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 تقرير مجلس اإلدارة السنوي
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 المركز الرئيسي : الرياض

 المملكة العربية السعودية –)  ١١٤٢١الرياض (  –)  ٦٠٩ص . ب ( 
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 تقرير مجلس اإلدارة

 م٣١/١٢/٢٠١١للسنة المالية المنتهية في 

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

 ،... وبعد وبركاتهالسالم عليكم ورحمة هللا 

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 بناء المجتمع ودفع عجلة اإل ها فيمن الكوادر المؤهلة للعمل لتأخذ مواقع
رتقاء بها لمستوى المهارة إلخالل فتح المجال أمام الشباب الطموح للعمل واكتساب الخبرات ومحاولة تحسينها وا

وفتح الشركة لها لف األبواب والمجاالت التي تتداووالمناقشات في مختبرامج التدريب واإلبداع ، بواسطة استعمال 
كتشاف المهارات العاملة وإعطاءها فرص لإلبداع والتطور ، بهذا يمكن للشركة أن تقدم أفضل الخدمات الباب ال

بعد أن م ٢٠١١لسنوي لعام ا  اتقريره بين يديكم قدمشركتكم ت .القطاع العام أو الخاص  للجهات التي تتعامل معها من
من النمو  لتحقيق مزيداً  الً ؤكثر ثقة وتفاأونحن  جديداً  مستقبلين عاماً  وتوفيقه بنجاح هللا بحمد نتهاء من إعدادهتم اإل

 الماليداء التشغيلي والمالي وتقرير المراجع الخارجي للعام مجلس اإلدارة األ تقريربإذن X ، كما يشمل والنجاح 
 . م٢٠١١

 -عامة: نظرة 
داء 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  وجهدأعلى 
 داء ونمواً في األ تميزاً شركتكم حققت  فقدناجحه الشركات ال نخبة من اآلنمتميز وواضح وهي  المالية في وضع

 تهاافي عملي ستراتيجية التي تنتهجهاالخطط اإل بفضل ثم هللاذا بفضل وه %٧٫٢رباح الصافية بنسبة في األ ايجابياً 
 . التشغيلية
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 -الشركة: رؤية
 الشركات العاملة في مجال البيع بالتجزئة للخدمات البترولية ونقل المنتجات كفأأفضل وأن نكون أرؤيتنا   

 .فضل الخدمات الممكنة أحدث التقنيات لتقديم أشركتكم تستخدم و

 : رسالة الشركة
 فضل الخدمات لعمالئنا.أتقديم  �
 وتطوير قدرات العاملين لدينا. هيلأاالستمرارية في ت �
 فضل الطرق العالمية في عملياتنا التشغيلية.أتطبيق  �
 سهم الشركة.أفضل مردود لحملة أتحقيق  �

سعار من خالل التطوير المستمر ورفع أفضل األالنوعية العالية وب تتقديم المواصفات ذا إلىتهدف الشركة 
ملة يدي العامدرب 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

 :الخطط والقرارات والتوقعات المستقبليةوصف 
نتشار يواكب الشركة من خالل التوسع واإل ستمرار النمو والتطوير الذيإن الخطط المستقبلية هي إ 

المحطات  تشغيلالبحث مع شركات عالمية متخصصة في مجال وتطويرها و المدروس في زيادة عدد المحطات
وكذلك  مراكز الخدمة سواًء في داخل المدن أو على الطرق السريعةفي تحسين الخدمات المقدمة النموذجية و

 ن الشركة عازمة علي افتتاحإف م٢٠١٢خالل عام المحطات ، داخل تطبيق معايير الجودة والسالمة  الحرص على
 فسوف تتم زيادة النقل قطاع بخصوص ماأ . مميزة لشرائهاوالبحث عن مواقع  هللاذن إب ) محطة٣٠( عدد ما يقارب

شركات عالمية متخصصة في مجال النقل وتقديم مع  بحثالو هللاذن إب )٨٥( بعدد عدد الشاحنات والمقطورات
والجبيل لشرائها لتكون فروعاً متكاملة تكمل  عن مواقع في كل من جدة وجازان الخدمات اللوجيستية وكذلك البحث

 .منظومة أسطول النقل 
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 -تها :وصف لنشاط الشركة وقطاع
 رة الجملة والتجزئة في المحروقات والزيوت والغازلشركة طبقا لسجلها التجاري في تجاتتمثل أنشطة ا 

الورش  قامةإو بالمملكة جر علي الطرقأوخدمات نقل البضائع والمهمات ب وخدمات االعاشة المطهية والغير مطهية
إدارة نشاء وإيجار لصالح الشركة وأو اإلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع إراضي وومغاسل السيارات وشراء األ

دارة نشطة في إتتمثل هذه األو كوالت،بات الساخنة والباردة والمأجير مراكز الخدمة السريعة للمشرووتشغيل وتأ
 -هما :و ه تقرير يوضح نشاط كل قطاع علي حدىدناأويوجد  قطاعين

 -) : قطاع ( بترول :والً أ

ستمرار في فضل معايير الجودة والسالمة واإلأوتطبيق  حدث التقنياتأبفضل هللا تقوم شركتكم باستخدام 
فضل ديم ألتق لية يتنا التشغافضل الطرق العالمية والعلمية في عمليأهيل وتطوير قدرات العاملين لدينا مع تطبيق أت

% ) حيث تم ٨٫٤بنسبة ( مدن المملكةعدد محطات الوقود  في جميع  مما زاد الخدمة في مراكز الخدمات الممكنة
وهذا التوسع  ) محطة ، ٤٥٢جمالي عدد المحطات ( ليصبح إ  ٢٠١١) محطة خدمة خالل عام  ٣٥فتتاح عدد (إ

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

 جرة:المحطات المملوكة والمستأوفيما يلي ملخص بعدد 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ البــــيان

 ٥ ٨ ٩ ١٢ ١٢ مملوكة للشركة

 ٢٩٣ ٣٢٤ ٣٤٨ ٤٠٥ ٤٤٠ جرةمستأ

 ٢٩٨ ٣٣٢ ٣٥٧ ٤١٧ ٤٥٢ ماليــجاإل

 %٤٩ %١١٫٤ %٧٫٥ %١٦٫٨ %٨٫٤ معـدل النمـو
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  -قطاع ( ناقل ) : ثانياً 

فضل أستخدام سيارات حديثة وقطع غيار عالية الجودة وبإالنقل 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 والمعدةسالمة يضمنون بها  عالية تحت إشراف مهندسين ذو كفاءة الفنية المدربة العمالة
 لي كل دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربيةإوصل خدماتها أسطول النقل ن التشغيل المميز لحركة أأو

) ٢م ٥١٫٠٠٠وكذلك تم شراء أرض بمساحة ( تركيا ) –اليمن  –لبنان  –سوريا  –ردن خرى والمجاورة ( األاأل
 ل على تجهيزها لتكون فرعاً متكامل .في ينبع وجاري العم

 :وفيما يلي ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل التي تمتلكها الشركة 

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ البــــيان

     -: اتـرؤوس الشاحن

 ٥٨٠ ٧١٣ ١٠١٥ ١٠٣٣ ١٠٥١ ول السنةأ

 ١٦٤ ٣١٤ ٦٥ ٦٥ ٤٤ ضافات خالل السنةإ

 ٣١ ١٢ ٤٧ ٤٧ ٣٣ ستبعاداتإ

 ٧١٣ ١٠١٥ ١٠٣٣ ١٠٥١ ١٠٦٢ خر السنةآ

 

     -المــقـطورات :

 ٧٨٧ ٩٧٧ ١٣٢٨ ١٤٤٥ ١٤٤٨ أول السنة

 ٢٠٠ ٤١٦ ١٦٧ ٣٢ ١٧٧ إضافات خالل السنة

 ١٠ ٦٥ ٥٠ ٢٩ ١٨ إستبعادات

 ٩٧٧ ١٣٢٨ ١٤٤٥ ١٤٤٨ ١٦٠٧ آخر السنة

جمالي عدد الرؤوس إ
 والمقطورات

١٦٩٠ ٢٣٤٣ ٢٤٧٨ ٢٤٩٦ ٢٦٦٥ 
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 المخاطرةعوامل 

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 مخاطرةلعوامل ا

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 جزءر يخس

 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة

 -: بالتشريعات والقوانينالمخاطر المرتبطة ١. 
وانين محددة يتعين على تخضع الخدمات البترولية والنقليات في المملكة العربية السعودية لتعليمات وق

، وهي رخصة تقوم الشركة بتجديدها  مزاولة نشاط النقليات من وزارة النقل، كتجديد رخصة  لتزام بهاالشركة اإل
عقبات  أنها لم تواجه في الماضي أيةوبالرغم أن الشركة تقوم بتجديد الرخصة المذكورة و ، عند انقضاء مدتها دورياً 

 جوهرياً  قد يؤثر تأثيراً في هذا الخصوص، إال أنه ال يوجد ضمان أن الشركة ستتمكن من تجديدها في المستقبل، مما 
 على قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة نشاط النقليات.

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 تتأثر بنزين وسائقي التريالتعمال محطات الدى الشركة هم من غير السعوديين (من العمالة ل كبيراً  إن جزءاً 
لحصول على ، مما يؤدي إلى عدم استطاعة الشركة ل للسعودة أكثر صرامة في حال تطبيق شروطاً  الشركة سلبياً 

 . علي التشغيل في المحطات والنقليات ذا بدوره يؤدي الى عدم القدرةوه،  إلستقدام العمالة تأشيرات

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

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

 -: لحكومية والشركاتاالعتماد على العمالء من الجهات ا ٢.
م ٢٠١١بلغت نسبة اإليرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة عام 

% من إجمالي إيرادات قطاع الخدمات البترولية . أما إيرادات قطاع النقل تعتمد على الشركات وحيث ١٨٫٦حوالي 
فإنه ال يوجد ضمان أنه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل وفي  . أنه يتم تجديد العقود عن طريق مناقصات مفتوحة

حال عدم تمكن الشركة من تجديد هذه العقود فقد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل 
 . سلبي

 -: بتوفر المحروقات وأسعارهاالمخاطر المرتبطة  ٣.

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

 . على نشاط الشركة سلبياً  بهذا الشأن قد يؤثر تأثيراً 

المحروقات المحددة أو هامش الربح بواسطة الجهات الرسمية قد يؤثر كما أن أي تغيير جوهري في أسعار 
كما يمكن أن يتأثر المركز المالي للشركة  . على أنشطة الشركة الرئيسية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية سلبياً  تأثيراً 
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ل زيادة أسعار خدماتها  بشكل عام إذا لم تتمكن الشركة من مواكبة أي ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات من خال
 أو الحد من تكاليف التشغيل.

 -: تغطية التأمينالمخاطر المرتبطة ب ٤.

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

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

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

 -: العناصر البشرية الهامةاالعتماد على  ٥.

. وقد اتخذت  لبشرية الهامة في الشركةتعتمد شركة الدريس على كفاءة وخبرة اإلدارة التنفيذية والعناصر ا
، وال  القدرة على إيجاد البدائل المناسبة لها في حالة فقدانها 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 سلباً .  حال فقدانها

 -: االعتماد على بعض برامج الحاسب اآللي الهامة ٦.

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

 على عمليات الشركة. حقوق ملكية هذا النظام قد يؤثر سلبياً 

 -: المخاطر المتعلقة بالسوق ٧.

 البيئة التنافسية . أ

الجديدة  وألحالية المنافسة بشكل فعال ضد الشركات ا 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 الشركةأعلى  مر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً السوق األ

 تميز الخدمات . ب

في السوق  قوياً  من الشركة منافساً  يعتبر تقديم الخدمات المميزة وبأسعار معقولة من أهم العوامل التي جعلت
 وال يمكن للشركة أن تضمن عدم تمكن منافسيها الحاليين والمستقبليين من تقديم خدمات قد تكون أفضل وأكثر تميزاً 

 . على النتائج التشغيلية للشركة سلبياً  من تلك التي تقدمها الشركة مما قد يؤثر تأثيراً 

 االندماجات والتحالفات . ج

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

 . ى حساب الشركةالخدمات الرئيسيين إلى دعم القدرات التنافسية لديهم وزيادة حصتهم من السوق عل
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 -: توزيع األرباح  ٨.

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

وعليه فإن الشركة ال تضمن ،  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

 -: مخاطر معدالت العمولة .٩

ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب أداة مالية 
، وتعتقد أنها ال تتعرض لمخاطر عمالت هامة  تقوم الشركة بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي.  األجنبي

أن سعراللایر السعودي مثبت  . ألمريكيمعامالت هامة بعمالت عدا اللایر السعودي والدوالر العدم قيامها بأية 
  . وبالتالي فإن األرصدة والمعامالت بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة مقابل الدوالر األمريكي

 -:مخاطر تغير أسعار الصرف  ١٠.

في أسعار تمثل مخاطر أسعار العمالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات 
التسهيالت البنكية اإلسالمية قصيرة تخضع الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن السائدة في السوق. لعموالت ا

 .  وطويلة األجل المرتبطة بعمولة

ملة المعقولة في أسعار العموالت يعكس الجدول أدناه أثر مخاطر أسعار العموالت على الدخل نتيجة للتغيرات المحت
  . ال يوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر على حقوق الملكية األخرى التي بقيت ثابتة ،التغيرات وكذلك كافة 

إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت على أرباح الشركة لسنة واحدة وذلك على 
 .  ديسمبر ٣١أساس الموجودات المالية والمطلوبات المالية بعمولة عائمة والمقتناه كما في 

 األثر على دخل السنة 

 الزيادة (النقص) في نقاط األساس

    ٢٠١١ 

 لایر سعودي

    ٢٠١٠ 

 لایر سعودي
         

+٦٨،٥٠٠( )٨٦،٨٠٠( ٥( 

+١٣٧،٠٠٠( )١٧٣،٦٠٠( ١٠( 

-٦٨،٥٠٠ )٨٦،٨٠٠( ٥ 

-١٣٧،٠٠٠ ١٧٣،٦٠٠ ١٠ 
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 -: مخاطر االئتمان ١١.

ه مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماتتمثل مخاطر اإلئتمان عدم 
يخضعون يرغبون بالتعامل على اساس االجل ن كافة العمالء الذين تنص سياسة الشركة على أ لخسارة مالية ،

أساساً من الرصيد . إن األدوات المالية التي تخضع لتركيزات مخاطر االئتمان تتكون  للتحقق من الناحية االئتمانية
يتم إيداع الودائع البنكية لدى عدد من المؤسسات المالية ذات تصنيف ائتماني جيد ولديها ،  لدى البنك والمدينين

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

لسعة قاعدة عمالئها العاملين في مختلف الصناعات  دينين نظراً لتركزات مخاطر فيما يتعلق بالمال تتعرض الشركة 
 .  والمتواجدين في مناطق متعددة

 -: مخاطر السيولة ١٢.

ggدات المتعلقggاء بالتعهggوال للوفggوفير األمggي تggركة فggا الشggي تواجههggعوبات التggيولة الصggاطر السggل مخggة تمث
رعة وبمبلgغ يقgارب مخاطر السيولة عن عgدم المقgدرة علgى بيgع أي أصgل مgالي بسg تنتج باألدوات المالية . يمكن أن

تgم الفصgاح  - اإلسgالمية البنكيةمخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت دارة إتقوم الشركة بقيمته العادلة ، 
ة علgى أن يgتم سgداد المبgالغ تنص شروط البيع الخاصة بالشرك -١٠فصاح كام هذه التسهيالت في اإلحعن شروط وأ

) يومggاً ٣٠( ٢٠١١. بلggغ متوسggط عggدد أيggام المبيعggات القائمggة لعggام  نقggداً عنggد توريggد البضggاعة أو علggى أسggاس اآلجggل
 .  يوماً من تاريخ الشراء) ٦٠ذمم الدائنة في العادة خالل (. تسدد ال) يوماً ٣٠( ٢٠١٠

 )ذات عالقة بما سبق نسبيانها عرضة ألي مخاطر هامة والتعتبر الشركة أ( 
 -الموارد  البشرية :

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

بها وزيادة المهارات في مجالي الخدمات البترولية من خالل مراكز بترول وكذا الحال بالنسبة  واإلشرافي للعاملين
ونحن من  ٩٠٠١:٢٠٠٨يزو على شهادة األ حصلت الشركةكما أن للخدمات المقدمة للعمالء عن طريق قطاع ناقل 

الصحة و دارةاإلنظام شهادة  نا علىوكذلك حصل ٢٠٠٨أوائل الشركات التي حصلت على الشهادة بالتصنيف الجديد 
وإن الشركة حريصة كل الحرص على سعودة جميع وظائفها .. وحالياً هناك  ١٨٠٠١:٢٠٠٧السالمة المهنية و

وتقوم الشركة بمنحهم الدورات التدريبية النظرية والميدانية . هذا  العديد من الوظائف الفنية يشغلها المواطنون ..
ناصر .. ومازالت الشركة مستمرة في تطبيق خطط إحالل العمالة الوطنية بدالً من باإلضافة إلى اختيار أفضل الع

 األجنبية .
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 -رباح :ئج المالية واألالنتا

 ٣١شكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في تلخص األ
 م.٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م و٢٠١١ديسمبر 

 صول والخصوم وحقوق المساهمينجدول يوضح بنود األ

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ البــــيان

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لف)اآللمركز المالي((با

 ٢٣٩٫٢٦٥ ٢٣٨٫٣٣٣ ٢٦٥٫٠٠٤ ٢٥٣٫٠٣٨ ٣٠٢،٨٧٧ موجودات متداولة

 ٢٠٧،٠٨٨ ٢٧٩،٠٠١ ٢٨١،٥٤٨ ٢٧٧،٧٦٠ ٣٣٥،٠٠١ مطلوبات متداولة

 ٣٢،١٧٧ )٤٠،٦٦٨( )١٦،٥٤٤( )٢٤،٧٢٢( )٣٢،١٢٤( رأس المال العامل

 ١٨٫٦٧١ ١٦٫٨٦٩ ١٨٫٣٥٨ ٢٩٫٧١٩ ٢٧،٥٥٥ جلاألصول األخرى طويلة األ

 ٢٧٣٫٥٣٣ ٤٠٨٫٦٧٣ ٤٥٠٫٣٥١ ٤٨٧٫٦٠٩ ٤٩٩،٦٦٥ األصول الثابتة

 ٥٣١٫٤٦٨ ٦٦٣٫٨٧٥ ٧٣٣٫٧١٣ ٧٧٠٫٣٦٦ ٨٣٠،٠٩٧ إجمالي الموجودات

 ٢٠٧،٠٨٨ ٢٧٩،٠٠١ ٢٨١،٥٤٨ ٢٧٧،٧٦٠ ٣٣٥،٠٠١ المطلوبات المتداولة

 ١٤،٠٣٦ ٤٨،٨١٨ ٨٤،٤٧٢ ٧٤،٨٢٥ ٣٤،٦٠١ جلقروض طويلة األ

 ١٤٫٥٩٧ ١٩٫١٨٣ ٢١٫١٨٢ ٢٤٫٣٥٠ ٢٦،٤٩٩ ىخرالمطلوبات األ

 ٢٣٥٫٧١٩ ٣٤٧٫٠٠٢ ٣٨٧٫٢٠٢ ٣٧٦٫٩٣٥ ٣٩٦،١٠١ إجمالي المطلوبات

 ٢٠٠٫٠٠٠ ٢٥٠٫٠٠٠ ٢٥٠٫٠٠٠ ٢٥٠٫٠٠٠ ٢٥٠،٠٠٠ المال المدفوعرأس 

 ٩٥٫٧٤٩ ٦٦٫٨٧٣ ٩٦٫٥١١ ١٤٣٫٤٣١ ١٨٣،٩٩٦ رباح المدورةواألاالحتياطيات 

 ٢٩٥٫٧٤٩ ٣١٦٫٨٧٣ ٣٤٦٫٥١١ ٣٩٣٫٤٣١ ٤٣٣،٩٩٦ حقوق المساهمين

 ٥٣١٫٤٦٨ ٦٦٣٫٨٧٥ ٧٣٣٫٧١٣ ٧٧٠٫٣٦٦ ٨٣٠،٠٩٧ الخصوم وحقوق المساهمين يجمالإ
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 صول والخصوم وحقوق المساهمينشكل يوضح بنود األ
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 جدول يوضح قائمة الدخل

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ البيـــــان

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي )لفاألب(قائمة الدخل 

 ٨٦٦٫٤٥١ ١٫١٣٤٫٤٤٩ ١٫٣٠٩٫٥١٤ ١٫٤٨٠٫٣٨٧ ١،٦٩٤،١٧٨ المبيعات

 ٧٦٩٫٦٣٥ ١٫٠١٦٫١٢٤ ١٫١٧٤٫٥٨٥ ١٫٣٢٧٫١٧٦ ١٫٥٢٩٫٩١٤ تكلفة المبيعات

 ٩٦٫٨١٦ ١١٨٫٣٢٥ ١٣٤٫٩٢٩ ١٥٣٫٢١١ ١٦٤،٢٦٤ مجمل الربح

 ٥٫٣٥٦ ٦٫٨٠٨ ٦٫٦٠٩ ٦٫٠١٠ ٦٫٢٤٤ مصاريف البيع

 ٤٠٫٠٥٤ ٤٩٫٨٠٦ ٤٨٫٧٧٠ ٥٣٫٧٥٥ ٥٨،١٢٧ داريةالمصاريف العمومية واإل

 ٥١٫٤٠٦ ٦١٫٧١١ ٧٩٫٥٥٠ ٩٣٫٤٤٦ ٩٩،٨٩٣ عمال الرئيسيةالدخل من األ

 ٣٫٩٠٣ ٨٫٧٩١ ١٠٫٠٨٧ ٨٫٤٢١ ٨،٣٨١ مصاريف تمويل

 ٣٫٨٧٧ ١٫١٠٠ ٩٥٢ ٢٫٩٤٥ ٢،٦٠٢ ىيرادات أخرإ

 ٥١٫٣٨٠ ٥٤٫٠٢٠ ٧٠٫٤١٥ ٨٧٫٩٧٠ ٩٤،١١٤ الدخل قبل الزكاة

 ٩٨٢ ١٫١٣٦ ١٫٥١٧ ١٫٩٥٠ ١،٩٥٠ الزكاة

 ٥٠٫٣٩٨ ٥٢٫٨٨٤ ٦٨٫٨٩٨ ٨٦٫٠٢٠ ٩٢،١٦٤ صافي الدخل
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 ف الرياالت)شكل يوضح قائمة الدخل ( آال
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 شكل يوضح قائمة الدخل ( آالف الرياالت)
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 كنسبة من االيرادات  جدول يوضح قائمة الدخل

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ البيـــــان

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لف)قائمة الدخل ( باأل

 %١٠٠٫٠٠ %١٠٠٫٠٠ %١٠٠٫٠٠ %١٠٠٫٠٠ %١٠٠٫٠٠ المبيعات

 %٨٨٫٨٣ %٨٩٫٥٧ %٨٩٫٧٠ %٨٩٫٦٥ %٩٠٫٣٠ تكلفة المبيعات

 %١١٫١٨ %١٠٫٤٣ %١٠٫٣٠ %١٠٫٣٥ %٩٫٧٠ مجمل الربح

 %٠٫٦٢ %٠٫٦٠ %٠٫٥٠ %٠٫٤١ %٠٫٣٧ مصاريف البيع

 %٤٫٦٣ %٤٫٣٩ %٣٫٧٢ %٣٫٦٣ %٣٫٤٣ داريةواإلالمصاريف العمومية 

 %٥٫٩٤ %٥٫٤٤ %٦٫٠٧ %٦٫٣١ %٥٫٩٠ الدخل من االعمال الرئيسية

 %٠٫٤٥ %٠٫٧٧ %٠٫٧٧ ٠٫٥٧ %٠٫٤٩ مصاريف تمويل

 %٠٫٤٥ %٠٫١٠ %٠٫٠٧ %٠٫٢٠ %٠٫١٥ ىيرادات أخرإ

 %٥٫٩٣ %٤٫٧٦ %٥٫٣٨ %٥٫٩٤ %٥٫٥٦ الدخل قبل الزكاة

 %٠٫١٢ %٠٫١٠ %٠٫١٢ %٠٫١٣ %٠٫١٢ الزكاة

 %٥٫٨٢ %٤٫٦٦ %٥٫٢٦ %٥٫٨١ %٥٫٤٤ صافي الدخل
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 يرادات حسب القطاعتحليل اإل

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ البيـــــان

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لف)قائمة الدخل ( باأل

      -المبيعات:

 ٧٦٣٫٤٥٢ ٩٨٢٫٥٦٨ ١٫١٣٢٫٠٧٥ ١٫٣٠٥٫٣٠١ ١،٥١٦،٦٤٠ بترول

 ١٠٢٫٩٩٩ ١٥١٫٨٨٠ ١٧٧٫٤٣٩ ١٧٥٫٠٨٦ ١٧٧،٥٣٩ ناقل

 ٨٦٦٫٤٥١ ١٫١٣٤٫٤٤٨ ١٫٣٠٩٫٥١٤ ١٫٤٨٠٫٣٨٧ ١،٦٩٤،١٧٩ جمالياإل

 

      -النسبة من المبيعات :

 %٨٨٫١١ %٨٦٫٦١ %٨٦٫٤٥ %٨٨٫١٧ %٨٩٫٥٢ بترول

 %١١٫٨٩ %١٣٫٣٩ %١٣٫٥٥ %١١٫٨٣ %١٠٫٤٨ ناقل

 

      -نسبة النمو :

 %٨٫٢٦ %٢٨٫٧ %١٥٫٥٩ %١٥٫٣٠ %١٦٫١٩ بترول

 %٣١٫٥٣ %٤٧٫٤٦ %١٦٫٨٣ %١٫٣٣- %١٫٤٠ ناقل

 %١٠٫٤٥ %٣٠٫٩٣ %١٥٫٤٣ %١٣٫٠٥ %١٤٫٤٤ اإلجمالي
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 يرادات الشركة التحليل الجغرافي اإلجمالي إل

 

السنة

 

 البيــــــان

 المنطقة

 الوسطي

المنطقة 

الشرقية

 المنطقة

 الغربية

 منطقة

 القصيم

 وحائل 

 المنطقة

الجنوبية

 المنطقة

الشمالية

 محطات

 الطرق

 

 المجموع

        -يــرادات:اإل٢٠١١

١٠٢٫٩١،٥١٦٫٦ ٣٩٫٢ ٤٤ ٢٨٦٫٦٢١٢٫٥٥٨٫١ ٧٧٣٫٧ مبيعات محروقات 

 ١١٣٫٨ - - - - ٥١٫٨ ٥٦٫٢ ٥٫٨ يرادات نقل كيماوياتإ 

 ٤٤٫٠ - - - - ٣٤٫٢ ٩٫٨ - نقل مواد غذائية يراداتإ 

نقل محروقات  يراداتإ 
 وأخرى

١٩٫٧ - - ٦٫٠ - ٤٫٣ ٣٫٠ ٦٫٤ 

١٠٢٫٩١،٦٩٤٫٥ ٣٩٫٢ ٥٠٫٠ ٧٨٥٫٩٣٥٥٫٦٣٠٢٫٨٥٨٫١ جمـــــــــــالياإل 

        -يــرادات:اإل٢٠١٠

 ١٣٠٥٫٣ ٧٢٫٧ ٣٨٫٩ ٣٣٫٠ ٦٨٨٫٦٢٦٥٫٤١٥٣٫٥٥٣٫٢ مبيعات محروقات 

 ٨١٫٧ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٦١٫٧ ١٩٫٢ ٠٫٨ نقل كيماويات يراداتإ 

 ٤٦٫٦ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٤٣٫١ ٣٫٥ ٠٫٠ نقل مواد غذائية يراداتإ 

نقل محروقات  يراداتإ 
 وأخرى

٤٦٫٨ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ١٣٫١ ٢٢٫٩ ١٠٫٨ 

١٫٤٨٠٫٤        جمـــــــــــالياإل 
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 -نتائج التشغيل :

في نمو حيث  م٢٠١٠م مقارنة مع ٢٠١١ديسمبر ٣١لسنة المنتهية في لومما يتضح أعاله أن قائمة الدخل 
م ٢٠١٠) مليون لایر في عام ١٫٤٨٠٫٤) مليون لایر مقارنة بـ (١٫٦٩٤٫٥م (٢٠١١بلغت إيرادات الشركة في عام 

) محطة كما ساهم ٤٥٢ذلك إلى زيادة عدد المحطات التي تقوم الشركة بتشغيلها إلى ( %) ويعزي١٤٫٥بنسبة نمو (
وتمثل اإليرادات المتحققة من قطاع  ،النقليات بنمو إيرادات الشركة خالل هذا العام عمال قطاع أالتوسع المستمر في 

م على التوالي . ٢٠١١% من إيرادات الشركة لعام ١٠٫٥% و ٨٩٫٥الخدمات البترولية وقطاع النقليات ما نسبته 
مقارنة مع العام السابق  م٢٠١١) مليون لایر لعام ٩٩٫٩كما بلغ الربح التشغيلي من األعمال الرئيسية للشركة (

) ٨٦) مليون لایر مقارنة (٩٢٫٢م (٢٠١١%) ، كما بلغ صافي الربح لعام ٦٫٢( ا) مليون بنسبة نمو قدره٩٤٫١(
 %) .٧٫٢مليون لایر للعام السابق بنسبة نمو (

بسggبب ارتفggاع وتحسggن األداء التشggغيلي  والربggع يعggود سggبب االرتفggاع فggي صggافي األربggاح خggالل السggنة
 .ة انتشار المحطات في جميع أنحاء المملكةوزياد

 

 -التدفقات النقدية :

نشطة التشغيلية هي المصدر األساسي لتمويل نشاطات الشركة وتوزيع التدفقات النقدية من األتعتبر 
 -سمالية :أاألرباح والتوسعات الر

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ التدفقات النقدية

 ١١٫٠٤٢ ١٢٤٫٦٦٧ ١١٩٫٩٥٢ ٩٨٫٧٣٤ ٨٣،٣٧٠ ليةينشطة التشغاأل

 )٩٣٫٩٠٥( )١٤٧٫٩٦١( )٧٠٫٢٩١( )٩٣٫٣٥٤( )٦٥،٣٦٧( يةاالستثمار نشطةاأل

 ٨٠٫٥٣٤ ٩٫٤٤٤ )٦٫٠٦٦( ٥٦٫٩٧٥ )١٥،٠٦١( التمويلية نشطةاأل

 )٢٫٣٢٨( )١٣٫٨٥١( ٤٣٫٢٩٥ )٥١٫٥٩٦( ٢،٩٤٢الزيادة ( النقص ) في رصيد النقد

 ٤٢٫٩٥٦ ٤٠٫٦٢٨ ٢٦٫٧٧٧ ٧٠٫٠٧٢ ١٨٫٤٧٦ ول المدةأرصيد النقد 

 ٤٠٫٦٢٨ ٢٦٫٧٧٧ ٧٠٫٠٧٢ ١٨٫٤٧٦ ٢١،٤١٨ خر المدةآرصيد النقد 

 

 

 

 

 

 

 



١٩ 
 

 الف الرياالت)آ(  التدفقات النقديةشكل يوضح 

 

 

 وصف سياسة توزيع األرباح :

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

ويجوز للجمعية العامة  ،حتياطي النظامي ) من األرباح الصافية لتكون اإل١٠٪( بالمائة يجنب عشرة
 أس المال.العادية وقف هذا التجنب متى بلغ االحتياطي المذكور مبلغاً مساوياً 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 ر٥٪للمساهمين تعادل ( أولىمن الباقي بعد ذلك دفعة يوزع 

دارة بحيث التتعدي في جميع ) من الباقي لمكافأة مجلس اإل١٠٪يخصص بعد ماتقدم نسبة التتجاوز (
حوال الحدود القصوي المسموح بها وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية ويوزع الباقي بعد األ

 رباح.إضافية من األذلك علي المساهمين لحصة 

 

 

(150,000)

(100,000)

(50,000)

0

50,000

100,000

150,000

األنشطة 
 التشغيلية

األنشطة 
 االستثمارية

األنشطة 
 التمويلية

الزيادة 
في ) النقص(

 رصيد النقد

رصيد النقد 
 أول المدة

رصيد النقد 
 آخر المدة

 ٢٠١١ديسمبر ٣١

 ٢٠١٠ديسمبر ٣١

 ٢٠٠٩ديسمبر ٣١

 ٢٠٠٨ديسمبر ٣١

 ٢٠٠٧ديسمبر ٣١



٢٠ 
 

 رباح :سداد األ

 دارة وفقاً ن والمواعيد التي يحددها مجلس اإلاألرباح المقررة توزيعها علي المساهمين في المكا تدفع
 تعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.لل

 

دارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر في تفصيلي يبين تملك أعضاء مجلس اإل جدول
 -سهم الشركة :أ

 

 مـــــــــاالس

سهم عدد األ
في بداية العام

نسبة الملكية 
بداية  في

 العام

صافي التغير 
في عدد 

سهم خالل األ
 العام

 التغير نسبة
 خالل العام

إجمالي 
سهم نهاية األ

 العام

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

 العام

 %١،٦٩٠،٠٢٠٦٫٧٦٠٠ - - ١،٦٩٠،٠٢٠٦٫٧٦٠٠ أ/ حمد بن محمد الدريس

 %١،٢٦٨،٢٥٠٥٫٠٧٣٠%)١٫٥٠٠٠()٣٧٥،٠٠٠( ١،٦٤٣،٢٥٠٦٫٥٧٣٠محمد الدريس بن عبدالمحسن م/

 %٠٫٠٠٤٠ ١،٠٠٠ - - ٠٫٠٠٤٠ ١،٠٠٠ حسين بن عبدالرحمن العذل أ/

 %٠٫٠٤٠٠ ١٠،٠٠٠ %٠٫٠٣٦٠ ٩،٠٠٠ ٠٫٠٠٤٠ ١،٠٠٠ احمد بن عبدهللا العقيل أ/

 %٠٫٠٠٥٠ ١،٢٥٠ - - ٠٫٠٠٥٠ ١،٢٥٠ / فهد بن عبدالرحمن العبيكاند

 %٠٫٠٠٥٠ ١،٢٥٠ - - ٠٫٠٠٥٠ ١،٢٥٠ أ/ عيد بن فالح الشامري

 %٠٫٠٠٤٠ ١،٠٠٠ - - ٠٫٠٠٤٠ ١،٠٠٠ م/ عبداإلله بن سعد الدريس

 %٠٫٠٠٠٠ ٠،٠٠٠٠ - - ٠٫٠٠٠٠ ٠،٠٠٠٠ أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس

 %٠٫٠٢٥٥ ٦،٣٨١ %٠٫٠٠٠٤ ١٠٠ ٠٫٠٢٥١ ٦،٢٨١ أ/ محمود بن يوسف المغربي

 %٠٫٠٠٠٠ ٠،٠٠٠٠ - - ٠٫٠٠٠٠ ٠،٠٠٠٠ أ/ رسمي جرجس عوض
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 أوصى مجلس إدارة  شركتكم بما يلي :

الدريس للخدمات البتروليgة والنقليgات (الgدريس) فgي اجتماعgه أوصى مجلس إدارة شركة  �
م برئاسggة ١٧/٠١/٢٠١٢هggـ الموافggق ٢٣/٠٢/١٤٣٣المنعقggد مسggاء يggوم الثالثggاء تggاريخ 

 -بما يلي : .. األستاذ/ حمد بن محمد الدريس
 
% من ٢٠) مليون لایر بواقع ٣٠٠) مليون لایر إلى (٢٥٠زيادة رأس مال الشركة من ( �

) مليgون سgهم وذلgك ٣٠) مليون سهم إلgى (٢٥يرتفع عدد أسهم الشركة من (رأس المال ل
) خمسة أسهم ويتم تسديد قيمة هذه الزيgادة ٥سهم مجاني لكل ( واحد )١عن طريق منح (

 من األرباح المبقاة .
 

) مليgون لایر ٥٠) لایر للسgهم الواحgد بإجمgالي مبلgغ وقgدره (٢توزيع أرباح نقدية بواقع ( �
 %) من رأس مال الشركة (قبل الزيادة) .٢٠بما يمثل (

 
وسوف تكون أحقية األسgهم الممنوحgة واألربgاح النقديgة لمgالكي األسgهم المسgجلين بسgجالت 
الشركة لدى مركز إيداع األوراق الماليgة (تgداول) بنهايgة تgداول يgوم انعقgاد الجمعيgة العامgة 

ي وقت الحق بعد أخgذ الموافقgة العادية وغير العادية والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها ف
 من الجهات المختصة بإذن هللا . 

 
م ٢٠١١) لایر إجمالي أتعاب المجلس عgن عgام ٠٠٠.٦٠٠.١صرف مكافأة مبلغ وقدره ( �

بحيث يكون إجمالي المبالغ التي تصرف في حgدود مgا نgص عليgه نظgام الشgركات أو أيgة 
ل حضgور الجلسgات وذلgك مgن أنظمة أو قgرارات أو تعليمgات أخgرى مكملgة لgه شgامالً بgد

 % .١٠األرباح الصافية بحيث أال تتجاوز 
 
) ألggف لایر كحggد أقصggى لصggرفها خggالل عggام ٥٠٠أوصggى المجلggس بتخصggيص مبلggغ ( �

م لخدمة المجتمع وتفgويض سgعادة الgرئيس التنفيgذي للشgركة بصgرفها خgالل العgام ٢٠١٢
 م حسب ما هو متبع .٢٠١٢

 
(أرنسggت ويونggغ) لمراجعggة حسggابات الشggركة للعggام اختيggار مراجggع الحسggابات الخggارجي  �

 .م من بين العروض المقدمة ٣١/١٢/٢٠١٢المالي المنتهي في 
 

 م .٣١/١٢/٢٠١١الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  �
 

 م .٣١/١٢/٢٠١١الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  �
 

فقggة علggى الميزانيggة العموميggة وحسggاب األربggاح والخسggائر للسggنة الماليggة المنتهيggة فggي الموا �
 م .٣١/١٢/٢٠١١
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إبggراء ذمggة رئggيس وأعضggاء مجلggس اإلدارة فيمggا يتعلggق بggإدارتهم ألعمggال الشggركة وكggذلك  �
 م .٣١/١٢/٢٠١١إبراء ذمة مراجع الحسابات الخارجي حتى 

 
تمت هذه المعامالت خالل دورة ت الشركة مع جهات ذات العالقة مالتعا المصادقة على �

خالل العام ت من قبل مجلس اإلدارة عادية واعتمدت شروط هذه المعامالاألعمال ال
 .م ٢٠١١المالي 

 
الدعوة النعقاد الجمعية العامة للمصادقة علgى توصgياته وقراراتgه التgي تتطلgب المصgادقة  �

 عليها .
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 -سالمية من بنوك محليه علي دفعات مقدمة في الحساب الجاري وهي :إتسهيالت بنكية  لدي الشركة القروض :

 جدول يوضح القروض

 ٢٠١٠ ٢٠١١ البيـــــــــــان

 ١٫٤١٤٫٢٨٧ - ٣قرض رقم 

 ٦٫٤٢٥٫٠٠٠ ١٫٦٠٦٫٢٥٠ ٤قرض رقم 

 ٤٫٣٩١٫٤٣٨ ١٫٤٦٣٫٨١٣ ٥قرض رقم 

 ٧٫٢٤١٫٦٦٧ ٣٫٢٩١٫٦٥٥ ٦قرض رقم 

 ٦٫٥٢٤٫٠٠٠ ٣٫٢٦٢٫٠٠٠ ٧قرض رقم 

 ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ - ٨قرض رقم 

 ٤٫١٦٢٫٥٠٠ ٢٫٣١٢٫٥٠٠ ٩قرض رقم 

 ١٩٫٢٠٩٫٣٧٥ ١٠٫٦٧١٫٨٨٦ ١٠قرض رقم 

 ٨٫٧٥٠٫٠٠٠ ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ١١قرض رقم 

 ١١٫٩٧٩٫١٦١ ٦٫٢٢٩٫١٦٧ ١٣قرض رقم 

 ٩٫٣٧٥٫٠٠٤ ٥٫٦٢٥٫٠٠٠ ١٤قرض رقم 

 ٩٫٣٠٦٫٠٠٠ ٦٫٩٣٠٫٠٠٠ ١٥قرض رقم 

 ٢٤٫٢١٦٫٠٠٠ ١٨٫٦٦٦٫٥٠٠ ١٦قرض رقم 

 ١٣٫٨٩٥٫٨٣٤ ١٠٫٢٧٠٫٨٣٤ ١٧قرض رقم 

 ٥٫١٦٦٫٦٦٧ - ١٨قرض رقم 

 - ٩٫١٣٣٫٣٣٦ ١٩قرض رقم 

 - ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠قرض رقم 

 - ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢١قرض رقم 

 - ١٧٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٢قرض رقم 

 - ١٧٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٣قرض رقم 

 - ٧٫٥٣٣٫٣٣٣ ٢٤قرض رقم 

 - ٧٫٦٠٠٫٠٠٠ ٢٥قرض رقم 

 ١٣٧٫٠٥٦٫٩٣٣ ١٧٣٫٥٩٦٫٢٧٤ اإلجمـــــــالي
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  -مستحقات القروض :

 

 البيـــــــــان

 

 

 بآالف الرياالت

 

 بآالف الرياالت

٢٠١٠ ٢٠١١ 

   

 ٦٢،٢٣١،٨٢٨٫٠٠ ١٣٨،٩٩٥،٣٩٥٫٠٠ قل من سنةأ

 ٤٥٫٣١٦٫٢٣١ ٢٠،٣١٠،٢١٤٫٠٠ من سنة الي سنتين

 ٢٩٫٥٠٨٫٨٧٤ ١٤،٢٩٠،٦٦٥٫٠٠ من سنتين الي خمس سنوات

 - - أكثر من خمس سنوات
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 )) بالمليون لایر((  م٢٠١١جدول يوضح حركة القروض للعام 

الجهة 
 المانحة

صل أ
 القرض

الجزء 
 المستحق

المدة 
 بالشهور

الرصيد في 
 بداية العام

المسدد 
 خالل العام

تاريخ 
 صداراإل

 تاريخ
 ستحقاقاإل

٢٠٠٨/٠٥/٠٤ ٤٫٨ ٦٫٤ ٤٨ االجلطويل  ١٩٫٣ سامبا  ٢٠١٢/٠٣/١٥  

٢٠٠٨/٠٦/٠١ ٢٫٩ ٤٫٤ ٤٨ طويل االجل ١١٫٧ سامبا  ٢٠١٢/٠٥/٠٦  

٢٠٠٨/١٠/٠٨ ٣٫٩ ٧٫٢ ٤٨ طويل االجل ١٥٫٨ سامبا  ٢٠١٢/١٠/٠٨  

٢٠٠٨/١٢/٠٢ ٣٫٣ ٦٫٥ ٤٨ طويل االجل ١٣٫٠ سامبا  ٢٠١٢/١١/٠٥  

٢٠٠٩/٠٤/٣٠ ١٫٨ ٤٫٢ ٤٨ طويل االجل ٧٫٤ سامبا  ٢٠١٣/٠٣/٠٩  

٢٠٠٨/٠٧/٠٦ ١٫٤ ١٫٤ ٣٦ طويل االجل ٩٫٩ سامبا  ٢٠١١/٠٥/٢١  

٢٠٠٩/٠١/٠٣ ٥٫٨ ١٢٫٠ ٤٨ طويل االجل ٢٣٫٠ سامبا  ٢٠١٢/١٢/١٠  

٢٠٠٩/٠٣/٣١ ٨٫٥ ١٩٫٢ ٤٨ طويل االجل ٣٤٫١ الرياض  ٢٠١٣/٠٣/٣٠  

٢٠٠٩/٠٤/١١ ٣٫٨ ٨٫٧ ٤٨ طويل االجل ١٥٫٠ الرياض  ٢٠١٣/٠٤/١١  

٢٠٠٩/٠٤/١١ ٣٫٨ ٩٫٤ ٤٨ االجلطويل  ١٥٫٠ الرياض  ٢٠١٣/٠٤/١١  

٢٠١٠/١١/١٠ ٣٫٦ ١٣٫٩ ٤٨ طويل االجل ١٤٫٥ الرياض  ٢٠١٤/٠٤/١١  

٢٠١١/٠٤/٠٣ ١٨٫٣ ٠٫٠ شهر ١٢ االجل قصير ٢٧٫٤ الرياض  ٢٠١٢/٠٤/٠٣  

٢٠١١/١٢/٢٨ ٠٫٠ ٠٫٠ ايام ٧ االجل قصير ٢٠٫٠ الرياض  ٢٠١٢/٠١/٠٤  

٢٠١١/١٢/٢٨ ٠٫٠ ٠٫٠ يوم١٥ االجل قصير ٢٠٫٠ الرياض  ٢٠١٢/٠١/١١  

٢٠١١/١٢/٢٨ ٠٫٠ ٠٫٠ يوم٢١ االجل قصير ١٧٫٠ الرياض  ٢٠١٢/٠١/١٧  

٢٠١١/١٢/٢٨ ٠٫٠ ٠٫٠ يوم٢٦ االجل قصير ١٧٫٠ الرياض  ٢٠١٢/٠١/٢٣  

٢٠١٠/١١/٢٩ ٢٫٤ ٩٫٤ ٤٨ طويل االجل ٩٫٥ الرياض  ٢٠١٤/١١/٢٩  

٢٠١١/١٢/٢٨ ٥٫٥ ٢٤٫٢ شهر ١٤ طويل االجل ٢٤٫٢ الرياض  ٢٠١٢/٠٢/٢٧  

٢٠١١/١٢/٢٦ ٠٫٠ ٠٫٠ ٤٨ طويل االجل ٧٫٦ الراجحي  ٢٠١٤/١٢/٢٧  

٢٠١٠/٠٤/٠٧ ٥٫٢ ٥٫٢ شهر ١٢ االجل قصير ١٥٫٥ الرياض  ٢٠١١/٠٤/٠٧  

٢٠١١/٠٤/٠٣ ١٥٫٣ ٠٫٠ شهر ١٢ االجل قصير ٢٢٫٦ الرياض  ٢٠١٢/٠٤/٠٤  

٢٠٠٨/٠٤/٠١ ٥٫٠ ٥٫٠ ٣٦ طويل االجل ٤٠٫٠ الهولندي  ٢٠١١/٠٣/٣١  

    ٩٥٫٣ ١٣٧٫١   

 



٢٦ 
 

 م٢٠١٠جدول يوضح حركة القروض للعام 

 بالمليون لایر

الجهة 
 المانحة

أصل 
 القرض

الجزء 
 المستحق

المدة 
 بالشهور

الرصيد في 
 بداية العام

المسدد 
 خالل العام

تاريخ 
 اإلصدار

تاريخ 
 اإلستحقاق

 ٢٨/٠٤/٢٠١٠ ١٦/٠٥/٢٠٠٧ ٢٫٨ ٢٫٨ ٣٦ جلطويل األ ٢٠ سامبا

 ١٥/٠٧/٢٠١٠ ٣٠/٠٧/٢٠٠٧ ١٫٧ ١٫٧ ٣٦ جلاألطويل  ٨٫٧ سامبا

 ١٥/٠٣/٢٠١٢ ٠٤/٠٥/٢٠٠٨ ٤٫٨ ١١٫٢ ٤٨ جلطويل األ ١٩٫٣ سامبا

 ٠٦/٠٥/٢٠١٢ ٠١/٠٦/٢٠٠٨ ٢٫٩ ٧٫٣ ٤٨ جلطويل األ ١١٫٧ سامبا

 ٠٨/١٠/٢٠١٢ ٠٨/١٠/٢٠٠٨ ٣٫٩ ١١٫٢ ٤٨ جلطويل األ ١٥٫٨ سامبا

 ٠٥/١١/٢٠١٢ ٠٢/١٢/٢٠٠٨ ٣٫٣ ٩٫٨ ٤٨ جلطويل األ ١٣٫٠ سامبا

 ٠٩/٠٣/٢٠١٣ ٣٠/٠٤/٢٠٠٩ ١٫٨ ٦ ٤٨ جلطويل األ ٧٫٤ سامبا

 ٢١/٠٥/٢٠١١ ٠٦/٠٧/٢٠٠٨ ٣٫٤ ٤٫٨ ٣٦ جلطويل األ ٩٫٩ سامبا

 ١٠/١٢/٢٠١٢ ٠٣/٠١/٢٠٠٩ ٥٫٨ ١٧٫٧ ٤٨ جلطويل األ ٢٣ سامبا

 ٣٠/٠٣/٢٠١٣ ٣١/٠٣/٢٠٠٩ ٨٫٥ ٢٧٫٧ ٤٨ جلطويل األ ٣٤٫١ الرياض

 ١١/٠٤/٢٠١٣ ١١/٠٤/٢٠٠٩ ٣٫٨ ١٢٫٥ ٤٨ جلطويل األ ١٥ الرياض

 ٠٧/٠٤/٢٠١٠ ١١/٠٧/٢٠٠٩ ٤ ٤ شهرأ٩ جلقصير األ ٩ الرياض

 ١١/٠٤/٢٠١٣ ١١/٠٤/٢٠٠٩ ٣٫٨ ١٣٫١ ٤٨ جلطويل األ ١٥ الرياض

 ٢٩/١١/٢٠١٤ ٢٩/١١/٢٠١٠ ٠٫٢ ٠٫٠ ٤٨ جلطويل األ ٩٫٥ الرياض

 ٠٦/٠٤/٢٠١١ ٠٧/٠٤/٢٠١٠ ١٠٫٣ ٠٫٠ شهر١٢ جلقصير األ ١٥٫٥ الرياض

 ١٠/١١/٢٠١٤ ١٠/١١/٢٠١٠ ٠٫٦ ٠٫٠ ٤٨ جلطويل األ ١٤٫٥ الرياض

 ١٠/٠٢/٢٠١٠ ٠١/٠٢/٢٠١٠ ٨ ٠٫٠ ايام٩ جلقصير األ ٨ الرياض

 ١٥/٠٢/٢٠١٠ ٠١/٠٢/٢٠١٠ ١٢ ٠٫٠ يوم١٤ جلقصير األ ١٢ الرياض

 ١٠/٠٣/٢٠١٠ ٠٣/٠٣/٢٠١٠ ١٢ ٠٫٠ ايام٧ جلقصير األ ١٢ الرياض

 ١٦/٠٣/٢٠١٠ ٠٣/٠٣/٢٠١٠ ١٣ ٠٫٠ يوم١٣ جلقصير األ ١٣ الرياض

 ٢٢/٠٣/٢٠١٠ ٠٣/٠٣/٢٠١٠ ١٥ ٠٫٠ يوم١٩ جلقصير األ ١٥ الرياض

 ١٠/٠٤/٢٠١٠ ٠٣/٠٤/٢٠١٠ ١٦ ٠٫٠ ايام٧ جلقصير األ ١٦ الرياض



٢٧ 
 

 ١٨/٠٤/٢٠١٠ ٠٣/٠٤/٢٠١٠ ١٧ ٠٫٠ يوم١٥ جلقصير األ ١٧ الرياض

 ٢٥/٠٤/٢٠١٠ ١٠/٠٤/٢٠١٠ ١٦ ٠٫٠ يوم١٥ جلقصير األ ١٦ الرياض

 ١٦/٠٥/٢٠١٠ ٠١/٠٥/٢٠١٠ ١٤٫٥ ٠٫٠ يوم١٦ جلقصير األ ١٤٫٥ الرياض

 ٢٥/٠٥/٢٠١٠ ٠١/٠٥/٢٠١٠ ٢٠ ٠٫٠ يوم٢٥ جلقصير األ ٢٠ الرياض

 ١٣/٠٦/٢٠١٠ ٠١/٠٦/٢٠١٠ ١٥ ٠٫٠ يوم١٢ جلقصير األ ١٥ الرياض

 ٢٢/٠٦/٢٠١٠ ٠١/٠٦/٢٠١٠ ٢٠ ٠٫٠ يوم٢١ جلقصير األ ٢٠ الرياض

 ٢٠/٠٧/٢٠١٠ ٢٩/٠٦/٢٠١٠ ٢٠ ٠٫٠ يوم٢١ جلقصير األ ٢٠ الرياض

 ٢٨/٠٧/٢٠١٠ ٢٩/٠٦/٢٠١٠ ١٧ ٠٫٠ يوم٢٩ جلقصير األ ١٧ الرياض

 ٢٣/٠٨/٢٠١٠ ٠١/٠٨/٢٠١٠ ٢٠ ٠٫٠ يوم٢١ جلقصير األ ٢٠ الرياض

 ٣١/٠٨/٢٠١٠ ٠٢/٠٨/٢٠١٠ ١٨ ٠٫٠ يوم٢٩ جلقصير األ ١٨ الرياض

 ٢٩/٠٩/٢٠١٠ ٣١/٠٨/٢٠١٠ ١٨ ٠٫٠ يوم٣٠ جلقصير األ ١٨ الرياض

 ٢٢/٠٩/٢٠١٠ ٣٠/٠٨/٢٠١٠ ١٧٫٥ ٠٫٠ يوم٢٢ جلقصير األ ١٧٫٥ الرياض

 ٢٤/١٠/٢٠١٠ ٢٩/٠٩/٢٠١٠ ١٨ ٠٫٠ يوم٢٥ جلقصير األ ١٨ الرياض

 ١٠/١٠/٢٠١٠ ٢٨/٠٩/٢٠١٠ ٢٠ ٠٫٠ يوم١٢ جلقصير األ ٢٠ الرياض

 ١٩/١٠/٢٠١٠ ٢٨/٠٩/٢٠١٠ ٢٠ ٠٫٠ يوم١٩ جلقصير األ ٢٠ الرياض

 ٢٧/١٠/٢٠١٠ ٢٨/٠٩/٢٠١٠ ٢٥ ٠٫٠ يوم٢٩ جلقصير األ ٢٥ الرياض

 ٠٨/١١/٢٠١٠ ٣١/١٠/٢٠١٠ ٢٠ ٠٫٠ ايام٨ جلقصير األ ٢٠ الرياض

 ٢٣/١١/٢٠١٠ ٣١/١٠/٢٠١٠ ٣٦ ٠٫٠ يوم٢٣ جلقصير األ ٣٦ الرياض

 ١١/١٢/٢٠١٠ ٠١/١٢/٢٠١٠ ٢٠ ٠٫٠ ايام١٠ جلقصير األ ٢٠ الرياض

 ١٨/١٢/٢٠١٠ ٠١/١٢/٢٠١٠ ٢٠ ٠٫٠ يوم١٨ جلقصير األ ٢٠ الرياض

 ٢٥/١٢/٢٠١٠ ٠١/١٢/٢٠١٠ ٢٠ ٠٫٠ يوم٢٥ جلقصير األ ٢٠ الرياض

 ٣١/٠٣/٢٠١١ ٠١/٠٤/٢٠٠٨ ٢٠ ٢٥ ٣٦ جلطويل األ ٤٠ الهولندي

 ٠٤/٠٧/٢٠١٠ ١٠/٠٤/٢٠١٠ ٦ ٠٫٠ يوم٩٠ جلقصير األ ٦ ساب

 ٠٩/٠٥/٢٠١٠ ٠١/٠٥/٢٠١٠ ١٤ ٠٫٠ ايام٨ جلقصير األ ١٤ ساب

 ٠٦/٠٦/٢٠١٠ ٠١/٠٦/٢٠١٠ ٧ ٠٫٠ ايام٦ جلقصير األ ٧٠ ساب

 ٠٦/٠٦/٢٠١٠ ٠١/٠٦/٢٠١٠ ١٤ ٠٫٠ ايام٦ جلقصير األ ١٤ ساب



٢٨ 
 

 ١٥/٠٨/٢٠١٠ ٠١/٠٨/٢٠١٠ ٢٦ ٠٫٠ يوم١٤ جلقصير األ ٢٦ ساب

 ١٥/٠٩/٢٠١٠ ٣٠/٠٨/٢٠١٠ ٢٢ ٠٫٠ يوم١٤ جلقصير األ ٢٢ ساب

 ١٨/٠٩/٢٠١٠ ١٥/٠٩/٢٠١٠ ٢٢ ٠٫٠ ايام٣ جلقصير األ ٢٢ ساب

    ٦٨٠٫٦ ١٥٤٫٨   

 

 جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة

 ٢٠١٠ ٢٠١١ بيــــــــــــان

 ١٫٣١٧٫٢٩١ ١،٩٦٧،٥٤٩ الزكاة

 ٢٦٠٫٨٤٢٫٨٧ ٣١٣٥١٨٫٤٥مينات االجتماعيةأالمؤسسة العامة للت

 

 دارةأعضاء مجلس اإل

 التصنيف المنصب االســــم

 غير تنفيذي رئيس مجلس االدارة الدريسستاذ / حمد بن محمد األ

 غير تنفيذي رئيس مجلس االدارةنائب المهندس / عبدالمحسن بن محمد الدريس

 مستقل عضو / حسين بن عبدالرحمن العذلستاذ األ

 مستقل عضو / احمد بن عبدهللا العقيلستاذ األ

 مستقل عضو / فهد بن عبدالرحمن العبيكان الدكتور

 مستقل عضو بن فالح الشامري / عيدستاذ األ

 تنفيذي دارة والرئيس التنفيذيإعضو مجلس  له بن سعد الدريس/ عبد اإل المهندس

 

 

 

 



٢٩ 
 

  مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى

 ىخرالمشاركة في الشركات المساهمة األ االســـــــــــــم

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

للصناعة  شركة حمد محمد الدريس وشركاه
 والتعدين القابضة

 )أليتكو( شركة الدريس للصناعة والتجارة المهندس / عبدالمحسن بن محمد الدريس

 )أليتكو( شركة الدريس للصناعة والتجارة / حسين بن عبدالرحمن العذل األستاذ

 شركة اسمنت المنطقة الجنوبية العقيل/ احمد بن عبدهللا  األستاذ

 مين التعاونيعادة التأمين وإشركة سند للتأ

 البنك العربي الوطني

 للكهرباء  الشركة السعودية

 ستثمارشركة مجموعة العبيكان لأل / فهد بن عبدالرحمن العبيكان الدكتور

 الشركة السعودية لالسماك

 )أليتكو( للصناعة والتجارة شركة الدريس / عيد بن فالح الشامري األستاذ

 شركة إثراء كابيتال

 شركة جرير للتسويق له بن سعد الدريسالمهندس / عبد اإل

 شركة األندية العربية

 

 

 

 

 

 



٣٠ 
 

 دارةآت أعضاء مجلس اإلمكاف

 -: م٢٠١١دارة وكبار التنفيذيين للعام أة أعضاء مجلس اإلمكاف

أعضاء المجلس  البيــــــان
 التنفيذيين

المجلس غير أعضاء 
التنفيذيين / 
 المستقليين

خمسة من كبار 
التنفيذيين ممن تلقو أعال 
المكافات والتعويضات 
مضاف اليهم الرئيس 
 التنفيذي والمدير المالي

 ٣،٧٢٠،٠٠٠ ٠ ٠ الرواتب والتعويضات

 ١،٠٨٨،٥٠٨ ٢٢٨،٠٠٠ ٦٠،٠٠٠ البدالت

 ٦،٨٣٨،٠٧٦ ١،٢٠٠،٠٠٠ ٤٠٠،٠٠٠ ت الدورية السنويةالمكافآ

    الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا 
تدفع بشكل  عينية أخرى

 شهري أو سنوي

   

 

 دارة في العقود الخاصة بالشركةيوجد مصلحة ألعضاء مجلس اإل �
ليتكو ) قطاع العدد والمعدات بشراء طلمبات بنزين وهو أيتم التعامل مع شركة الدريس للصناعة والتجارة ( �

) مليون لایر ٣٫٣جمالية (إسعار منافسة بقيمة ن األأب لية ) علماً يمركية / البراز(األروين وكيل طلمبات دريس
 خالل العام.

أفضل ) مليون لایر وتعتبر من  ٢٫٢جمالية (إطراف ذات عالقة بقيمة أجرة  من أ) محطات مست٣يوجد عدد (   �
  -للشركة وهي : اً مجزي اً قق عائدسعار السائدة وتحاأل
 حمد األستاذ/باسم  سنوات تقريباً  ٨سنة المتبقي  ١١لف مدة العقد أ ٩٠٠٫٠٠٠ يجار السنويإلمحطة المناخ ا -

 الدريس بن محمد
سنوات المتبقي  ١٠لایر مدة العقد  ١٫٣٠٠٫٠٠٠ يجار السنوير والعزيزية بالمنطقة الشرقية اإلمحطتي النو -
 لدريس للصناعة والتجارة .% استثمار مع شركة ا٥٠ ةباسم المدارات السبع سنوات تقريباً  ٥

باسم المهندس/ عقد سنوي ب دارة وسكنإلقطاع ناقل كورشة و لایر  ) ٢٠٠٫٠٠٠مة (ييجار موقع بجيزان بقإ �
 . الدريس بن محمد عبدالمحسن

 
خالل السنة، تعاملت الشركة مع جهات ذات العالقة. تمت هذه المعامالت خالل دورة األعمال العادية واعتمدت 

 ت من قبل مجلس اإلدارة وسوف تعرض للجمعية العامة للموافقة عليها.المعامالشروط هذه 
 
 
 
 
 



٣١ 
 

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

  . صدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة الحاليةأحقوق مشابهة 
ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو اليوجد أي مصلحة تعود  �

 . أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة
مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين  اي اليوجد �

 أي من شركاتها التابعة . الشركة أو
رافية أو السوق المالية غرامة مالية واليوجد أي عقوبات من جهات إش اليوجد من هيئة �

 تنظيمية أو قضائية أخرى
 

 * اجتماعات مجلس اإلدارة
 

  : اجتماعات .. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات خمسة، عقد مجلس اإلدارة ٢٠١١خالل العام 
 

 كشف الحضور تاريخ الجلسة
الgدريس ، م. عبدالمحسgن بgن محمgد الgدريس ، حسgين بgن حمد بgن محمgد  م١٦/٠١/٢٠١١

عبggدالرحمن العggذل ، أحمggد بggن عبggدهللا العقيggل ، د. فهggد بggن عبggدالرحمن 
 العبيكان ، عيد بن فالح الشامري ، م. عبداإلله بن سعد الدريس

حمد بgن محمgد الgدريس ، م. عبدالمحسgن بgن محمgد الgدريس ، حسgين بgن  م١٧/٠٤/٢٠١١
، أحمggد بggن عبggدهللا العقيggل ، د. فهggد بggن عبggدالرحمن  عبggدالرحمن العggذل

 العبيكان ، عيد بن فالح الشامري ، م. عبداإلله بن سعد الدريس
حمد بgن محمgد الgدريس ، م. عبدالمحسgن بgن محمgد الgدريس ، حسgين بgن  م١٣/٠٨/٢٠١١

عبدالرحمن العذل ، أحمد بن عبدهللا العقيل ، عيgد بgن فgالح الشgامري ، م. 
 بن سعد الدريسعبداإلله 

حسين بن عبgدالرحمن العgذل ، أحمgد بgن عبgدهللا العقيgل ، م. عبداإللgه بgن  م١٦/١٠/٢٠١١
 سعد الدريس

حمد بن محمد الدريس ، حسين بgن عبgدالرحمن العgذل ، أحمgد بgن عبgدهللا  م١٧/١٢/٢٠١١
 العقيل ، د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان ، عيد بن فالح الشامري ، 

 ن سعد الدريسم. عبداإلله ب
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٢ 
 

 
 : * لجان مجلس اإلدارة

 
اجعgة " و " لجنgة الترشgيحات ينبثق من مجلس اإلدارة ثالثة لجان وهي : " اللجنة التنفيذية " و " لجنة المر

فات والحوكمة " وتتكون هذه اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ومن خgارج المجلgس وذلgك والمكآ
 واإلجراءات المنظمة بهذا الخصوص وفيما يلي وصف لكل لجنة : حسب التعليمات

 
 * اللجنة التنفيذية:

 
الgدريس (رئيسgاً) ، األسgتاذ/  بgن محمgد تتكون اللجنة التنفيذية مgن أربعgة أعضgاء هgم : مهندس/عبدالمحسgن

الggدريس (عضggواً)  ، األسggتاذ/ خالggد بggن عبدالمحسggن  بggن سggعد أحمggد بggن عبggدهللا العقيggل (عضggواً) ، مهندس/عبداإللggه
 م ومسئوليات ومهام اللجنة هي :٢٠١١) اجتماعات خالل عام ٥(الدريس (عضواً) وقد اجتمعت اللجنة 

 
 العمل على وضع الميزانيات الخاصة بالشركة . )١
 
 .رفع التقارير واالقتراحات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية  )٢

 
 ستراتيجية الشاملة للشركة .اإلشراف على تنفيذ اإل )٣

 
 مراقبة األداء التشغيلي العملي والمالي للشركة . )٤

 
 رفع التقارير الخاصة بكافة األمور المالية واإلستراتيجية وما يتصل بها لمجلس إدارة الشركة . )٥

 
 

 * لجنة المراجعة :
 

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

اإلشggراف علggى إدارة المراجعggة الداخليggة بالشggركة بغggرض التحقggق مggن مggدى فاعليتهggا فggي تنفيggذ األعمggال  )١
 والمهمات المحددة لها من قبل مجلس اإلدارة .

 
 نه .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأ )٢

 
 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضع اإلجراءات التصحيحية . )٣

 
التوصggية لمجلggس اإلدارة بتعيggين المحاسggبين القggانونيين وفصggلهم وتحديggد أتعggابهم ، ويراعggي عنggد التوصggية  )٤

 بالتعيين التأكد من استقالليتهم .
 

 متابعة أعمال المحاسبين القانونيين والموافقة على أتعابهم . )٥
 

 خطة المراجعة مع المراجع الداخلي والخارجي وإبداء مالحظاتها عليها . دراسة )٦
 

 دراسة مالحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها . )٧
 

 وإبداء الرأي والتوصية في شأنها. دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة )٨
 



٣٣ 
 

 المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها .دراسة السياسات  )٩
 

 عنها . ردراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقاري  )١٠
 
 –الgدريس( األسgتاذ / سgعد بgن حمgد ) ورئيسgاً  –/ عيد بن فالح الشgامري  األستاذ(:  عضاءثالثة أتتكون اللجنة من و

 م . ٢٠١١) اجتماعات خالل عام ٥قد اجتمعت اللجنة (وعضوا)  –خالد بن محمد الصليع / ، و(األستاذ  عضوا )
 

 * لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة :
 

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

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

التوصية بالترشgيح لعضgوية مجلgس اإلدارة مgع مراعgاة عgدم ترشgيح أي شgخص سgبقت إدانتgه بgأي جريمgة  )١
 مخلة بالشركة واألمانة .

المراجعggة السggنوية لالحتياجggات المطلوبggة مggن المهggارات المناسggبة لعضggوية مجلggس اإلدارة وإعggداد وصggف  )٢
ت والمؤهالت المطلوبgة لعضgوية مجلgس اإلدارة ، بمgا فgي ذلgك تحديgد الوقgت الgالزم تخصيصgه مgن للقدرا

 العضو ألعمال مجلس اإلدارة .
 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن إجراؤها . )٣
 ع مصلحة الشركة .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق م )٤
التأكد بشكل سنوي من اسgتقاللية األعضgاء المسgتقلين ، وعgدم وجgود أي تعgارض مصgالح إذا كgان العضgو  )٥

 يشغل عضوية رئيس مجلس إدارة شركة أخرى .
وضع سياسات واضحة لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ، واالستعانة بمعgايير تgرتبط بgاألداء  )٦

 مكافآت .في تحديد تلك ال
ويرهggا ، وتقggديم التوصggيات متابعggة الموضggوعات الخاصggة بحوكمggة الشggركات ، واالشggراف عليهggا ، وتط )٧

 بشأنها.
 

م/ عبدالمحسgن بgن محمgد م وتتكون اللجنgة مgن ثالثgة أعضgاء : ٢٠١١خالل عام  ) اجتماعات٣( وقد اجتمعت اللجنة
 عضواً . –عضواً ، أ/ عيد بن فالح الشامري  –رئيساً ، أ/ حسين بن عبدالرحمن العذل  –الدريس 

 
 

 * الئحة حوكمة الشركات :
 

لقد تم الموافقة عليها واعتمادها من جمعيتكم الموقرة ، والتي ال تتنgافى مgع الحوكمgة االسترشgادية الصgادرة مgن 
هgا وأسggاليب متابعggة تحقيق هيئgة السggوق الماليgة واألنظمggة المعمggول بهgا ومggن خاللهggا يgتم تحديggد أهgداف الشggركة وسggبل

يقصد بحوكمgة الشgركات النظgام الgذي يgتم مgن خاللgه توجيgه إدارة الشgركة ، وتحgدد هيكgل حوكمgة الشgركات  األداء،
وتوزيع الحقوق والواجبات بين مختلف المشاركين في الشgركة مثgل مجلgس اإلدارة والمgديرين والمسgاهمين وغيgرهم 

لقرارات المتعلقة بشgئون الشgركة راءات والقواعد التي تحكم اتخاذ امن أصحاب المصالح اآلخرين ، كما يوضح اإلج
ويتضggمن أصggحاب المصggالح األخggرين كggل مggن المggوظفين ، المggوردين ، العمggالء ، والبنggوك والمقرضggين اآلخggرين 

 والمشرعين ومناخ ممارسة العمل والمجتمع بأسره .
 
 
 
 
 
 



٣٤ 
 

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

 
 لقد التزمت الشركة بجميع لوائح الحوكمة فيما عدا :

 
هنالgك ترشggيح  وكgان المgادة السادسgة : حقgوق التصgويت الفقgرة (ب) التصgويت التراكمgي لgم تلتgزم الشgركة )١

 وأن النظام األساسي للشركة يسمح بالتصويت العادي . ألعضاء مجلس اإلدارة
 

 السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة ، ونتائج فحص نظام الرقابة الداخلية :* المراجعة 
 

لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة لمجلس اإلدارة ولجنgة المراجعgة ، وتقgوم إدارة المراجعgة 
وتقgدم إدارة المراجعgة الداخليgة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقاً لالئحة المراجعة المعتمدة مgن مجلgس إدارة الشgركة ، 
تنفيذيgة فgي القيgام بمسgئولياتها . خدمات موضوعية مستقلة بهدف مسgاعدة مجلgس اإلدارة ولجنgة المراجعgة واإلدارة ال

هذا وال تخضع إدارة المراجعة الداخلية ألي تأثير من قبل اإلدارة التنفيذيgة ولهgا كامgل الصgالحيات للوصgول الكامgل 
سgتندات وذلgك وفقgاً لمgا يتطلبgه أداء عملهgا ، وقgد تبنgت إدارة المراجعgة الداخليgة عنgد تنفيgذ أعمالهgا غير المقيد ألي م

منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصgولها ، وقgد شgمل 
النظام الgداخلي للشgركة بغgرض التحقgق ممgا إذا كانgت نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية 

نظم الشركة الداخلية قد تم تنفيذها بالدقة الالزمة وبما يضمن تحقيق أهداف الشركة وقgد شgمل نطgاق إدارة المراجعgة 
 الداخلية ما يلي :

 
وية الداخليgة الشركة وأقسامها خالل فترات دورية مع أعطاء األول دقيق والفحص الدوري لغالبية إداراتالت -١

 إلى األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية .
 

إبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي تgم فحgص أعمالهgا بالمالحظgات التgي تgم اكتشgافها أثنgاء عمليgة  -٢
 الفحص وكذا توصيات اإلدارة لمعالجة تلك المالحظات .

 
لمختلفgة لمعالجgة المالحظgات وتنفيgذ التوصgيات التgي تقييم اإلجراءات التي يقدمها المسؤولين في اإلدارات ا -٣

تضggمنتها تقggارير المراجعggة وفggي حggال عggدم كفايggة اإلجggراءات التggي تggم اتخاذهggا وقggد تggم مناقشggة األمggر مggع 
 المسؤولين للتأكد من كفاءة اإلجراءات المتخذة وكفايتها .

 
م مggع إدارة المراجعggة ٢٠١١مggدة للعggام وقggد قامggت لجنggة المراجعggة بدراسggة ومتابعggة تنفيggذ خطggة المراجعggة المعت

الداخلية باإلضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الgواردة فgي تقgارير المراجعgة الداخليgة ، ولقgد خطgت الشgركة خطgوات 
إيجابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها ، والمحافظة علgى أصgول الشgركة وتgوفير قناعgة معقولgة بسgالمة التقgارير 

ي يتم إعدادها من واقع السجالت المحاسبية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظgام الرقابgة المالية الت
ويgتم لية لتقيgيم أعمgال الشgركة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات مالية وإدارية وتشغي

 ذلك بالتنسيق وتحت إشراف لجنة لمراجعة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















































