

 

 

 

 م
 اسم من تعود له المصلحة

  نهاية العام بداية العام

 نسبة التغير صافي التغير
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 - - - 1600 - 1600 م. عبداإلله بن سعد الدريس 1

 - - - - - - أ. خالد بن عبدالمحسن الدريس 2

 - - - 10209 - 10209 أ. محمود بن يوسف المغربي 3

 - - - - - - السحيم نخالد بن عبد الرحمأ/  4

 - - - - - - أ. رسمي جرجس عوض 5
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 القروض : 

 : فعات مقدمة في الحساب الجاري وهيد ىإسالمية من بنوك محليه علالشركة تسهيالت بنكية  ىلد

 جدول يوضا القروض

 م2015 م2016 البيـــــــــــان

 4,801,082 - 1قرض رقم
 10,287,500 3,857,813.00 2قرض رقم 
 4,099,219 1,821,875 3قرض رقم 
 3,942,036 803,107 4قرض رقم 
 750,000 - 5قرض رقم 
 3,000,000 - 6قرض رقم 
 5,465,625 3,279,375 7قرض رقم 
 5,647,813 3,461,563 8قرض رقم 
 14,166,667 9,166,667 9قرض رقم 
 10,937,500 7,186,879 10قرض رقم 
 52,829,152 27,235,608.00 11قرض رقم 
 11,464,434 8,109,978.00 12قرض رقم 
 20,817,441 13,793,179.00 13قرض رقم 
 28,000,000 - 14قرض رقم 
 39,000,000 - 15قرض رقم 
 30,000,000 - 16قرض رقم 
 28,000,000 - 17قرض رقم 
 - 16,484,301.00 18قرض رقم 
 - 15,171,017.00 19قرض رقم 
 - 15,000,000.00 20قرض رقم 
 - 45,000,000.00 21قرض رقم 
 - 43,000,000.00 22قرض رقم 
 - 50,000,000.00 23قرض رقم 
 - 40,000,000.00 24قرض رقم 
 - - 25قرض رقم 

- - - 

 273,208,469 303,371,362 اإلجمـــــــالي

  مستحقات القروض :

 البيـــــــــان
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت

 م2015 م2016

 191,827,907 269,130,313 أقل من سنة

 55,882,796 29,313,436 سنتين إلىمن سنة 

 25,497,766 4,927,613 خمس سنوات إلىمن سنتين 

 - - أكثر من خمس سنوات
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 م )بالمليون لاير(2016جدول يوضا حركة القروض للعام 

 

الجهة 

 المانحة

أصل 

 القرض

الجزء 

 المستحق
 المدة

 الرصيد
المسدد 

 خالل العام

تاريخ 

 اإلصدار

تاريخ 

في بداية  االستحقاق

 العام

 28/10/2018 28/10/2014 5 14.2 48شهر  طويلة االجل 20 بنك البالد

 27/11/2018 27/11/2014 3.7 10.9 48شهر  طويلة االجل 15 بنك البالد

 15/02/2018 15/03/2015 25.6 52.8 36شهر  طويلة االجل 70.6 بنك البالد

 26/03/2019 26/03/2015 3.4 11.5 48شهر  طويلة االجل 14 البالدبنك 

 28/07/2018 28/07/2015 7 20.8 36شهر  طويلة االجل 24 بنك البالد

 28/07/2019 28/07/2016 2.5 0 36شهر  طويلة االجل 19 بنك البالد

 07/01/2016 29/12/2015 30 30 10يوم    قصير االجل 30 بنك البالد

 21/01/2016 29/12/2015 28 28 24يوم    قصير االجل 28 البالدبنك 

 23/02/2016 28/01/2016 22 0 يوم 26 قصير االجل 22 بنك البالد

 15/03/2016 29/02/2016 40 0 يوم 15 قصير االجل 40 بنك البالد

 13/04/2016 29/03/2016 42 0 يوم 15 قصير االجل 42 بنك البالد

 26/04/2016 29/03/2016 28 0 يوم 28 قصير االجل 28 بنك البالد

 04/05/2016 27/04/2016 41 0 أيام 7 قصير االجل 41 بنك البالد

 26/05/2016 27/04/2016 55 0 يوم 29 قصير االجل 55 بنك البالد

 13/06/2016 29/05/2016 45 0 يوم 15 قصير االجل 45 بنك البالد

 27/06/2016 29/05/2016 40 0 يوم 29 قصير االجل 40 بنك البالد

 18/07/2016 28/06/2016 50 0 يوم 20 قصير االجل 50 بنك البالد

 27/07/2016 28/06/2016 61.1 0 يوم 29 قصير االجل 61.1 بنك البالد

 04/08/2016 27/07/2016 35 0 أيام 7 قصير االجل 35 بنك البالد

 28/08/2016 28/08/2016 60 0 يوم 30 قصير االجل 60 بنك البالد

 08/09/2016 30/08/2016 20 0 أيام 9 قصير االجل 20 بنك البالد

 05/09/2016 28/08/2016 30 0 أيام 7 قصير االجل 30 بنك البالد

 28/09/2016 30/08/2016 40 0 يوم 29 قصير االجل 40 بنك البالد

 20/10/2016 27/09/2016 15 0 يوم 23 قصير االجل 15 بنك البالد

 06/10/2016 27/09/2016 40 0 أيام 9 قصير االجل 40 بنك البالد

 13/10/2016 28/09/2016 45 0 يوم 15 قصير االجل 45 بنك البالد

 07/11/2016 26/10/2016 40 0 أيام 10 قصير االجل 40 بنك البالد

 15/11/2016 30/10/2016 20 0 يوم 16 قصير االجل 20 بنك البالد

 29/11/2016 30/10/2016 45 0 يوم 30 قصير االجل 45 البالد بنك

 13/12/2016 29/11/2016 60 0 يوم 15 قصير االجل 60 بنك البالد

 20/12/2016 29/11/2016 52 0 يوم 21 قصير االجل 52 بنك البالد

 09/01/2017 28/12/2016 0 0 يوم 11 قصير االجل 15 بنك البالد

 24/01/2017 27/12/2016 0 0 يوم 28 االجلقصير  45 بنك البالد

 26/01/2017 27/12/2016 0 0 يوم 30 قصير االجل 43 بنك البالد

 24/09/2016 25/09/2012 4.9 4.9 48شهر  طويل االجل 24 بنك الرياض

 30/03/2017 30/03/2013 3.2 4 48شهر  طويل االجل 12 بنك الرياض

 28/01/2016 29/12/2015 39 39 31يوم     قصير االجل 39 بنك الرياض

 26/03/2017 27/03/2016 44.8 0 12شهر  قصير االجل 60 بنك الرياض

 18/02/2016 28/01/2016 30 0 يوم 30 قصير االجل 30 بنك الرياض

 08/03/2016 29/02/2016 40 0 أيام 8 قصير االجل 40 بنك الرياض

 25/04/2016 29/03/2016 40 0 يوم 28 قصير االجل 40 بنك الرياض
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 23/05/2016 27/04/2016 40 0 يوم 26 قصير االجل 40 بنك الرياض

 06/06/2016 29/05/2016 45 0 أيام 8 قصير االجل 45 بنك الرياض

 25/07/2016 28/06/2016 45 0 يوم 27 قصير االجل 45 بنك الرياض

 09/08/2016 27/07/2016 30 0 يوم 13 قصير االجل 30 بنك الرياض

 20/10/2016 29/09/2016 15 0 يوم 21 قصير االجل 15 بنك الرياض

 25/10/2016 11/10/2016 15 0 يوم 14 قصير االجل 15 بنك الرياض

 08/04/2017 08/04/2013 0.8 0.8 48شهر  طويل االجل 4.5 بنك الخليج

 18/01/2017 28/09/2016 0 0 شهر 3.6 قصير االجل 50 بنك الخليج

 28/05/2017 28/05/2013 3 3 48شهر  طويل االجل 18 البنك األهلي

 14/01/2016 30/12/2015 28 28 16يوم   قصير االجل 28 البنك األهلي

 04/02/2016 31/01/2016 30 0 أيام 4 قصير االجل 30 البنك األهلي

 11/02/2016 31/01/2016 30 0 يوم 11 قصير االجل 30 البنك األهلي

 22/03/2016 29/02/2016 42 0 يوم 22 قصير االجل 42 األهليالبنك 

 06/04/2016 29/03/2016 35 0 أيام 8 قصير االجل 35 البنك األهلي

 19/04/2016 29/03/2016 35 0 يوم 21 قصير االجل 35 البنك األهلي

 10/05/2016 28/04/2016 35 0 يوم 12 قصير االجل 35 البنك األهلي

 16/05/2016 28/04/2016 35 0 يوم 18 قصير االجل 35 البنك األهلي

 20/06/2016 30/05/2016 45 0 يوم 21 قصير االجل 45 البنك األهلي

 28/06/2016 30/05/2016 20 0 يوم 29 قصير االجل 20 البنك األهلي

 03/07/2016 28/06/2016 15 0 أيام 5 قصير االجل 15 البنك األهلي

 11/07/2016 28/06/2016 55 0 يوم 13 االجلقصير  55 البنك األهلي

 17/08/2016 31/07/2016 50 0 يوم 17 قصير االجل 50 البنك األهلي

 25/08/2016 31/07/2016 60 0 يوم 25 قصير االجل 60 البنك األهلي

 27/09/2016 30/08/2016 55 0 يوم 28 قصير االجل 55 البنك األهلي

 19/09/2016 30/08/2016 65 0 يوم 20 قصير االجل 65 البنك األهلي

 20/10/2016 28/09/2016 20 0 يوم 22 قصير االجل 20 البنك األهلي

 27/10/2016 28/09/2016 45 0 يوم 29 قصير االجل 45 البنك األهلي

 11/10/2016 04/10/2016 55 0 أيام 7 قصير االجل 55 البنك األهلي

 27/10/2016 13/10/2016 45 0 يوم 14 قصير االجل 45 البنك األهلي

 13/11/2016 27/10/2016 25 0 يوم 16 قصير االجل 25 البنك األهلي

 22/11/2016 30/10/2016 45 0 يوم 23 قصير االجل 45 البنك األهلي

 28/11/2016 30/10/2016 38 0 يوم 29 قصير االجل 38 البنك األهلي

 06/12/2016 28/11/2016 40 0 أيام 8 قصير االجل 40 البنك األهلي

 27/12/2016 29/11/2016 40 0 يوم 29 قصير االجل 40 البنك األهلي

 28/12/2016 29/11/2016 40 0 يوم 29 قصير االجل 40 البنك األهلي

 03/01/2017 27/12/2016 0 0 أيام 7 قصير االجل 40 البنك األهلي

 29/09/2017 29/09/2013 6.4 10.3 48شهر  طويل االجل 20.6 بنك سامبا

 25/12/2017 25/12/2013 2.3 4.1 48شهر  طويل االجل 7.3 بنك سامبا

 08/04/2018 01/07/2013 2.2 5.5 48شهر  طويل االجل 8.7 بنك سامبا

 17/06/2018 26/09/2013 2.1 5.6 48شهر  طويل االجل 8.7 بنك سامبا

        

  2,870.50     
     

    
273.4 2468 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

34                            

 

 

 م )بالمليون لاير(2015جدول يوضا حركة القروض للعام 

الجهة 

 المانحة

أصل 

 القرض
 المدة الجزء المستحق

 الرصيد
المسدد 

 خالل العام

تاريخ 

 اإلصدار

تاريخ 

 االستحقاق
 في بداية العام

 17/06/2016 17/06/2013 8 8 36شهر  طويلة االجل 15 بنك البالد

 24/09/2016 24/09/2013 6.1 6.1 36شهر  طويلة االجل 10.4 البالدبنك 

 07/10/2016 09/10/2013 6.3 6.3 36شهر   طويلة االجل 10.2 بنك البالد

 29/10/2016 29/10/2013 7.2 7.2 36شهر   طويلة االجل 11.7 بنك البالد

 03/07/2015 04/07/2013 1.1 1.1 24شهر  طويلة االجل 4.2 بنك البالد

 22/01/2017 22/01/2014 12.5 12.5 36شهر  طويلة االجل 17.8 بنك البالد

 24/03/2017 26/03/2014 11.3 11.3 36شهر  طويلة االجل 15 بنك البالد

 28/03/2017 30/03/2014 11.3 11.3 36شهر  طويلة االجل 15 بنك البالد

 28/10/2018 28/10/2014 5 19.2 48شهر  طويلة االجل 20 بنك البالد

 27/11/2018 27/11/2014 3.8 14.7 48شهر  طويلة االجل 15 بنك البالد

 01/11/2015 01/01/2015 19.4 0 22شهر  طويلة االجل 19.4 بنك البالد

 28/01/2018 28/01/2015 14 0 36شهر  طويلة االجل 14 بنك البالد

 15/02/2018 15/03/2015 17.7 0 36شهر  طويلة االجل 70.6 بنك البالد

 26/03/2019 26/03/2015 2.5 0 48شهر  طويلة االجل 14 بنك البالد

 28/07/2018 28/07/2015 3.2 0 36شهر  طويلة االجل 24 بنك البالد

 28/01/2015 29/12/2014 35 35   31 يوم  قصير االجل 35 بنك البالد

 26/02/2015 29/01/2015 49 0 29 يوم  قصير االجل 49 بنك البالد

 25/03/2015 26/02/2015 25 0 28يوم   قصير االجل 25 بنك البالد

 29/04/2015 29/03/2015 25 0 32يوم   قصير االجل 25 بنك البالد

 28/05/2015 28/04/2015 30 0 31يوم   قصير االجل 30 بنك البالد

 04/06/2015 27/05/2015 25 0 9يوم   قصير االجل 25 بنك البالد

 11/06/2015 28/05/2015 25 0 15يوم   قصير االجل 25 بنك البالد

 07/07/2015 29/06/2015 25 0 9يوم   قصير االجل 25 بنك البالد

 30/07/2015 29/06/2015 40 0 32يوم   قصير االجل 40 بنك البالد

 13/08/2015 28/07/2015 25 0 17يوم   قصير االجل 25 بنك البالد

 29/09/2015 30/08/2015 35 0 31يوم   قصير االجل 35 بنك البالد

 22/10/2015 29/09/2015 30 0 24يوم   قصير االجل 30 بنك البالد
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 15/10/2015 28/09/2015 35 0 18يوم   قصير االجل 35 بنك البالد

 11/11/2015 27/10/2015 26 0 16يوم   قصير االجل 26 بنك البالد

 18/11/2015 27/10/2015 30 0 23يوم   قصير االجل 30 بنك البالد

 22/12/2015 29/11/2015 30 0 24يوم   قصير االجل 30 بنك البالد

 07/01/2016 29/12/2015 0 0 10يوم   قصير االجل 30 بنك البالد

 21/01/2016 29/12/2015 0 0 24يوم   قصير االجل 28 بنك البالد

 12/06/2015 13/06/2012 0.8 0.8 36شهر  طويل االجل 5 بنك الرياض

 24/09/2016 25/09/2012 6.2 11 48شهر  طويل االجل 24 بنك الرياض

 11/11/2015 12/11/2012 0.8 0.8 36شهر  طويل االجل 2.5 بنك الرياض

 30/03/2017 30/03/2013 3 7 48شهر  طويل االجل 12 بنك الرياض

 30/03/2015 01/04/2014 20.1 20.1 12شهر  قصير االجل 60 بنك الرياض

 14/01/2015 29/12/2014 25 25 18 يوم  قصير االجل 25 بنك الرياض

 04/07/2015 05/04/2015 75 0     90 يوم  قصير االجل 75 بنك الرياض

 31/08/2015 03/06/2015 65 0 90 يوم  قصير االجل 65 بنك الرياض

 01/10/2015 02/09/2015 10 0 30يوم   قصير االجل 10 بنك الرياض

 31/10/2015 30/09/2015 42 0 30يوم   قصير االجل 42 بنك الرياض

 05/02/2015 27/01/2015 25 0 10يوم   قصير االجل 25 بنك الرياض

 31/03/2015 01/03/2015 40 0 31يوم   قصير االجل 40 بنك الرياض

 08/04/2015 29/03/2015 25 0 11يوم   قصير االجل 25 بنك الرياض

 14/07/2015 29/06/2015 25 0 16يوم   قصير االجل 25 بنك الرياض

 06/08/2015 28/07/2015 25 0 10يوم   قصير االجل 25 بنك الرياض

 27/08/2015 28/07/2015 25 0 31يوم   قصير االجل 25 بنك الرياض

 03/09/2015 27/08/2015 10 0 8يوم   قصير االجل 10 بنك الرياض

 07/09/2015 30/08/2015 17 0 9يوم   قصير االجل 17 بنك الرياض

 05/11/2015 27/10/2015 16 0 10يوم   قصير االجل 16 بنك الرياض

 26/11/2015 27/10/2015 40 0 31يوم   قصير االجل 40 بنك الرياض

 28/12/2015 29/11/2015 20 0 30يوم   قصير االجل 20 بنك الرياض

 28/01/2016 29/12/2015 0 0 31يوم   قصير االجل 39 بنك الرياض

 25/04/2015 24/04/2012 2 2 36شهر  طويل االجل 12.2 الراجحى

 25/04/2015 24/04/2012 3 3 36شهر  طويل االجل 18.3 الراجحى

 01/08/2015 01/08/2012 1.2 1.2 36شهر  طويل االجل 4.7 الراجحى

 19/09/2015 17/09/2012 3.8 3.8 36شهر  االجلطويل  15 الراجحى
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 19/09/2015 17/09/2012 0.7 0.7 36شهر  طويل االجل 2.9 الراجحى

 12/09/2015 17/09/2012 2.2 2.2 48شهر  طويل االجل 8.7 بنك الخليج

 26/09/2015 26/09/2012 3.4 3.4 36شهر  طويل االجل 13.5 بنك الخليج

 08/04/2017 08/04/2013 1.5 2.2 48شهر  االجلطويل  4.5 بنك الخليج

 12/02/2015 29/01/2015 25 0 15يوم   قصير االجل 25 بنك الخليج

 19/03/2015 01/03/2015 25 0 19يوم   قصير االجل 25 بنك الخليج

 20/04/2015 29/03/2015 25 0 23يوم   قصير االجل 25 بنك الخليج

 20/04/2015 29/03/2015 25 0 23يوم   قصير االجل 25 بنك الخليج

 07/05/2015 28/04/2015 25 0 10يوم   قصير االجل 25 بنك الخليج

 14/05/2015 28/04/2015 25 0 17يوم   قصير االجل 05 بنك الخليج

 25/06/2015 28/05/2015 15 0 29يوم   قصير االجل 15 بنك الخليج

 25/06/2015 03/06/2015 10 0 23يوم   قصير االجل 10 بنك الخليج

 20/08/2015 28/07/2015 25 0 24يوم   قصير االجل 25 بنك الخليج

 21/09/2015 30/08/2015 27 0 23يوم   قصير االجل 27 بنك الخليج

 08/12/2015 29/11/2015 30 0 10يوم   قصير االجل 30 بنك الخليج

 28/05/2017 28/05/2013 6 9 48شهر  طويل االجل 18 البنك األهلي

 07/01/2014 29/12/2014 30 30  10يوم   قصير االجل 30 البنك األهلي

 21/01/2014 29/12/2014 25 25 24يوم   قصير االجل 25 البنك األهلي

 19/02/2015 28/01/2015 25 0 23يوم   قصير االجل 25 البنك األهلي

 12/03/2015 01/03/2015 30 0 12يوم   قصير االجل 30 البنك األهلي

 23/04/2015 29/03/2015 14 0 26يوم   قصير االجل 14 البنك األهلي

 21/05/2015 28/04/2015 25 0 24يوم   قصير االجل 25 البنك األهلي

 18/06/2015 31/05/2015 25 0 19يوم   قصير االجل 25 البنك األهلي

 30/06/2015 31/05/2015 25 0 31يوم   قصير االجل 25 البنك األهلي

 23/07/2015 30/06/2015 25 0 24يوم   قصير االجل 25 البنك األهلي

 28/07/2015 30/06/2015 18 0 29يوم   قصير االجل 18 البنك األهلي

 27/08/2015 28/07/2015 25 0 31يوم   قصير االجل 25 البنك األهلي

 14/09/2015 30/08/2015 27 0 16يوم   قصير االجل 27 البنك األهلي

 06/10/2015 30/09/2015 25 0 7يوم   قصير االجل 25 البنك األهلي

 27/10/2015 30/09/2015 39 0 28يوم   قصير االجل 39 البنك األهلي

 05/11/2015 06/10/2015 10 0 31يوم   قصير االجل 10 البنك األهلي

 23/11/2015 28/10/2015 20 0 27يوم   قصير االجل 20 البنك األهلي
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 15/12/2015 30/11/2015 30 0 16يوم   قصير االجل 30 البنك األهلي

 14/01/2015 30/12/2015 0 0 16يوم   قصير االجل 28 البنك األهلي

 29/09/2017 29/09/2013 3.8 14.1 48شهر  طويل االجل 20.6 بنك سامبا

 25/12/2017 25/12/2013 1.4 5.5 48شهر  طويل االجل 7.3 بنك سامبا

 08/04/2018 01/07/2013 2.2 7.7 48شهر  طويل االجل 8.7 بنك سامبا

 17/06/2018 26/09/2013 2.2 7.8 48شهر  طويل االجل 8.7 بنك سامبا

        

 2,297.90   315 1843.7   

 

 

 أو حقوق  اكتتابيوجد وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  ال

 الية وال يوجد أي عوض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك . مأو منحتها الشركة خالل السنة ال مشابهة أصدرتها

 أو اكتتابحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للت ال ،

 . حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

 مع قيمة األوراق المالية المتبقية أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، و استرداديوجد أي  ال

 . الشركة وتلك التي اشترتها شركاته التابعة التمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها

 

 

 : اجتماعات مجلس اإلدارة* 
 

  : اجتماعات .. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات ربعةأ اإلدارة م ، عقد مجلس2016خالل العام 

 

 

 

 

 إعتذار  XXالحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس اإلدارة                                              Xالحضور أصالة                                                               √

 تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة

 17/10  20/7 17/4  17/1 مـــــــــــــــــــــــاالس م

 √  √ √  √ حمد بن محمد الدريس 1

 √  √ √  √ م. عبدالمحسن بن محمد الدريس 2

 √  XX XX  √ حسين بن عبدالرحمن العذل 3

 √  √ √  √ أحمد بن عبدهللا العقيل 4

 √  XX √  √ عيد بن فالا الشامري 5

 √  √ √  √ م. عبداإلله بن سعد الدريس 6

 √  √ √  √ عادل بن فارس العتيبي 7
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 : يوجد مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة في العقود الخاصة بالشركة 

 دــدة العقــم دـــة العقــطبيع اسم الطرف ذات العالقة وــــــــم العضـــــــاس م

د ــقيمة العق

 بالمليون

 الـري

1 

 المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس -

 األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل -

 األستاذ/ عيد بن فالح الشامري -

للصناعة شركة الدريس 

( قطاع والتجارة )أليتكو

 العدد والمعدات

بشراء طلمبات بنزين 

وهو وكيل طلمبات 

 ةاألمريكيدريسروين )

( علماً بأن / البرازيلية

األسعار منافسة خالل 

يوجد عقد  العام وال

 محدد بمدة )متعدد(.

  6,4 سنوي

2 
  حمد بن محمد الدريس األستاذ/

 رئيس مجلس االدارة 

حمد بن محمد  األستاذ/

رئيس مجلس  - الدريس

 االدارة

محطة / ايجار محطة 

 المناخ

 سنة 11

 المتبقي و

 سنوات 2

1  

3 

األستاذ/ حمد بن محمد الدريس /    -

 المدارات السبعة

 المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس -

 األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل -

 األستاذ/ عيد بن فالح الشامري -

% 50المدارات السبعة 

استثمار مع شركة 

للصناعة الدريس 

 والتجارة )أليتكو(

ايجار محطة النور 

بالمنطقة  الظهران

 الشرقية 

 سنوات 10

 المتبقي 

 سنوات  9

0,600 

4 

األستاذ/ حمد بن محمد الدريس /    -

 المدارات السبعة

 المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس -

 األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل -

 األستاذ/ عيد بن فالح الشامري -

% 50المدارات السبعة 

استثمار مع شركة 

الدريس للصناعة 

 والتجارة )أليتكو(

ايجار محطة النور 

الحديثة بالمنطقة 

 الشرقية

 سنوات 9

 8المتبقي 

 سنوات

 

0,4  

5 
عبدالمحسن بن محمد الدريس   /المهندس

 نائب رئيس مجلس االدارة

المهندس عبدالمحسن بن 

نائب  -محمد الدريس 

 االدارةرئيس مجلس 

إيجار موقع بجيزان 

لقطاع ناقل كورشة 

 وإدارة وسكن
  0,200 سنوي
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 . األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة (18)( صفحة 19رقم )الرجوع للميزانية العمومية للشركة االيضاح 

 

اإلدارة وأخذ تصريح بالموافقة من علماً بأنه تمت الموافقة على هذه المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس      

م على هذه التعامالت ، ويقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد 08/03/2015الجمعية العامة العادية السابعة المنعقدة بتاريخ 

 أعمال أو عقود من هذا القبيل لم تقدم .

 م .2017معتمدة للعام وسوف يتم أخذ تصريح من الجمعية العامة على التعامالت ذات العالقة حسب الشروط ال

 

 عن أي راتب  نالتنفيذييأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار  دال توج

 . أو تعويض

 . ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح 

  : جدول يوضا المدفوعات النظامية المستحقة

 م2015 م2016 بيــــــــــــان

 4,217,815 5,504,370 اةــالزك

 - - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 

 .ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة 
 

 * إقرارات بما يلي :
 

 . أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح -1

 . على أسس سليمة ونفذ بفاعلية أن نظام الرقابة الداخلية أعد -2

 . أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها -3

 : يما يل ىشركة علاليؤكد مجلس إدارة  كما

 

لشعركة دون إجعراء أي تععديل جعوهري لتم استخراج كافة المعلومعات الماليعة المدرجعة معن القعوائم الماليعة المدققعة  -

القوائم المالية ومراجعتها وفقعاً لمععايير المحاسعبة الصعادرة ععن الهيئعة السععودية للمحاسعبين عليها ، وأنه تم إعداد 

 . القانونيين

ديسعمبر  31عدم وجود أي تغيير جوهري أو سلبي في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل السعنة المنتهيعة فعي  -

 . م2016

 

 الئحة حوكمة الشركات : *
 

تمت الموافقة عليها واعتمادها من جمعيتكم الموقرة ، والتي ال تتنافى مع الحوكمة االسترشادية الصادرة من هيئة السعوق  لقد     

 . ومن خاللها يتم تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها وأساليب متابعة األداء ، المالية واألنظمة المعمول بها

المععايير والعنظم والقعرارات التعي تضعمن الشعفافية والعدالعة بهعدف والقعوانين وات مجموعة اإلجعراءات بحوكمة الشرك يقصد     

تحقيق الجودة والتميز في األداء عن طريق ترشيد تصعرفات اإلدارة فعي اسعتغالل المعوارد االقتصعادية المتاحعة بمعا يحقعق أفضعل 

سات والقيام بأعمال الرقابة والمتابعة علعى منافع ممكنة لكافة األطراف ذو المصلحة وذلك بوضع االستراتيجيات والخطط والسيا

كافععة األعمععال المتعلقععة بشععئون الشععركة. ويتضععمن األطععراف ذو المصععلحة كععل مععن المععوظفين ، المععوردين ، العمععالء ، والبنععوك 

 . والمقرضين اآلخرين والمشرعين ومناخ ممارسة العمل والمجتمع بأسره
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 وإليكم ملخص ما تم تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واألحكام التي لم تطبق وأسبابها : *
 

 لقد ألتزمت الشركة بجميع لوائح الحوكمة .

 

 

 مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى 

 المشاركة في الشركات المساهمة األخرى االســـــــــــــم

 شركة حمد محمد الدريس وشركاه للصناعة والتعدين القابضة - الدريس/ حمد بن محمد األستاذ

 شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( - / عبدالمحسن بن محمد الدريسالمهندس

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

 / أحمد بن عبدهللا العقيلاألستاذ
 المنطقة الجنوبية شركة أسمنت -

 البنك العربي الوطني -

 / عيد بن فالا الشامرياألستاذ

 شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( -

 شركة إثراء كابيتال -

 الفرنسي السعودي للبنك التدقيق لجنة عضو -

 والتفريغ للشحن الخليج مقاوالت شركة -

 شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر -

 شركة األندية العربية - اإلله بن سعد الدريس/ عبد سالمهند
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 تكون مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه :

 التصنيف المنصب ــمـــــــــاالســ

 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة - األستاذ/ حمد بن محمد الدريس

 غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة - المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس

 مستقل عضو مجلس اإلدارة - األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل

 مستقل عضو مجلس اإلدارة - األستاذ/ أحمد بن عبدهللا العقيل

 مستقل عضو مجلس اإلدارة - األستاذ/ عيد بن فالا الشامري

 تنفيذي دارة والرئيس التنفيذياإلعضو مجلس  - المهندس/ عبد اإلله بن سعد الدريس

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة - األستاذ/ عادل بن فارس العتيبي

 

 * لجان مجلس اإلدارة :

لجععان وهععي : " اللجنععة التنفيذيععة " و " لجنععة المراجعععة " و " لجنععة الترشععيحات والمكآفععات  ينبثععق مععن مجلععس اإلدارة ثععالث     

والحوكمعة " وتتكععون هععذه اللجععان مععن أعضعاء مجلععس اإلدارة وأمععين سععر المجلععس ومعن خععارج المجلععس وذلععك حسععب التعليمععات 

 واإلجراءات المنظمة بهذا الخصوص وفيما يلي وصف لكل لجنة :
 

 ذية :* اللجنة التنفي
مهندس/عبدالمحسعن بعن محمعد العدريس )رئيسعاً( ، األسعتاذ/ أحمعد بعن عبعدهللا ال: ربععة أعضعاء هعمأتتكون اللجنة التنفيذية من      

 .مهندس/عبداإلله بن سعد الدريس )عضواً( ، األستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس )عضواً( الالعقيل )عضواً( ، 

 : م2016حسب الجدول أدناه خالل عام وفيما يلي بيان حضور االجتماعات 

 

 االســــــــم م

 جنة التنفيذيةلتواريخ اجتماع ال

17/1  17/4 20/7  17/10 

 √  √ √  √ م. عبدالمحسن محمد الدريس 1

 √  √ √  √ أ. أحمد عبدهللا العقيل 2

 √  √ √  √ م. عبداالله سعد الدريس 3

 √  √ √  √ أ. خالد عبدالمحسن الدريس 4
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 : ومسئوليات ومهام اللجنة هي
 

 . بالشركةالعمل على وضع الميزانيات الخاصة  (1

 . رفع التقارير واالقتراحات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية (2

 . الشاملة للشركة االستراتيجيةاإلشراف على تنفيذ  (3

 . مراقبة األداء التشغيلي العملي والمالي للشركة (4

 . س إدارة الشركةوما يتصل بها لمجل واالستراتيجيةرفع التقارير الخاصة بكافة األمور المالية  (5

 * لجنة المراجعة :
 :ته المتعلقة باإلشراف على ما يليتقدم لجنة المراجعة المساعدة لمجلس إدارة الشركة في القيام بمسئوليا

 ركة ـدارة الشععإا إلععى مجلععس ـليهععا ورفععع توصياتهععإنععة المراجعععة واختصاصععاتها المشععار عمععل مراجعععة سععنوية لعمععل لج (1

 . وذلك لضمان أداء اللجنة لمهامها علي أكمل وجه وبفاعلية تامة

 دراسة سالمة نظم الرقابة الداخلية علي إعداد التقارير المالية ومراقبة مدى فاعليتها . (2

ومراجععة معدى  يحية التي تعتزم اإلدارة تنفيعذهاالحصول على تقارير عن أهم النتائج والتوصيات وخطط العمل التصح (3

 . جراءات التصحيحية حيال اكتشافات المراجعة الداخليةكفاية اإل

 .  لق بتعيين المحاسبين القانونيين أو االبقاء عليهم أو استبعادهمرفع توصياتها إلى مجلس اإلدارة فيما يتع (4

تمارس اللجنة جميع الصالحيات فيما يتعلق بالتوصيات الخاصعة بتعيعين وتحديعد أتععاب المراجعع الخعارجي واإلشعراف  (5

 . ى عملهعل

 . التأكد من استقاللية قسم المراجعة الداخلية (6

متابععة أعمعال المحاسععبين القعانونيين ، واعتمععاد أي عمعل خعارج نطععاق أعمعال المراجعععة التعي يكلفعون بهععا أثنعاء أعمععال  (7

 . المراجعة

 . مراجعة التنسيق بين مهمة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجين (8

 . على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنهادراسة مالحظات المراجع  (9

مراجعة التقارير المالية السنوية التعي تمعت مراجعتهعا ، وضعمان جودتهعا إلعى جانعب مراجععة البيانعات الصعحفية التعي   (10

 . دارة المناسبيناإلتصدرها بشأنها ، ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي 

 . جميع صفقات األطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقةدراسة   (11

ذلك حعدوث أيعة تغيعرات هامعة فيهعا مراجعة سياسات الشركة وممارساتها المتعلقة بالتقارير المالية والمحاسبية بما في   (12

 ومناقشتها مع المدير المالي للشركة والمراجع الخارجي .

ية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها ، وأسلوب إدارة الشركة دراسة مدى فاعلية عمل  (13

 . دارةإللمناسبة في هذا الصدد إلى مجلس التلك المخاطر ، ورفع التوصيات ا

ا مجلعس إدارة تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليهع هعن المسئوليات المذكورة بعالي فضالً   (14

  . الشركة . وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص ، وتوصياتها في هذا الشأن



 

 

 

43                            

 

 

( اً عضعو – عادل بن فعارس العتيبعي/ رئيساً ( و)األستاذ –لح الشامري / عيد بن فاربعة أعضاء: )األستاذأاللجنة من  وتتكون     

 . (عضواً  -سعد بن حمد الدريس ( و )األستاذ/ اً عضو – الصليعخالد بن محمد / و)األستاذ

 : م2016الل عام حسب الجدول أدناه خ االجتماعاتوفيما يلي بيان حضور      
 

 

 االســــــــم م
 تواريخ اجتماع لجنة المراجعة

 17/1  17/4  20/7  4/10  17/10  19/12   

  √ √ √ xx √ √  أ. عيد فالا الشامري 1

  √ √ √ √ √ √  عادل بن فارس العتيبي .أ 2

  √ √ √ √ √ √  أ. خالد محمد الصليع 3

  √ √ √ √ √ xx  أ. سعد حمد الدريس 4
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 : نة الترشيحات والمكافآت والحوكمة* لج
 . تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بمهامها كلجنة حوكمة ، ولجنة مكافآت ، ولجنة ترشيحات

 

 :اعدة مجلس إدارة الشركة فيما يلييتمثل الغرض من لجنة الحوكمة في مس
 

لجنة الحوكمة مهمة البحث عن األفراد المؤهلين النتخابهم أعضاء بمجلس إدارة الشركة ، وذلك من أجل ضمان  ىتتول (1

األفععراد بنععاء علععى معععايير  ات والخبععرات وتختععار لجنععة الحوكمععةالمجلععس علععي المععزيج الصععحيح مععن المهععار احتععواء

سعبقت إدانتعه بجريمعة  ويجعب أن تتأكعد اللجنعة ععدم ترشعيح شعخص ،العضوية الواردة بمبادئ وقواعد حوكمة الشعركة 

 . أو األمانة لعضوية المجلس مخلة بالشرف

إرشعادات تقوم لجنة الحوكمة بدراسة وتقييم استقاللية كل مرشح من مرشحي عضوية المجلس معع األخعذ فعي االعتبعار  (2

 . الشركة فيما يتعلق باالستقاللية ، والمعايير التي حددتها " هيئة السوق المالية " في قواعد التسجيل واإلدارج

تقعوم لجنعة الحوكمععة كعل ععام علععى األقعل بمراجععة مبععادئ وسياسعات وإجعراءات حوكمععة الشعركة ، والتوصعية لمجلععس  (3

 القيام بذلك .اإلدارة بإجراء أي تغيير إذا ما كان من المالئم 

 . تشرف اللجنة على تقييم مجلس إدارة الشركة ، وإدارتها التنظيمية على ضوء قواعد حوكمة الشركة (4

 .  إلى الشركة ومساهميها ترفع لجنة الحوكمة توصياتها بشأن الحجم المناسب للمجلس ، وفاعليته في الوفاء بالتزاماته (5

وأعضعاء مجلعس  فعآت ومرتبعات المعديرين التنفيعذيينالخاصة بمكا تضع وتطبق لجنة الحوكمة سياسات وبرامج الشركة (6

 . اإلدارة
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 . مراجعة قواعد السلوك المهني واألخالقي للشركة ، وإقرارها ومتابعتها (7

التأكد من عدم وجود أي تعارض في المصالح في حالة ما إذا كعان عضعو مجلعس اإلدارة يشعغل أيضعا عضعوية مجلعس  (8

 . إدارة شركة أخرى

لجنة الحوكمة بمراجعة وضع كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة كعضو مستقل مرة سعنوياً علعي األقعل ، ولكعي تقوم  (9

يحدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلون ما إذا كان األعضاء مؤهلين لكي يكونا أعضاء مسعتقلين يقعوم كعل عضعو بمعلء 

 . استبيان تتولي لجنة الحوكمة مراجعته

واً أ. ـعضع – ذلـرئيساً ، أ. حسعين بعن عبدالرحمعـن العع –: م. عبدالمحسن بن محمد الدريس اللجنة من ثالثة أعضاء وتتكون     

 . عضواً  –عيد بن فالح الشامري 

 : م2016ب الجدول أدناه خالل عام حس االجتماعاتوفيما يلي بيان حضور 

 

 اجتماعات لجنة الحوكمة االســـم م

  

  √ محمد الدريسم. عبدالمحسن  1

  √ أ. حسين عبدالرحمن العذل 2

  √ أ. عيد فالا الشامري 3

 
 إعتذار XXالحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس اإلدارة                            Xالحضور أصالة                           √                           
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 أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 

 م 2016مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للعام 

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بمراجعة شكل المرتبات والمكافآت والمزايا التي يتمتع بها األعضاء ، وقيمتها      

ً للنظام األساسي للشركة ، ورفع توصياتها للمجلس بكامل هيئته. ويحق لألعضاء الحصول على بدل حضور إذا ما قرر  طبقا

، بناًء على توصيات المجلسويقر  واللجان ، المجلس اجتماعاتع األعضاء الذين يحضرون مجلس اإلدارة منح هذا البدل لجمي

)بوصفهم موظفين أو إداريين لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة ، المقابل الذي يحصل عليه أعضاء المجلس مقابل خدماتهم 

 .أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية( 

 البيــــــان
المجلس أعضاء 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

التنفيذيين / 

 المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقو أعلى 

المكافآت والتعويضات مضاف إليهم الرئيس 

 التنفيذي والمدير المالي

 5,532,000 0 0 الرواتب والتعويضات

 1,520,749 390,850 24,000 البدالت

 7,244,506 1,200,000 200,000 المكافآت الدورية السنوية

 0 0 0 الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي
0 0 0 

 

 يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو  ال

 .  قضائية أخرى

 

 
 

 : نتائج فحص نظام الرقابة الداخليةلفاعلية إجراءات الرقابة ، و* المراجعة السنوية 
 

 

الشععركة إدارة مراجعععة داخليععة مسعتقلة تتبععع مباشععرة لمجلععس اإلدارة ولجنعة المراجعععة ، وتقععوم إدارة المراجعععة الداخليععة  لادى     

 بتنفيذ مهام عملها وفقاً لالئحة المراجعة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ، وتقدم إدارة المراجعة الداخلية خدمات استشارية 

. هعذا وال تخضعع .لعس اإلدارة ولجنعة المراجععة واإلدارة التنفيذيعة فعي القيعام بمسعئولياتها وموضوعية مسعتقلة بهعدف مسعاعدة مج

إدارة المراجعة الداخلية ألي تأثير معن قبعل اإلدارة التنفيذيعة ولهعا كامعل الصعالحيات للوصعول الكامعل غيعر المقيعد ألي مسعتندات 

المراجععة الداخليعة عنعد تنفيعذ أعمالهعا منهجعاً منتظمعاً لتقيعيم وتحسعين فاعليعة وذلك وفقعاً لمعا يتطلبعه أداء عملهعا ، وقعد تبنعت إدارة 

وقد شمل نطعاق عمعل إدارة المراجععة الداخليعة فحعص معدى  حقيق أهداف الشركة وحماية أصولهاالرقابة الداخلية بما يمكن من ت

لداخلية قد تم تنفيذها بالدقعة الالزمعة وبمعا يضعمن كفاية وفاعلية النظام الداخلي للشركة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة ا

توجد مالحظات أو أي أحداث جوهرية خالل فترة المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية  تحقيق أهداف الشركة وال

 : إدارة المراجعة الداخلية ما يلي وقد شمل نطاق
 

األولويععة الداخليععة إلععى  إعطععاءسععامها خععالل فتععرات دوريععة مععع التععدقيق والفحععص الععدوري لغالبيععة إدارات الشععركة وأق -1

 . األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية

إبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي تم فحص أعمالها بالمالحظات التي تم اكتشعافها أثنعاء عمليعة الفحعص وكعذا  -2

  . توصيات اإلدارة لمعالجة تلك المالحظات
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اإلجراءات التعي يقعدمها المسعؤولين فعي اإلدارات المختلفعة لمعالجعة المالحظعات وتنفيعذ التوصعيات التعي تضعمنتها تقييم  -3

تقارير المراجعة وفي حال عدم كفاية اإلجراءات التي تم اتخاذها وقد تم مناقشة األمعر معع المسعؤولين للتأكعد معن كفعاءة 

 . اإلجراءات المتخذة وكفايتها

     

مع إدارة المراجععة الداخليعة باإلضعافة م 2016قامت لجنة المراجعة بدراسة ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام  وقد    

إلى متابعة تنفيذ التوصعيات العواردة فعي تقعارير المراجععة الداخليعة ، ولقعد خطعت الشعركة خطعوات إيجابيعة لتعزيعز نظعام الرقابعة 

نظام الرقابة الداخليعة قامعت لجنعة المراجععة باالسعتعانة بمكتعب استشعاري متخصعص فعي مععايير الداخلية لديها وزيادة في تعزيز 

المراجعة الداخلية واألنظمة الرقابية للقيام بعمليعة تعدقيق شعاملة إلدارة المراجععة الداخليعة ونظعام الرقابعة العداخلي للشعركة لقيعاس 

ءة األنظمعة المتبععة فعي عمليعة اللشركة وقد أظهعرت نتعائج الفحعص كفعخلي مدي كفاءة وفاعلية التدقيق الداخلي ونظام الرقابة الدا

المراجعة وتسعى لجنة المراجعة للمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناععة معقولعة بسعالمة التقعارير الماليعة التعي يعتم إععدادها 

الرقابعة الداخليعة بشعكل مسعتمر للتأكعد معن من واقع السجالت المحاسبية كما تقوم إدارة المراجعة الداخليعة بالشعركة بفحعص نظعام 

 كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات مالية وإدارية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة ويتم ذلك بالتنسيق وتحت إشراف لجنة المراجعة.

 

 :* المراجعين والمدققين
المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للععام سيتم اختيار مراقب الحسابات الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة      

 .م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه حسب النظام 2017المالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




