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 تقرير مجلس اإلدارة

 م13/31/1031للسنة المالية المنتهية في 

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

 ، ... وبعد هللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة 

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

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

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

بعد م 1013لسنوي لعام ا  اتقريره يديكمأبين  قدمشركتكم ت .القطاع العام أو الخاص  للجهات التي تتعامل معها من
من النمو  لتحقيق مزيدا   ال  ؤكثر ثقة وتفاأونحن  جديدا   مستقبلين عاما  هلل وتوفيقه بنجاح بحمد نتهاء من إعدادهتم اإلأن 

 الماليداء التشغيلي والمالي وتقرير المراجع الخارجي للعام مجلس اإلدارة األ تقريربإذن هلل ، كما يشمل والنجاح 
 .م1013

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

 داء ونموا  في األ تميزا  شركتكم حققت  فقدناجحه الشركات ال نخبة من اآلنوهي متميز وواضح  المالية في وضع
 تهاافي عملي ستراتيجية التي تنتهجهاالخطط اإل بفضل ثم هللاذا بفضل وه %9.4بنسبة رباح الصافية في األ ايجابيا  

 التشغيلية.
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1023رسمبيانيالداءالسهمللعام


 

الشركة:رؤية
 الشركات العاملة في مجال البيع بالتجزئة للخدمات البترولية ونقل المنتجات كفأأفضل وأن نكون أرؤيتنا      

 .فضل الخدمات الممكنةأحدث التقنيات لتقديم أشركتكم تستخدم و

:رسالةالشركة
  فضل الخدمات لعمالئنا.أتقديم 

 وتطوير قدرات العاملين لدينا. هيلأاالستمرارية في ت 

  ق العالمية في عملياتنا التشغيلية.فضل الطرأتطبيق 

  سهم الشركة.أفضل مردود لحملة أتحقيق 

سعار من خالل التطوير المستمر ورفع أفضل األالنوعية العالية وب تقديم المواصفات ذات 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
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:والشركاتالتابعةتهااوصفلنشاطالشركةوقطاع
وخدمات  لزيوت والغازرة الجملة والتجزئة في المحروقات والشركة طبقا لسجلها التجاري في تجاتتمثل أنشطة ا     
الورش ومغاسل  قامةإو بالمملكة جر علي الطرقأوخدمات نقل البضائع والمهمات ب عاشة المطهية والغير مطهيةاإل

إدارة وتشغيل نشاء وإيجار لصالح الشركة وأو اإلقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع إراضي والسيارات وشراء األ
 دارة قطاعيننشطة في إتتمثل هذه األو ، كوالتبات الساخنة والباردة والمأللمشروجير مراكز الخدمة السريعة وتأ

  :كالتالي  حده على قطاعلكل  وتحليل اإليراداتتقرير يوضح نشاط  هدناأويوجد 

 

 م1002 م1030 م1033 م1031 م1031 البيـــــان

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

      -المبيعات:

 1.131.0.5 1.305.301 1،519،940 5..،1،901 95.5.3..1 بترول

 436...1 1.5.009 536،..1 66.،160 111..11 ناقل

 3.102.836 ,3.680.18 3742673,2 378,178,6 3.281.486 اإلجمالي

 

      -النسبة من المبيعات :

 %09.45 %.00.1 %06.51 %06.01 %06.05 بترول

 %13.55 %11.03 %10.40 %10.10 %10.65 ناقل

 

      -نسبة النمو :

 %15.56 %15.30 %19.16 %10.65 %4.61 بترول

 %19.03 %1.33- %1.40 %.4.. %6..13 ناقل

 %38.61 %31.08 %36.66 %30.82 %8.81 اإلجمالي
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(:قطاع)بترول:والًأ

هيل أستمرار في تفضل معايير الجودة والسالمة واإلأوتطبيق  حدث التقنياتأبفضل هللا تقوم شركتكم باستخدام      
فضل الخدمات ديم ألتق لية يتنا التشغافضل الطرق العالمية والعلمية في عمليأوتطوير قدرات العاملين لدينا مع تطبيق 

جمالي عدد ليصبح إ(  %1)بنسبة  مدن المملكةفي جميع  دعدد محطات الوقو مما زاد الخدمة في مراكز الممكنة
تكاد تخلو منطقة من علي أرض الواقع فال وهذا التوسع ملموس لدي جميع المساهمين  محطة ، (4.1)المحطات 

 .ولشركتكم محطة فيها إال مناطق مملكتنا الحبيبة

 : جرةالمحطات المملوكة والمستأوفيما يلي ملخص بعدد 

 م1002 م1030 م1033 م1031 م1031 البــــيان

 2 31 31 31 31 مملوكة للشركة

 118 168 608 612 668 مستأجرة

 ,1 ,, 88 18 12 إضافات

 31 ,3 11 32 32 إستبعادات

 ,18 ,63 681 643 6,3 اإلجــمالي

 %8., %34.8 %8.6 %1 %1 معـدل النمـو

 

 -: بترول قطاع إستراتيجية

 محطات الخدمة .التوجه للتوسع في امتالك  

 .إنشاء محطات حديثة مع تقديم خدمات مميزة 

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

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

 . األنظمة التشغيلية واإلداريةتطبيق التقنيات الجديدة ألنظمة تعبئة المحروقات وجميع  

 . االعتماد علي مصادر أخري ) غير بيع المحروقات ( لزيادة دخل الشركة 

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

 . فكوونركت بمعرفة القطاع أو بمعرفة ياالستفادة من الشراكة مع إينوك في تشغيل السوبر ما 

(:قطاع)ناقلثانياً

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 والمعدةيضمنون بها سالمة  عالية مهندسين ذو كفاءةتحت إشراف  الفنية المدربة العمالة
 لي كل دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربيةإوصل خدماتها أسطول النقل ن التشغيل المميز لحركة أأو
  .خرى والمجاورة األ
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 :كة وفيما يلي ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل التي تمتلكها الشر

 م1002 م1030 م1033 م1031 م1031 البــــيان

     : رؤوس الشاحنـات

 1015 1033 1051 1091 1145 أول السنة

 95 95 44 111 160 إضافات خالل السنة

 .4 .4 33 16 143 إستبعادات

 1033 1051 1091 1145 1161 آخر السنة

 

     : المــقـطورات

 1310 1445 1440 .190 1900 أول السنة

 .19 31 ..1 114 133 إضافات خالل السنة

 50 16 10 51 10 إستبعادات

 1445 1440 .190 900,1 1603 آخر السنة

إجمالي عدد الرؤوس 
 والمقطورات

1328 818,1 1442 1622 16,8 

 

:وصفالخططوالقراراتوالتوقعاتالمستقبلية
 

إن الخطط المستقبلية هي إستمرار النمو والتطوير الذي يواكب الشركة من خالل التوسع واإلنتشار المدروس      

في زيادة عدد المحطات والشاحنات مع ضمان تطبيق معايير الجودة والسالمة داخل المدن وعلي الطرق السريعة 

 (19)و شراء محطه (3)بإذن هللا منها عدد  ة( محط16عدد )م فإن الشركة عازمة علي افتتاح 1014فخالل عام 

مليون لاير  45المشروع المشترك بين الدريس وإينوك )شركة يونفكو(   قدره في  استثمار مبدئي ،محطة ايجار

 400ستثمارات ( محطة بإ40)خطة خمسية لتشغيل م و1014محطات خدمة خالل سنة  (4) عدد مناصفة   إلنشاء

( 160وأما بخصوص النقل فسوف تتم زيادة عدد الشاحنات والمقطورات بعدد ) ،)شركة يونفكو(  مع مليون لاير

والبحث عن مواقع في كل من جدة وجيزان لشرائها لتكون فروعا  متكاملة ( شاحنة مستعملة 10عدد ) وبيعبإذن هللا 

 نقل بدال  من المواقع المستأجرة حاليا  .تكمل منظومة أسطول ال



. 
 

 

ما أن الشركة عازمة على العمل في خططها المستقبلية على تقديم الخدمات اللوجستية وذلك بتقديم خدمات ك       
إدارة عمليات اإلمدادات  والتموين والتخزين للمنشآت الصناعية والخدمية وتقديم االستشارات المتعلقة بذلك وخدمات 

شركة الدريس بيرتشي ض الشركة من خالل فرع لكافة أغرا التخليص الجمركية والخدمات اللوجستية المكملة
 للخدمات اللوجستية.

المواردالبشرية:

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

واإلشرافي للعاملين بها وزيادة المهارات في مجالي الخدمات البترولية من خالل مراكز بترول وكذا الحال بالنسبة 
 .للخدمات المقدمة للعمالء عن طريق قطاع ناقل

والسالمة في العمل فقد الجودة تعتبر شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات من الشركات السباقة في تحقيق     
جودة والسالمة والبيئة وكانت من شهادات عالمية في مجال ال الشركة في السنوات الماضية للحصول على تسع
 ولى الشركات التي حصلة على اعتراف المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الجودة والسالمةأ

على هذه  تول شركة حصلأ( ونحن  ISO 6001:1000فقد كان لنا السبق بالحصول على شهادة الجودة )       
( العالمية بمنح شركة الدريس للخدمات البترولية SAI GLOBALخير فقد قامت شركة ) ألصدارها اإالشهادة في 

م بعد أن استوفت الشركة كل 1006فبراير  15بتاريخ (  ISO 6001:1000) و النقليات شهادة نظام إدارة الجودة
 .  وخدمات النقل البري وقودوتغطي الشهادة خدمات اإلدارة المتعلقة بمحطات ال ، قة بهذا الشأنالمتطلبات المتعل

يتخلل هذه السنوات مراجعة  م1015فبراير  11حتى لمدة ثالث سنوات  بعد تجديدها وتستمر صالحية الشهادة
ليست وليدة الصدفة  تناالجودة في شرك نألعالمية المتفق عليها وال عجب بالمعايير ا الشركة لتزامدورية للتأكد من إ

 .ت المهمة التي تتمتع بها الشركة فهي تأتي ثمرة لجهودنا المخلصة وتوجهاتنا الذكية والكفاءا

دارة على إلكدت اأعملنا وجميع مجاالت الحياة فقد  همية هذا النظام في مجالأسالمة وانطالقا من لما بالنسبة لأ     
ضرورة تطوير نظام السالمة بشكل يتناسب مع حجم العمل وتطلعات الشركة المستقبلية في التوسع والتكامل 

 نظمة السالمة المطلوبة .والحصول على شهادة عالمية تأكد إلتزامنا وتطبيقنا لجميع أ

ن طورنا نظام أ( بعد  .OHSAS 10001:100وكان لنا الحق بالحصول على شهادة السالمة والصحة المهنية ) 
السالمة  الشركة على شهادة تالدولية في مجال السالمة وقد حصلالسالمة وبيئة العمل بما يتناسب مع المعايير 

لقوة نظام السالمة المعمول  ا  كن هنالك صعوبة في هذا الصدد نظرولم تم 1010يناير  16 والصحة المهنية بتاريخ
 م .1019يناير  .1، وقد تم تجديدها حتى  به من قبل

( العالمية  CEFIC( من شركة )  SQASالجودة والسالمة ) دارة إما الشهادة الثالثة فهي شهادة تقييم نظام أ       
نوفمبر   11خرى وكان ذلك بتاريخأجهة عالمية وهذه الشهادة تعتبر تأكيد على تطبيق معايير الجودة والسالمة من 

 .م1011

منها تجاه  لتزاما  إ( RC 14001 للحصول على شهادة جديدة في الرعاية المسؤولة ) وتسعى شركتنا اآلن       
نجازات كبيرة في هذا الصدد وفي القريب العاجل سنحصل على هذه إوقد حققنا  المجتمع والبيئة والعاملين لديها

نظمة العالمية في مثل لتكامل األظام الموحد الذي يعتبر النظام األلى النإنحن اآلن في طريقنا ، الشهادة بإذن هللا 
  .الجودة والسالمة والبيئة

جميع وظائفها .. وحاليا  هناك العديد من الوظائف الفنية  توطينوإن الشركة حريصة كل الحرص على  
وتقوم الشركة بمنحهم الدورات التدريبية النظرية والميدانية . هذا باإلضافة إلى اختيار أفضل  يشغلها المواطنون ..

 .عمالة الوطنية بدال  من األجنبيةومازالت الشركة مستمرة في تطبيق خطط إحالل ال ،العناصر 
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 أوصى مجلس إدارة  شركتكم بما يلي :

  عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة كما يلي :زيادة رأس مال الشركة- 
  . ( مليون لاير400ة )( مليون لاير ، رأس المال بعد الزياد300رأس المال قبل الزيادة ) .3
 . % 33.33نسبة الزيادة  .1
 ( مليون سهم .40( مليون سهم ، عدد األسهم بعد الزيادة )30عدد األسهم قبل الزيادة ) .3
 ( سهم .3( سهم لكل )1.سيتم منح )6
 تهدف الشركة من زيادة رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية . .8
( مليوووون لاير مووون حسووواب األربووواح المبقووواة 100توووتم الزيوووادة عووون طريوووق رسوووملة )سووووف  .4

 واإلحتياطي النظامي .
سووف تكووون أحقيووة أسووهم المنحوة للمسوواهمين المسووجلين بسووجالت الشوركة لوودى مركووز إيووداع  .,

 األوراق المالية )تداول( بنهايوة يووم التوداول الوذي تنعقود فيوه الجمعيوة العاموة غيور العاديوة والتوي
 سوف يتم تحديد موعدها الحقا  .

في حال وجود كسور أسهم فأنه سويتم تجميوع الكسوور فوي محفظوة واحودة ومون ثوم بيعهوا فوي  .8
 ( يوما  من تاريخ اإلنتهاء من تخصيص األسهم الجديدة .30السوق خالل مدة )

ة علووى تعتبوور المنحووة مشووروطة بأخووذ موافقووة الجهووات الرسوومية والجمعيووة العامووة غيوور العاديوو .2
 .رأس المال وعدد األسهم الممنوحة زيادة

 

  ( 1( مليوون لاير بواقوع )90م بإجموالي مبلوو وقودره )1013توزيع أرباح نقدية عن العام الموالي
 %( من قيمة السهم األسمية.10لاير للسهم الواحد وتمثل هذه األرباح الموزعة ما نسبته )

همين المقيوودين فووي سووجل الشووركة لوودى مركووز وسوووف تكووون أحقيووة األربوواح النقديووة للسووادة المسووا
إيداع األوراق المالية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة ، والتوي سويتم تحديود موعود 

 انعقادها الحقا  كما سيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع في حينه ، وهللا الموفق .
  
 ( مليون لاير إجمالي أتعاب المجلس عن عام 1.9صرف مكافأة مبلو وقدره )م بحيث 1013

يكون إجمالي المبالو التي صرفت في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو 
قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له شامال  بدل حضور الجلسات وذلك من األرباح الصافية 

 %. 10بحيث أال يتجاوز 

 ( 50راجعة المستقلين من خارج مجلس اإلدارة مبلو وقدره )صرف مكافأة لعضوي لجنة الم
 م .1013ألف لاير لكل منهم عن عام 

 

 ( ألف لاير كحد أقصى لصرفها خالل عام 500تخصيص مبلو وقدره )م لخدمة المجتمع 1014
 م حسب ما هو متبع. 1014وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها خالل العام 

 

  االسوووتثمار فوووي األوراق الماليوووة عووون طريوووق توقيوووع اتفاقيوووة إدارة حسووواب محفظوووة اسوووتثمارية
 بالضوابط التالية : 

  % من رأسمال الشركة .10أن ال يزيد االستثمار عن مبلو  -    

 طلب عروض أسعار من عدة جهات مرخصة . -    

  لتنفيذية ، وإضافة أ. عيد الشامري إضافة مهام لجنة االستثمار المقترحة إلى مهام اللجنة ا -    
  عضوا باللجنة التنفيذية ولهم حق الصالحية في عملية شراء وبيع األوراق المالية من خالل صندوق 
استثمار أو محفظة استثمار خاصة يديرها شخص مرخص له وفقا  لعقد إدارة تقره هيئة السوق 

 المالية . 
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 اختيوار ( للودورة الثالثوة بشوأن 13فيما ورد باجتماعها رقم ) الموافقة على توصية لجنة المراجعة
م 31/11/1014مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهوي فوي 

 من بين العروض المقدمة.
 

  م.31/11/1013الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
 

  م.31/11/1013مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في الموافقة على تقرير 
 

  الموافقوووة علوووى الميزانيوووة العموميوووة وحسووواب األربووواح والخسوووائر للسووونة الماليوووة المنتهيوووة فوووي
 م.31/11/1013

 

  إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارتهم ألعمال الشركة وكوذلك إبوراء ذموة
 م.31/11/1013ارجي حتى مراجع الحسابات الخ

 

  ( مليووون لاير عوون طريووق التمويوول 9,191م بمبلووو )1014الرأسوومالية لعووام زيووادة االسووتثمارات

 الذاتي والتمويل اإلسالمي من البنوك .
 

 : الموافقة على العقود واألعمال التي تمت بين الشركة وكل من 
 

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

 
 

 .الدعوة النعقاد الجمعية العامة للمصادقة على توصياته وقراراته التي تتطلب المصادقة عليها 

 
 :عواملالمخاطرة

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

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

 .أسهم الشركةاستثماره في من  المستثمر كامل أو جزءيخسر 

:المخاطرالمتعلقةبنشاطالشركة

:بالتشريعاتوالقوانينالمخاطرالمرتبطة.2 

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

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

 قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة نشاط النقليات.

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

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

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

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

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

:االعتمادعلىالعمالءمنالجهاتالحكوميةوالشركات.1
 

م حوالي 1013بلغت 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 أنه يتم 10

ه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل وفي حال فإنه ال يوجد ضمان أن . تجديد العقود عن طريق مناقصات مفتوحة
 .عدم تمكن الشركة من تجديد هذه العقود فقد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي

 :بتوفرالمحروقاتوأسعارهاالمخاطرالمرتبطة.3

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

 على نشاط الشركة. سلبيا   بهذا الشأن قد يؤثر تأثيرا  

و هامش الربح بواسطة الجهات الرسمية قد يؤثر كما أن أي تغيير جوهري في أسعار المحروقات المحددة أ
كما يمكن أن يتأثر المركز المالي للشركة  . على أنشطة الشركة الرئيسية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية سلبيا   تأثيرا  

تها  بشكل عام إذا لم تتمكن الشركة من مواكبة أي ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات من خالل زيادة أسعار خدما
 أو الحد من تكاليف التشغيل.

:تغطيةالتأمينالمخاطرالمرتبطةب.4

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

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 

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

:العناصرالبشريةالهامةاالعتمادعلى.5

وقد اتخذت  ، تعتمد شركة الدريس على كفاءة وخبرة اإلدارة التنفيذية والعناصر البشرية الهامة في الشركة
، وال  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. س سلبا  مما قد ينعك.  حال فقدانها
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:االعتمادعلىبعضبرامجالحاسباآلليالهامة.6

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

:المخاطرالمتعلقةبالسوق.7

البيئةالتنافسية .أ

الجديدة  وأالمنافسة بشكل فعال ضد الشركات الحالية  ستمرار فيعلى اإل شركة الدريسقدرة ل ال يوجد ضمان
من حصة  وهوامش الربح وفقدان جزء األسعارنخفاض إ، وقد تتسبب التغيرات في البيئة التنافسية في  السوقفي 

 رباح الشركة.أعلى  مر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا  السوق األ

تميزالخدمات .ب

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

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

االندماجاتوالتحالفات .ج

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

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

 : توزيعاألرباح .8

 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 اإلدارةامكما يعتمد ذلك على عدة عو االقتصادي العام 
للمساهمين الحاليين أو المستقبليين أنه سيتم توزيع أية أرباح في المستقبل أو أن تؤكد مقدار األرباح التي سيتم 

 توزيعها إذا ما تم إقرار التوزيع.

:مخاطرمعدالتالعمولة.9

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

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

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

  وبالتالي فإن األرصدة والمعامالت بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة. األمريكي
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 :مخاطر تغير أسعار الصرف  .30

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 .  في السوقالسائدة العموالت 

 .  وطويلة األجل المرتبطة بعمولة

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

ال يوجد لمخاطر أسعار العموالت أي أثر على حقوق  .بقيت ثابتة  التغيرات األخرى التيوكذلك كافة العموالت 

  .الملكية

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

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

 األثر على دخل السنة 

 الزيادة )النقص( في نقاط األساس

 م1031

 لاير سعودي

 م1031

 لاير سعودي

       

+5 (36278,6) (22.,14) 

+10 (1227,6,) (322.6,3) 

-5 36278,6 22.,14 

-10 1227,6, 322.6,3 

 

 

 : مخاطر االئتمان .33

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

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

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

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

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

 المؤسسات.

لسعة قاعدة عمالئها العاملين في مختلف  دينين نظرا  ا يتعلق بالمال تتعرض الشركة لتركزات مخاطر فيم     

 الصناعات والمتواجدين في مناطق متعددة. 
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 : مخاطر السيولة .31

ة بواألدوات تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجههوا الشوركة فوي تووفير األمووال للوفواء بالتعهودات المتعلقو     

رعة وبمبلو يقارب قيمته العادلوة  السيولة عن عدم المقدرة على بيع أي أصل مالي بسمخاطر  المالية . يمكن أن تنتج

توم الفصواح عون شوروط  - اإلسوالمية البنكيوةمخاطر السيولة وذلوك بالتأكود مون تووفر التسوهيالت دارة إتقوم الشركة ب

نقودا  عنود سوداد المبوالو تونص شوروط البيوع الخاصوة بالشوركة علوى أن يوتم  -10فصاح كام هذه التسهيالت في اإلحوأ

 م1011يومووا   (30) م1013. بلووو متوسووط عوودد أيووام المبيعووات القائمووة لعووام  توريوود البضوواعة أو علووى أسوواس اآلجوول

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

(ذاتعالقةبماسبقنهاعرضةأليمخاطرهامةنسبياًوالتعتبرالشركةأ)





























14 
 



-رباح:ئجالماليةواألالنتا

 31شكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في تلخص األ     
 م.1006م و 1010م و 1011م و 1011م و1013ديسمبر 

 المساهمين صول والخصوم وحقوقجدول يوضح بنود األ

 م1006 م1010 م1011 م1011 م1013 البــــيان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لف(اآل)بلمركز الماليا

 148.006 181.018 101,,,8 ,083,13 143.1,2 موجودات متداولة

 868,183 ,,40,1, 003,118 ,008,16 660.083 مطلوبات متداولة

 (866,34) (11,16,) (316,11) (286,12) (01,.8,) العاملرأس المال 

 38.188 32,.12 ,888,1 813,10 02,.10 األصول األخرى طويلة األجل

 680.183 402.,68 448,622 318,820 032.,42 األصول الثابتة

 31,.11, 0.144,, 810,,02 ,21,,0, ,3.082.30 إجمالي الموجودات

 868,183 ,,40,1, 003,118 ,008,16 660.083 المطلوبات المتداولة

 6,1,86 6,,818 403,16 1,,211 24.616 قروض طويلة األجل

 13.381 16.180 622,14 814,12 16.844 المطلوبات األخرى

 101.,18 1,4.218 303,124 46,662, 8,3.0,3 إجمالي المطلوبات

 180.000 180.000 000,180 000,100 100.000 رأس المال المدفوع

 24.833 361.613 224,381 ,,261,3 138.014 االحتياطيات واألرباح المدورة

 164.833 121.613 224,611 ,,261,6 838.014 حقوق المساهمين

إجمالي الخصوم وحقوق 
 المساهمين

3.082.30, ,0,,21, 02,,810 ,,0.144 ,11.,31 
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 جدول يوضح قائمة الدخل

 م1002 م1030 م1033 م1031 م1013 البيـــــان

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

 1.306.514 .1.400.30 1،964،1.0 1،0.3،5.4 1،601،903 المبيعات

 1.1.4.505 1.9..1.31 1.516.614 01،0.4.،1 65،035.،1 تكلفة المبيعات

 134.616 153.111 194،194 1.1،500 940،.10 مجمل الربح

 9.906 9.010 9.144 5،416 .5،10 مصاريف البيع

 0...40 55..53 .50،11 91،143 3،190. المصاريف العمومية واإلدارية

 6.550. 63.449 66،063 104،610 106،101 الدخل من األعمال الرئيسية

 .10.00 0.411 0،301 0،300 .6،03 مصاريف تمويل

 0.0 0.0 0.0 0.0 1،041 حصة في خسائر االستثمار

 651 1.645 1،901 643 5،510 إيرادات أخرى

 0.415. 6.0..0 64،114 5.1،.6 103،611 الدخل قبل الزكاة

 .1.51 1.650 1،650 1،013 1،110 الزكاة

 90.060 09.010 61،194 65،540 101،961 صافي الدخل
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 يراداتإلكنسبة من ا  جدول يوضح قائمة الدخل

 م1002 م1030 م1033 م1031 م1031 البيـــــان

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

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 المبيعات

 %0..06 %06.95 %60.30 %60.05 %60.54 تكلفة المبيعات

 %10.30 %10.35 %0..6 %6.15 %6.49 مجمل الربح

 %0.50 %0.41 %.0.3 %0.16 %0.19 مصاريف البيع

 %1..3 %3.93 %3.43 %3.19 %3.96 المصاريف العمومية واإلدارية

 %.9.0 %9.31 %5.60 %5.90 %5.51 عمال الرئيسيةألالدخل من ا

 %...0 .0.5 %0.46 %0.44 %0.50 مصاريف تمويل

 0.0 0.0 0.0 0.0 %0.05 حصة في خسائر االستثمار

 %.0.0 %0.10 %0.15 %0.05 %0.10 إيرادات أخرى

 %5.30 %5.64 %5.59 %5.11 %5.14 الدخل قبل الزكاة

 %0.11 %0.13 %0.11 %0.11 %0.11 الزكاة

 %5.19 %5.01 %5.44 %5.10 %5.13 صافي الدخل
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 التدفقات النقدية :

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية هي المصدر األساسي لتمويل نشاطات الشركة وتوزيع األرباح تعتبر      
 والتوسعات الرأسمالية :

 م1002 م1030 م1033 م1031 م1031 النقديةالتدفقات 

 116.651 34..60 3.0,03 6.9,193 150،169 ليةينشطة التشغاأل

 (0.161.) (63.354) (95,.39) (596,141) (1.9،991) يةنشطة االستثماراأل

 (9.099) 59.6.5 (091,15) (15,15.) 30،9.9 نشطة التمويليةاأل

 43.165 (51.569) 641,1 (310,4) 11،310 الزيادة ) النقص ( في رصيد النقد

 ....19 0.0.1. 4.9,10 410,11 .100,1 ول المدةأرصيد النقد 

 0.0.1. 10.4.9 410,11 .100,1 16،410 خر المدةآرصيد النقد 

 

 شكل يوضح التدفقات النقدية ) آالف الرياالت(
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 التابعةولشركاته يرادات الشركة التحليل الجغرافي اإلجمالي إل

 

 السنة

 

 البيــــــان

 المنطقة

 الوسطي

 المنطقة 

 الشرقية

 المنطقة

 الغربية

 منطقة

 القصيم

 وحائل 

 المنطقة

 ةالجنوبي

 المنطقة

 الشمالية

 محطات

 الطرق

 

 المجموع

        -يــرادات:اإل م1031

 37,48.8 363.3 6.,1 88.6 48.8 120.8 164.2 818.3 مبيعات محروقات 

 331.8   6.8  12.1 42.6 0.1 نقل كيماوياتيرادات إ 

 81.6     12.3 36.0 0.1 نقل مواد غذائية يراداتإ 

 62.2   32.6  8.3 31.1 31.1 نقل محروقات وأخرى يراداتإ 

 37281.4 363.3 6.,1 81.4 48.8 1,6.6 661.4 8.,81 جمـــــــــــالياإل 

        -اإليــرادات: م1031

 8,481,3 332.2 60.6 83.3 41.6 162.0 114.4 811.1 محروقاتمبيعات  

 330.8 - - - - ,.63 2.,4 3.1 يرادات نقل كيماوياتإ 

 62.8 - - - - 14.8 31.1 - يرادات نقل مواد غذائيةإ 

 10.1 - - 4.8 - 1.4 8.0 31.1 نقل محروقات وأخرى يراداتإ 

 4,8,1,3 332.2 60.6 8.,8 41.6 110.2 ,.638 ,.864 اإلجمـــــــــــالي 

 نتائج التشغيل :

م في نمو حيث بلغت 1011م مقارنة مع 1013ديسمبر 31ومما يتضح أعاله أن قائمة الدخل للسنة المنتهية في      
م بنسبة نمو 1011( مليون لاير في عام 1.0.4( مليون لاير مقارنة بـ )1.603م )1013إيرادات الشركة في عام 

( محطة كما ساهم التوسع 4.1ويعزي ذلك إلى زيادة عدد المحطات التي تقوم الشركة بتشغيلها إلى )%( 5.0)
المستمر في أعمال قطاع النقليات بنمو إيرادات الشركة خالل هذا العام ، وتمثل اإليرادات المتحققة من قطاع 

        م على التوالي 1013ات الشركة لعام من إيراد %10.65و  %06.05الخدمات البترولية وقطاع النقليات ما نسبته 
م مقارنة مع العام السابق 1013( مليون لاير لعام 106.3كما بلو الربح التشغيلي من األعمال الرئيسية للشركة )

( مليون لاير مقارنة ..101م )1013%( ، كما بلو صافي الربح لعام 4.1( مليون بنسبة نمو قدرها )104.6)
 .%(9.4للعام السابق بنسبة نمو  ( مليون لاير65.5)

واإليرادات  مبيعاتالاألداء التشغيلي وزيادة تحسين بسبب  والربع خالل السنة الربحرتفاع صافي يعود سبب ا     
 قطاعي ناقل وبترول.ل األخرى
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 اليوجد أي إختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية  للمحاسبين القانونيين 

 
 

الشركاتالتابعة:


 : ةمشترك اتاستثمار في مشروع
  بترول اإلمارات الوطنية ذ.م.م. ، أبرمت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة 1011أغسطس  10بتاريخ

ينوك لتأسيس شركة سعودية ذات مسئولية محدودة إلينوك( من خالل إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل )إ
  % في رأس المال واالستثمارات واألرباح.50 -% 50شراكة بنسبة  لاير مناصفة 500.000س مال أبر

تعمل في مجال امتالك واستئجار وتشغيل وصيانة  محطات وقود حديثة التصميم على الطرق السريعة و داخل 
لاير  45.000.000مدن مختارة بالمملكة العربية السعودية. إن إجمالي االستثمار المبدئي الملتزم به قدره 

 .سعودي، مملوك مناصفة  بين كال الطرفين

 :    فكرة المشروع والغرض منه     

 .الجمع بين خبرتي الشركتين لتقديم خدمة جديدة متكاملة ومتميزة 

 .االستفادة من خبرة إينوك في إدارة وتشغيل الخدمات الملحقة بالمحطات 

  يتماشى مع السوق السعوديتطبيق مواصفات ومقاييس الجودة العالمية للمحطات بما  

          حفاظ على الهوية مع تقليل التكاليفبال          

 30وكما في  للوقود )يونفكو( . تم تأسيس المنشأة المدارة بصورة مشتركة والتي يطلق عليها الشركة المتحدة     
لاير  10.150.000وقدره ، قامت كل من الشركة والشريك في المشروع المشترك بسداد مبلو  1013سبتمبر 

لاير سعودي خالل السنة. لم يبدأ المشروع  11.150.000سعودي. ويتوقع دفع باقي المبلو الملتزم به والبالو 
 م :1013، والجدول أدناه يوضح حركة االستثمار لعام  المشترك عملياته التجارية بعد

 

     1031     1011 

 سعودي لاير سعودي لاير 

     

 - 180.000 بداية السنةفي 

 150.000 30.000.000 ضافات خالل السنةإ

 - (3706171,2) حصة في خسائر االستثمار المشترك

     

 150.000 2710,7,13 في نهاية السنة
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  روع مشترك مع شركة (، أبرمت الشركة اتفاقية مش1013سبتمبر  30) الموافق 1434شعبان  11بتاريخ
لتأسيس منشأة مدارة بصورة مشتركة برأس مال قدره مليون لاير سعودي ومملوك مناصفة من ايه جي  رتشييب

وتنتهي  شهرا   14ن مدة االتفاقية . إ% في رأس المال واالستثمارات واألرباح50 -% 50بنسبة  كال الشركتين
رك جزءا ال يتجزأ من اتفاقية عند تأسيس المنشأة المدارة بصورة مشتركة وعندما تصبح اتفاقية المشروع مشت

داخل المملكة  الشركاء المستقبلية. سوف تدار الشركة الجديدة من خالل فريق مستقل مكون من الشركتين
دارة عمليات اإلمداد والتموين والتخزين إعمل الشركة في مجال تقديم خدمات ت، وسوف العربية السعودية 

حاويات وإدارة محطات التنظيف لصهاريج نقل المواد الكيميائية علما للمنشآت الكيميائية الصناعية والخدمية وال
بأن شركة بيرتشى هى شركة سويسرية تعمل فى مجال الخدمات اللوجيستية والنقل للمواد الكيمائية بواسطة 

 .الصهاريج الخاصة بالبر والبحر والقطارات في أوروبا والصين وسنغافورا

 

  لكل شركة تابعة الصادرةاليوجد أي أسهم أو أدوات الدين . 

 وصف سياسة توزيع األرباح :

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

ة العادية ( من األرباح الصافية لتكون اإلحتياطي النظامي ، ويجوز للجمعية العام010يجنب عشرة بالمائة )     
 وقف هذا التجنب متى بلو االحتياطي المذكور مبلغا  مساويا  لنصف رأس المال.

للجمعية العامة العادية بناء علي اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين      
 احتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 ( من رأس المال المدفوع.05أولى للمساهمين تعادل )يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة 

( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بحيث التتعدي في جميع األحوال 010يخصص بعد ماتقدم نسبة التتجاوز )     
الحدود القصوي المسموح بها وفقا  للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية ويوزع الباقي بعد ذلك علي 

 المساهمين لحصة إضافية من األرباح.

 سداد األرباح :

توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا  للتعليمات  تدفع األرباح المقرر     
 التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة.

  دارة  شخاص )عدا أعضاء مجلس إسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألألا فئةوصف ألي مصلحة تعود في
 ي تلك الحقوق خالل السنة المالية. قربائهم ( أبلغوا الشركة 7 وأي تغيير فالشركة وكبار التنفيذيين 7أ

 

 
 م

 اسم من تعود له المصلحة
 نهاية العام بداية العام

 

 صافي التغير
 

 أدوات الدين عدداألسهم أدوات الدين عدداألسهم نسبة التغير

شركة شمو لالستثمار التجاري  3
 المحدودة

1.500.00 - 1.500.00 - - - 
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  وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة

 أو أي من شركاتها التابعة:

 
 م

 اسم من تعود له المصلحة
 نهاية العام بداية العام

 

 صافي التغير
 
 أدوات الدين عدداألسهم أدوات الدين عدداألسهم التغيرنسبة 

 - - - 1010014 - 1010014 حمد بن محمد الدريس أ. 3

 3.49.9 - (1040191) - 1.5456 - 1115.10 عبدالمحسن بن محمد الدريس م. 1

 - - - 1100 - 1100 حسين بن عبدالرحمن العذل أ. 1

 .0.019- (5000) - 10000 - 15000 حمد بن عبدهللا العقيلأ أ. 6

 - - - 1500 - 1500 فهد بن عبدالرحمن العبيكان د. 8

 - - - 1500 - 1500 عيد بن فالح الشامري أ. 4

 - - - 1100 - 1100 عبداإلله بن سعد الدريس م. ,

 

 

 

 

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

 

 
 م

 اسم من تعود له المصلحة
 نهاية العام بداية العام

 

 صافي التغير
 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين األسهمعدد  نسبة التغير

 - - - 1100 - 1100 عبداإلله بن سعد الدريس م. 3

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

 - - - .95. - .95. محمود بن يوسف المغربي أ. 1

 - - - - - - رسمي جرجس عوض أ. 6
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 سهم الشركةجدول تفصيلي يبين تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر في أ

 االســـــــــم
عدد األسهم في 

 بداية العام
نسبة الملكية في 

 بداية العام

التغير في صافي 
عدد األسهم 
 خالل العام

نسبة التغير 
 خالل العام

إجمالي األسهم 
 نهاية العام

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

 العام

 %403,.4 1018016 - - %403,.4 1.018.016 أ/ حمد بن محمد الدريس

 %0.8862 3,8682 1.64,4 (3060143) %6.0816 10,.3.138 م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس

 %0.0060 3100 - - %0.0060 3.100 حسين بن عبدالرحمن العذلأ/ 

 %0.0111 30000 ,0.034 (8000 ) %0.0800 38.000 أ/ أحمد بن عبدهللا العقيل

 %0.0080 3800 - - %0.0080 3.800 د/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان

 %0.0080 3800 - - %0.0080 3.800 أ/ عيد بن فالح الشامري

 %0.0060 3100 - - %0.0060 3.100 بن سعد الدريسم/ عبداإلله 

 %0 0 - - - - أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس

 %0.0188 ,48, - - %0.0188 ,48., أ/ محمود بن يوسف المغربي

 %0 0 - - %0.0000 - أ/ رسمي جرجس عوض

 

 

 :  القروض

 في الحساب الجاري وهي : لدي الشركة تسهيالت بنكية إسالمية من بنوك محليه علي دفعات مقدمة

 جدول يوضح القروض

 م1031 م1031 البيـــــــــــان

 6417800 - 3قرض رقم

 1731671,8 - 1قرض رقم 

 371807000 - 1قرض رقم 
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 378,87000 173,87000 6قرض رقم 

 678867000  8قرض رقم 

 474687816 170107818 4قرض رقم 

 ,87044744 178117111 ,قرض رقم 

 ,67384744 178317000 8قرض رقم 

 1178007000 3472317881 2قرض رقم 

 176167666 ,37413731 30قرض رقم 

 3073187000 470,87000 33قرض رقم 

 3871107623 273117124 31قرض رقم 

 671017,80 17,187,80 31قرض رقم 

 317,807000 87,807000 36قرض رقم 

 1748172,8 374887824 38قرض رقم 

 1070007000 - 34قرض رقم 

 1070007000 870447488 ,3قرض رقم 

 1070007000 78887,18, 38قرض رقم 

 ,347444744  32قرض رقم 

 871107884  10قرض رقم 

 72437218,  13قرض رقم 

 3171627618  11قرض رقم 

 - 3271827041 11قرض رقم 

 - 718,7800, 16قرض رقم 

 - 278817381 18قرض رقم 

 - 870007000 14قرض رقم 

 - 3172,17,20 ,1قرض رقم 

 - 278117861 18قرض رقم 



19 
 

 - 274817188 12قرض رقم 

 - 3370137132 10قرض رقم 

 - 17,807000 13قرض رقم 

 - 3870007000 11قرض رقم 

 - 1870007000 11قرض رقم 

 - 1070007000 16قرض رقم 

 - 38733,7681 18قرض رقم 

 - 173137014 14قرض رقم 

 - 1870007000 ,1قرض رقم 

 -  870007000 18قرض رقم 

 - 1070007000 12قرض رقم 

 32276,37111 1227,6,7646 اإلجمـــــــالي

 

 

  مستحقات القروض :

 

 البيـــــــــان

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت

 م1031 م1031

 119،530 103،313 أقل من سنة

 43،340 50،110 سنة الي سنتينمن 

 16،505 30،169 من سنتين الي خمس سنوات

 - - أكثر من خمس سنوات

 

 

 



1. 
 

 

 (بالمليون لايرم )1031جدول يوضح حركة القروض للعام 

 الجــهة
صل أ

 القرض
 الرصيد في المدة الجزء

المسدد 
 خالل

 تاريخ تاريخ

 المانحة
 

 االستحقاق االصدار العام بدايةالعام بالشهور المستحق

 05/09/1019 05/09/1011 1.0          5.3     40 طويلة االجل       9.1    بنك البالد

 09/1019/.1 09/1013/.1 1.0          0.0     39 طويلة االجل      15.0   بنك البالد

 14/06/1019 14/06/1013   ..0           0.0     39 طويلة االجل      10.4   بنك البالد

 10/1019/.0 06/10/1013       0.5          0.0     39 طويلة االجل      10.1   بنك البالد

 16/10/1019 16/10/1013 0.5          0.0     39 طويلة االجل      ..11   بنك البالد

 14/04/1013 16/04/1011 ..19         ..19    11 قصير االجل      50.0   بنك البالد

 30/03/1014 01/04/1013 44.0         0.0    11 قصير االجل      90.0   بنك البالد

 1014/.03/0 1013/.04/0 1.1           0.0    11 قصير االجل      4.1   بنك البالد

 00/01/1013 30/11/1011 10.0         10.0    0 قصير االجل      10.0   بنك البالد

 14/01/1013 30/11/1011    10.0         10.0    14 قصير االجل      10.0   دبنك البال

 10/01/1013 30/11/1011 10.0         10.0    10 قصير االجل     10.0   بنك البالد

 05/09/1013 10/05/1013 15.0         0.0     0 قصير االجل     15.0   بنك البالد

 16/09/1013 10/05/1013 15.0         0.0     11 قصير االجل     15.0   بنك البالد

 1013/.11/0 14/09/1013 10.0         0.0     10 قصير االجل     10.0   بنك البالد

 1013/.0/.1 30/09/1013 0..          0.0     .1 قصير االجل     0..   بنك البالد

 1013/.16/0 30/09/1013 13.0         0.0     16 قصير االجل     13.0   بنك البالد

 14/06/1013 00/1013/.1 15.0         0.0     .1 قصير االجل     15.0   بنك البالد

 19/06/1013 00/1013/.1 40.0         0.0     16 قصير االجل     40.0   بنك البالد

 10/1013/.0 16/06/1013 15.0         0.0     0 قصير االجل      15.0   بنك البالد

 10/11/1013 16/10/1013 19.0          0.0     11 قصير االجل      19.0   بنك البالد

 11/11/1013 11/1013/.1 15.0         0.0     15 قصير االجل      15.0   بنك البالد

 06/01/1014 16/11/1013     0.0          0.0     11 قصير االجل      30.0   بنك البالد
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 30/03/1013 31/03/1006       1.1         1.1     40 طويل االجل     34.1بنك الرياض

 16/09/1013 30/09/1006 1.6 1.6  شهر 40     طويل االجل   15.0 بنك الرياض

 11/04/1013 11/04/1006 1.3 1.3 شهر 40  طويل االجل    15.0بنك الرياض

 16/11/1014 16/11/1010 1.3 4.9 شهر 40  االجلطويل     6.5بنك الرياض

 10/10/1014 10/11/1010 3.5 9.9 شهر 40  طويل االجل    14.5بنك الرياض

 11/09/1015 13/09/1011 1.9 4.1 شهر 39  طويل االجل    5.0بنك الرياض

 14/06/1019 15/06/1011 5.5 11.5 شهر 40  طويل االجل    14.0بنك الرياض

 11/11/1015 11/11/1011 ..0 1.4 شهر 39  طويل االجل    1.5الرياضبنك 

 .30/03/101 30/03/1013 1.0 0.0 شهر 40  طويل االجل    11.0بنك الرياض

 .14/05/101 14/05/1013 0.6 0.0 شهر 40  طويل االجل    9.0بنك الرياض

 10/01/1013 10/01/1013 15.0 0.0            شهر 11 قصير االجل    15.0بنك الرياض

 10/03/1013 01/03/1013 15.0 0.0            شهر  0 قصير االجل    15.0بنك الرياض

 03/1013/.1 01/03/1013 15.0 0.0            شهر 19 قصير االجل    15.0بنك الرياض

 10/03/1013 03/03/1013 0.. 0.0            شهر 15 قصير االجل    0..بنك الرياض

 14/04/1013 30/03/1013 10.0 0.0 شهر  15 قصير االجل    10.0ياضبنك الر

 11/04/1013 30/03/1013 15.0 0.0 شهر  11 قصير االجل    15.0بنك الرياض

 00/05/1013 16/04/1013 15.0 0.0 شهر    6 قصير االجل    15.0بنك الرياض

 19/05/1013 16/04/1013 15.0 0.0 شهر  .1 قصير االجل    15.0بنك الرياض

 10/05/1013 16/04/1013 10.0 0.0 شهر  16 قصير االجل    10.0بنك الرياض

 13/00/1013 1013/.16/0 15.0 0.0 شهر  15 قصير االجل    15.0بنك الرياض

 11/10/1013 16/06/1013 15.0 0.0 شهر  11 قصير االجل    15.0بنك الرياض

 10/11/1013 16/10/1013 19.0 0.0 شهر  30 قصير االجل    19.0بنك الرياض

 05/11/1013 11/1013/.1 10.0 0.0 شهر    0 قصير االجل    10.0بنك الرياض

 19/01/1014 16/11/1013 0.0 0.0 شهر  10 قصير االجل    15.0بنك الرياض

 11/1014/.1 19/11/1011 1.5 5.1 شهر  40 طويل االجل       9..   الراجحي
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 15/04/1015 14/04/1011 4.0 10.1 شهر  39 االجلطويل        11.1 الراجحى

 15/04/1015 14/04/1011 9.1 15.1         شهر 39 طويل االجل   10.3 الراجحى

 01/00/1015 01/00/1011 1.9 4.3         شهر 39  طويل االجل     ..4 الراجحى

 16/06/1015 06/1011/.1 5.0 13.0         شهر 39 طويل االجل   15.0 الراجحى

 16/06/1015 06/1011/.1 1.0 ..1شهر           39        طويل االجل     1.6 الراجحى

 11/06/1015 06/1011/.1 1.9 6..           شهر 40        طويل االجل   ..0بنك الخليج

 19/06/1015 19/06/1011 4.1 11.3           شهر 39       طويل االجل  13.5بنك الخليج

 .00/04/101 00/04/1013 ..0 0.0          شهر40       طويل االجل    4.5الخليج بنك

 01/1013/.1 10/01/1013 10.0 0.0          شهر 10      قصير االجل  10.0بنك الخليج

 14/01/1013 10/01/1013 15.0 0.0          شهر .1      قصير االجل  15.0بنك الخليج

 14/03/1013 01/03/1013 10.0 0.0          شهر 13      الجلقصير ا  10.0بنك الخليج

 31/03/1013 01/03/1013 10.0 0.0          شهر 30     قصير االجل 10.0بنك الخليج

 04/1013/.0 30/03/1013 15.0     0.0          شهر  0      قصير االجل 15.0بنك الخليج

 14/04/1013 30/03/1013 10.0     0.0        شهر     15     قصير االجل 10.0بنك الخليج

 30/04/1013 30/03/1013 10.0 0.0          شهر 30     قصير االجل 10.0بنك الخليج

 11/05/1013 16/04/1013 11.0 0.0          شهر 13      قصير االجل 11.0بنك الخليج

 16/05/1013 16/04/1013 15.0 0.0شهر            10      قصير االجل 15.0بنك الخليج

 1013/.00/0 30/09/1013 15.0 0.0          شهر  0      قصير االجل 15.0بنك الخليج

 1013/.15/0 30/09/1013 15.0 0.0          شهر 15      قصير االجل 15.0بنك الخليج

 05/00/1013 1013/.16/0 15.0 0.0     شهر         .      قصير االجل 15.0بنك الخليج

 10/00/1013 1013/.16/0 15.0      0.0     شهر       30      قصير االجل 15.0ك الخليجبن

 06/06/1013 00/1013/.1 15.0 0.0شهر           11 قصير االجل 15.0بنك الخليج

 19/06/1013 00/1013/.1 15.0 0.0شهر           16 قصير االجل 15.0بنك الخليج

 10/10/1013 11/10/1013 15.0 0.0          شهر  . لقصير االج 15.0بنك الخليج

 14/11/1013 16/10/1013 15.0 0.0شهر          14  قصير االجل 15.0بنك الخليج
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 19/11/1013 11/1013/.1 11.0 0.0          شهر 16 قصير االجل 11.0بنك الخليج

 13/01/1014 16/11/1013 0.0 0.0         شهر 15 قصير االجل 15.0بنك الخليج

 .10/05/101 10/05/1013 3.0 0.0         شهر 40 طويل االجل 10.0البنك االهلى

 11/09/1013 10/05/1013 15.0 0.0    شهر     15  قصير االجل 15.0البنك االهلى

 14/09/1013 10/05/1013 35.0 0.0     شهر    .1  قصير االجل 35.0البنك االهلى

 11/00/1013 1013/.16/0 15.0 0.0         شهر 13 االجلقصير  15.0البنك االهلى

 10/00/1013 1013/.16/0 40.0 0.0         شهر 10 قصير االجل 40.0البنك االهلى

 19/06/1013 00/1013/.1 15.0 0.0         شهر 16 قصير االجل 15.0البنك االهلى

 14/10/1013 16/06/1013 15.0 0.0         شهر 15 قصير االجل 15.0البنك االهلى

 16/11/1013 11/1013/.1 13.0 0.0         شهر 11 قصير االجل 13.0البنك االهلى

 19/11/1013 11/1013/.1 13.0 0.0         شهر 16 قصير االجل 13.0البنك االهلى

 11/01/1014 11/1013/.1 0.0 0.0          قصير االجل 0.0البنك االهلى

 10/01/1014 16/11/1013 0.0 0.0         شهر 30 االجلقصير  10.0البنك االهلى

 30/06/1013 30/03/1006 0.5 0.5         شهر40  طويل االجل   4.. بنك سامبا

 .16/06/101 16/06/1013 1.1 0.0  شهر       40         طويل االجل   10.9 بنك سامبا

 .15/11/101 15/11/1013 0.0 0.0شهر         40         طويل االجل 3.. بنك سامبا

 1013/.15/0 1013/.01/0 15.0 0.0  شهر       15  قصير االجل 15.0 بنك سامبا

 11/10/1013 19/06/1013 15.0 0.0         شهر 15 قصير االجل   15.0 بنك سامبا

 11/1013/.0 16/10/1013 0..1 0.0         شهر  6 جل قصير اال   0..1 بنك سامبا

    
19991 131191 

   

 

 

 

 



31 
 

 

 

 (بالمليون لايرم )1031جدول يوضح حركة القروض للعام 

 الجــهة
صل أ

 القرض
 الرصيد في المدة الجزء

المسدد 
 خالل

 تاريخ تاريخ

 المانحة
 

 االستحقاق االصدار العام العام بداية بالشهور المستحق

2001/01/08 191 191 81 طويل االجل 1993 سامبا          2012/03/11  

2001/01/01 191 191 81 طويل االجل 1191 سامبا  2012/01/01  

 01/10/2012 01/10/2001 393 393 81 طويل االجل 1191 سامبا

 01/11/2012 02/12/2001 393 393 81 طويل االجل 13 سامبا

 09/03/2013 30/08/2009 199 293 81 طويل االجل 198 سامبا

 10/12/2012 03/01/2009 192 192 81 طويل االجل 23 سامبا

 30/03/2013 31/03/2009 191 1091 81 طويل االجل 3891 الرياض

 11/08/2013 11/08/2009 391 1 81 طويل االجل 11 الرياض

 11/08/2013 11/08/2009 391 191 81 طويل االجل 11 الرياض

 11/08/2018 10/11/2010 391 1093 81 طويل االجل 1891 الرياض

 29/11/2018 29/11/2010 292 1 81 طويل االجل 991 الرياض

 21/02/2012 21/12/2010 1 1191 81 طويل االجل 2892 الرياض

 12/01/2011 13/01/2012 091 090 31 طويل االجل 1 الرياض

 28/09/2011 21/09/2012 191 090 81 طويل االجل 28 الرياض

 11/11/2011 12/11/2012 091 090 31 طويل االجل 291 الرياض

 08/01/2012 21/12/2011 20 20 1 قصير االجل 20 الرياض

 11/01/2012 21/12/2011 20 20 18 قصير االجل 20 الرياض

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

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

 08/08/2012 03/08/2011 191 191 شهر12 قصير االجل 2291 الرياض

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

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

 18/03/2012 21/02/2012 20 090 11 قصير االجل 20 الرياض

 28/08/2012 21/03/2012 1193 090 1 قصير االجل 1193 الرياض

 21/12/2018 21/12/2011 093 191 81 طويل االجل 191 الراجحي

 21/08/2011 28/08/2012 2 090 31 طويل االجل 1292 الراجحى

 21/08/2011 28/08/2012 3 090 31 طويل االجل 1193 الراجحى

 01/01/2011 01/01/2012 093 090 31 طويل االجل 891 الراجحى

 19/09/2011 11/09/2012 192 090 31 االجلطويل  11 الراجحى

 19/09/2011 11/09/2012 092 090 31 طويل االجل 299 الراجحى

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

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

 01/01/2011 01/01/2012 091 090 81 طويلة االجل 192 البالد

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

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

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

 21/08/2012 29/03/2012 20 090 31 قصير االجل 20 البالد

 22/01/2012 30/08/2012 20 090 23 قصير االجل 20 البالد

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

 28/01/2012 21/01/2012 11 090 21 قصير االجل 11 البالد
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 21/01/2012 21/01/2012 11 090 30 قصير االجل 11 البالد

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

 31/01/2012 10/01/2012 20 090 21 االجل قصير 20 البالد

 01/01/2012 29/01/2012 20 090 1 قصير االجل 20 البالد

 21/01/2012 29/01/2012 31 090 30 قصير االجل 31 البالد

 21/09/2012 21/01/2012 28 090 30 قصير االجل 28 البالد

 01/10/2012 30/09/2012 20 090 9 قصير االجل 20 البالد

 18/10/2012 30/09/2012 20 090 11 قصير االجل 20 البالد

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

 08/11/2012 22/10/2012 31 090 18 قصير االجل 31 البالد

 20/11/2012 22/10/2012 21 090 30 قصير االجل 21 البالد

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

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

 22/12/2012 02/12/2012 11 090 21 قصير االجل 11 البالد

 21/12/2012 02/12/2012 11 090 21 قصير االجل 11 البالد

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

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

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

 11/08/2013 19/08/2012 3393 090 12 االجل قصير 10 البالد

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

 21/09/2011 21/09/2012 191 090 شهر 31 طويل االجل 1391 الخليج

 12/09/2011 11/09/2012 091 090 شهر 81 طويل االجل 191 الخليج

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

 22/02/2012 29/01/2012 11 090 21 قصير االجل 11 الخليج

 29/02/2012 22/02/2012 11 090 1 قصير االجل 11 الخليج

 21/03/2012 21/02/2012 20 090 29 قصير االجل 20 الخليج

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

 13/01/2012 30/08/2012 20 090 18 قصير االجل 20 الخليج

 01/01/2012 21/01/2012 20 090 1 قصير االجل 20 الخليج

 13/01/2012 21/01/2012 20 090 11 قصير االجل 20 الخليج

 19/01/2012 21/01/2012 20 090 22 االجلقصير  20 الخليج

 08/01/2012 30/01/2012 11 090 1 قصير االجل 11 الخليج

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

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

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

 12/01/2012 29/01/2012 20 090 11 قصير االجل 20 الخليج

 11/09/2012 21/01/2012 20 090 11 قصير االجل 20 الخليج

 11/09/2012 21/01/2012 20 090 21 قصير االجل 20 الخليج

 23/09/2012 21/01/2012 20 090 21 قصير االجل 20 الخليج

 21/09/2012 21/01/2012 20 090 30 قصير االجل 20 الخليج

 12/11/2012 22/10/2012 21 090 22 قصير االجل 21 الخليج

 20/03/2012 29/01/2012 1292 090 12 قصير االجل 1292 الخليج

        

        
        11391 111292     

 

 

 



33 
 

 

 

 

 مذكرات حق إكتتاب أو وأي أوراق مالية تعاقدية أو أي أدوات دين قابلة للتحويل  وصف لفئات وأعداد اليوجد
وال يوجد أي عوض حصلت عليها الشركة  ها الشركة خالل السنة الحاليةتها أو منحتحقوق مشابهة أصدر

 .  مقابل ذلك

 مذكرات وأي أوراق مالية تعاقدية أو أدوات دين قابلة للتحويل أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب  اليوجد
 ها الشركة.تها أو منحتأو حقوق مشابهة أصدر 7حق إكتتاب

  7 وقيمة األوراق أدوات دين قابلة لالستردادألي اليوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة
كاته وتلك التي اشترتها شر الشركةها وراق المالية المدرجة التي اشترتالمالية المتبقية 7 مع التمييز بين األ

 . التابعة

 

 اعات مجلس اإلدارة* اجتم
 

 :  اجتماعات .. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات خمسة7 عقد مجلس اإلدارة م 1031خالل العام 
 

 
  إعتذار XX                                                 دارة كالة بواسطة عضوء أخر من مجلس اإلالحضور و X                                                                الحضور أصالة √

 
 
 
 
 
 

 تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة

 11/30 ,/34 34/6 30/1 38/3 االسم م

 √ √ √ √ √ حمد بن محمد الدريس 3

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

 √ √ √ √ √ حسين بن عبدالرحمن العذل 1

 √ √ √ √ √ أحمد بن عبدهللا العقيل 6

 √ √ √ √ √ د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان 8

 √ √ √ √ √ عيد بن فالح الشامري 4

 √ √ √ √ √ م. عبداإلله بن سعد الدريس ,
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 يوجد مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة في العقود الخاصة بالشركة : 

شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو ( قطاع العدد والمعدات بشراء طلمبات بنزين  يتم التعامل مع *
 (1.6ة )وهو وكيل طلمبات دريسروين )األمركية / البرازيلية ( علما  بأن األسعار منافسة بقيمة إجمالي

 مليون لاير خالل العام.

( مليون لاير وتعتبر من  1.3إجمالية )( محطات مستأجرة  من أطراف ذات عالقة بقيمة 3يوجد عدد )  *
 أفضل األسعار السائدة وتحقق عائدا  مجزيا  للشركة وهي :

سنوات تقريبا  باسم األستاذ/  (5)سنة المتبقي  11مدة العقد  مليون (1)محطة المناخ اإليجار السنوي  -
 رئيس مجلس االدارة. - حمد بن محمد الدريس

سنوات  10لاير مدة العقد ( مليون 3,1)قة الشرقية اإليجار السنوي محطتي النور والعزيزية بالمنط -

 .% استثمار مع شركة الدريس للتجارة والصناعة50سنوات تقريبا  باسم المدارات السبعة  (3)المتبقي 

وإدارة وسكن بعقد سنوي باسم المهندس لاير  لقطاع ناقل كورشة  ( 100.000إيجار موقع بجيزان بقيمة ) *
 نائب رئيس مجلس االدارة. -عبدالمحسن بن محمد الدريس 

 

 
 صفة الشركة اسم الشركة

 أسماء المالك و أعضاء مجلس إدارة

 " شركة الدريس "

 شركة الدريس للصناعة والتجارة 3
 )أليتكو (

 

 األستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مساهمة مغلقة

 / عبدالمحسن بن محمد الدريسالمهندس -

 األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل -

 األستاذ/ عيد بن فالح الشامري -

 / عبد اإلله بن سعد الدريسالمهندس -

% استثمار 50المدارات السبعة  1
الدريس للصناعة مع شركة 
 )أليتكو( والتجارة

 األستاذ/ حمد بن محمد الدريس - ذات مسئولية محدودة

 / عبدالمحسن بن محمد الدريسالمهندس -

 األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل -

 األستاذ/ عيد بن فالح الشامري -

 / عبد اإلله بن سعد الدريسالمهندس -
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األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات  .1( صفحة 16الرجوع للميزانية العمومية للشركة االيضاح رقم )
 العالقة.

 

علما  بأنه تمت الموافقة على هذه المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة وأخذ تصريح      
ويقر مجلس م على هذه التعامالت ، 01/03/1013بالموافقة من الجمعية العامة العادية السابعة المنعقدة بتاريخ 

 دم .توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل لم تق نه الاإلدارة بأ
 م .1014وسوف يتم أخذ تصريح من الجمعية العامة على التعامالت ذات العالقة حسب الشروط المعتمدة للعام 

 

  التوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التفيذيين
 عن أي راتب أو تعويض.

 رباحمساهمي الشركة عن أي حقوق في األ حدال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أ . 
 

  جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة :

 م1031 م1031 بيــــــــــــان

 101,142,1 37,1,7186 الزكاة

 03.848,611 802.410 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 

  الشركة.ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي 

 

 : إقرارات* 

 
 يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي :

 
تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة من القوائم الماليوة المدققوة لشوركة الودريس للخودمات البتروليوة  -3

والنقليات )الدريس( دون إجراء أي تعديل جووهري عليهوا ، وأنوه توم إعوداد القووائم الماليوة ومراجعتهوا وفقوا  
 عايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.لم

 31عدم وجود أي تغيير جوهري أو سلبي في الوضع المالي والتجواري للشوركة خوالل السونة المنتهيوة فوي  -1
 م.1013ديسمبر 

 أعدت بالشكل الصحيح.أن سجالت الحسابات  -1

 اعلية.ن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفأ -6

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -8
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 الئحة حوكمة الشركات : *

 
لقد تم الموافقة عليها واعتمادها من جمعيتكم الموقرة ، والتوي ال تتنوافى موع الحوكموة االسترشوادية الصوادرة مون      

هيئة السوق المالية واألنظمة المعمول بها ومن خاللها يتم تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها وأساليب متابعوة األداء  
خاللوه توجيوه إدارة الشوركة ، وتحودد هيكول حوكموة الشوركات وتوزيوع  يقصد بحوكمة الشركات النظام الوذي يوتم مون

الحقوووق والواجبووات بووين مختلووف المشوواركين فووي الشووركة مثوول مجلووس اإلدارة والمووديرين والمسوواهمين وغيوورهم موون 
أصحاب المصالح اآلخرين ، كما توضح اإلجراءات والقواعد التوي تحكوم اتخواذ القورارات المتعلقوة بشوئون الشوركة . 
ويتضوومن أصووحاب المصووالح األخوورين كوول موون الموووظفين ، الموووردين ، العمووالء ، والبنوووك والمقرضووين اآلخوورين 

 والمشرعين ومناخ ممارسة العمل والمجتمع بأسره.
 

 وإليكم ملخص ما تم تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واألحكام التي لم تطبق وأسبابها : *
 
 مة.لتزمت الشركة بجميع لوائح الحوكلقد أ
 
 

  مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى

 المشاركة في الشركات المساهمة األخرى االســـــــــــــم

 شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( - األستاذ / حمد بن محمد الدريس

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

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

 حمد بن عبدهللا العقيلاألستاذ / أ

 سمنت المنطقة الجنوبيةشركة أ -

 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني -

 البنك العربي الوطني -

 الشركة السعودية  للكهرباء -

 بن عبدالرحمن العبيكانالدكتور / فهد 
 ستثمارالشركة مجموعة العبيكان ل -

 سماكالشركة السعودية لأل -

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

 شركة إثراء كابيتال -

 المهندس / عبد اإلله بن سعد الدريس
 شركة جرير للتسويق -

 شركة األندية العربية -



3. 
 

 

 : وتصنيف أعضائه مجلس اإلدارةتكون 

 التصنيف المنصب االســــم

 غير تنفيذي دارةاإلرئيس مجلس  - / حمد بن محمد الدريسستاذاأل

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

 مستقل عضو - / حسين بن عبدالرحمن العذلستاذاأل

 مستقل عضو - عبدهللا العقيلحمد بن أ/ ستاذاأل

 مستقل عضو - الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان

 مستقل عضو - / عيد بن فالح الشامريستاذاأل

 تنفيذي عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي - المهندس/ عبد اإلله بن سعد الدريس

 

 

 : * لجان مجلس اإلدارة
وهووي : ا اللجنووة التنفيذيووة ا و ا لجنووة المراجعووة ا و ا لجنووة الترشوويحات ينبثووق موون مجلووس اإلدارة ثالثووة لجووان      

والمكآفات والحوكمة ا وتتكون هذه اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ومن خوارج المجلوس وذلوك 
 حسب التعليمات واإلجراءات المنظمة بهذا الخصوص وفيما يلي وصف لكل لجنة :

 
 * اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء هم : مهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس )رئيسا ( ، األستاذ/ أحمد بون      
عبوودهللا العقيوول )عضوووا ( ، مهندس/عبداإللووه بوون سووعد الوودريس )عضوووا (  ، األسووتاذ/ خالوود بوون عبدالمحسوون الوودريس 

 )عضوا ( 
 م :1013أدناه خالل عام  وفيما يلي بيان حضور االجتماعات حسب الجدول

 

 تواريخ اجتماع الجنة التنفيذية االســـم 

38/3 34/6 34/, 11/30 3,/33 

 √ √ x x √ الدريس محمد م. عبدالمحسن 3

 √ √ √ √ √ العقيلعبدهللا  أ. أحمد 1

 √ √ √ √ √ الدريس سعد م. عبداالله 1

 √ √ √ √ √ الدريس عبدالمحسن أ. خالد 6

 
 إعتذار XX                                                             دارةكالة بواسطة عضوء أخر من مجلس اإلالحضور و X                                                                    الحضور أصالة √
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 ومسئوليات ومهام اللجنة هي :
 

 الخاصة بالشركة.العمل على وضع الميزانيات  (3

 
 رفع التقارير واالقتراحات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية. (1

 

 اإلشراف على تنفيذ اإلستراتيجية الشاملة للشركة. (1
 

 مراقبة األداء التشغيلي العملي والمالي للشركة. (6
 

 ها لمجلس إدارة الشركة.رفع التقارير الخاصة بكافة األمور المالية واإلستراتيجية وما يتصل ب (8
 
 

 لجنة المراجعة : *

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

 
مجلوس ادارة  إلوىعمل مراجعة سنوية لعمل لجنوة المراجعوة واختصاصواتها المشوار اليهوا ورفوع توصوياتها  (1

 .علي أكمل وجه وبفاعليية تامة واقتدارلمهامها الشركة ، وذلك لضمان أداء اللجنة 

 
 .علي إعداد التقارير المالية ، ومراقبة مدى فاعليتها  الرقابة الداخليةسالمة نظم دراسة  (1

 

رة تنفيوذها . داإلهم النتائج والتوصويات وخطوط العمول التصوحيحية التوي تعتوزم االحصول على تقارير عن أ (3
 .حيال اكتشافات المراجعة الداخلية اإلجراءات التصحيحيةومراجعة مدى كفاية 

 

 ، أو االبقاء عليهم أو استبعادهم . بتعيين المحاسبين القانونيين  فيما يتعلق مجلس اإلدارة إلىاتها توصيرفع  (4

 

شوراف علوي إلديود أتعواب ، واتمارس اللجنة جميع الصالحيات فيما يتعلق بالتوصويات الخاصوة بتعيوين وتح (5
 عمل المراجع الخارجي المستقل للشركة وفروعها.

 من استقالليتهم.المراجعة والتأكد  (9
 

المراجعة التوي يكلفوون بهوا أثنواء القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال متابعة أعمال المحاسبين  (.
 .أعمال المراجعة

 

 .نالخارجيالمراجعين و ةالداخلي ةلمراجعمراجعة التنسيق بين مهمة ا (0
 

 دراسة مالحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. (6
 

جانووب مراجعووة البيانووات  إلووىالتووي تمووت مراجعتهووا ، وضوومان جودتهووا  الماليووة السوونويةمراجعووة التقووارير  (10
ثلوي الموراجعين الخوارجيين ومممراجعوة العوام الموالي للشوركة موع الصحفية التي تصدرها بشوأنها ، ونتوائج 

 االدارة المناسبين.
 

 دراسة جميع صفقات األطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة. (11
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مراجعة سياسات الشركة وممارساتها المتعلقة بالتقارير المالية والمحاسبية بما في ذلوك حودوث أيوة تغيورات  (11
 .المالي للشركة والمراجع الخارجي هامة فيها ، ومناقشتها مع المدير 

 

، وأسولوب  عنهوا ردراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعوداد التقواري  (13
 .مجلس االدارة إلىالمخاطر ، ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد  إدارة الشركة لتلك

 

أخورى يوكلهوا إليهوا فضال عن المسئوليات المذكورة بعالية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقهوا تنفيوذ أي مهوام  (14
دارة الشركة . وتقدم للمجلس تقريرا  دوريا  عما قاموت بوه اللجنوة مون عمليوات فحوص ، وتوصوياتها مجلس إ

 في هذا الشأن.

 
و)األسووتاذ / خالوود بوون محموود  رئيسووا  ( –بوون فووالح الشووامري وتتكووون اللجنووة موون ثالثووة أعضوواء : )األسووتاذ / عيوود      

 عضوا (. – عضوا( و) األستاذ / سعد بن حمد الدريس –الصليع 
 م :1013جتماعات حسب الجدول أدناه خالل عام إلوفيما يلي بيان حضور ا

 

 تواريخ اجتماع لجنة المراجعة االســـم 

38/3 11/1 34/6 34/, 0,/30 11/30 

 √ xx √ √ √ √ الشامريفالح عيد  أ. 3

 √ √ √ √ √ √ الصليعمحمد خالد . أ 1

 √ √ √ √ xx xx الدريس سعد حمد أ. 1

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

 لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة : *

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

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

 
وذلك مون  دارة الشركة ،ألفراد المؤهلين النتخابهم أعضاء بمجلس إتتولي لجنة الحوكمة مهمة البحث عن ا (3

حتواء المجلس علي المزيج الصحيح من المهارات والخبرات وتختوار لجنوة الحوكموة  األفوراد أجل ضمان إ
ترشويح حوكموة الشوركة . ويجوب أن تتأكود اللجنوة عودم  بناء على معايير العضووية الوواردة بمبوادق وقواعود

 .بالشرف ، أو األمانة لعضوية المجلس جريمة مخلةبشخص سبقت إدانته 

ألخذ في االعتبار تقوم لجنة الحوكمة بدراسة وتقييم استقاللية كل مرشح من مرشحي عضوية المجلس مع ا (1
رشووادات الشووركة فيمووا يتعلووق باالسووتقاللية ، والمعووايير التووي حووددتها ا هيئووة السوووق الماليووة ا فووي قواعوود إ

 دارج.إلالتسجيل وا
تقوم لجنة الحوكمة كل عام على األقل بمراجعة مبوادق وسياسوات وإجوراءات حوكموة الشوركة ، والتوصوية  (1

 قيام بذلك .ذا ما كان من المالئم الإلدارة بإجراء أي تغيير إلمجلس ا

 دارتها التنظيمية على ضوء قواعد حوكمة الشركة.تشرف اللجنة على تقييم مجلس إدارة الشركة ، وإ (6

الشوركة  إلوىترفع لجنة الحوكمة توصياتها بشأن الحجم المناسوب للمجلوس ، وفاعليتوه فوي الوفواء بالتزاماتوه  (8
  . ومساهميها

 آت ومرتبووات المووديرين التنفيووذيين خاصووة بمكافووتضووع وتطبووق لجنووة الحوكمووة سياسووات وبوورامج الشووركة ال (4
 دارة.إلوأعضاء مجلس ا

 قرارها ومتابعتها.لوك المهني واألخالقي للشركة ، وإمراجعة قواعد الس (,
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إلدارة يشووغل أيضووا ذا كووان عضووو مجلووس االح فووي حالووة مووا إالتأكوود موون عوودم وجووود أي تعووارض فووي المصوو (8
 دارة شركة أخرى.عضوية مجلس إ

علوي  إلدارة كعضوو مسوتقل مورة سونويا  كمة بمراجعة وضع كل عضوو مون أعضواء مجلوس اتقوم لجنة الحو (2
دارة المسووتقلون مووا إذا كووان األعضوواء مووؤهلين لكووي يكونووا أعضوواء إلقوول ، ولكووي يحوودد أعضوواء مجلووس األا

 مستقلين يقوم كل عضو بملء استبيان تتولي لجنة الحوكمة مراجعته.

 
رئيسوا  ، أ. حسوين بون عبدالرحموـن العوذل  –: م. عبدالمحسن بن محمد الدريس وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء      

 عضوا . –عضوا  ، أ. عيد بن فالح الشامري 
 -م :1013جتماعات حسب الجدول أدناه خالل عام إلوفيما يلي بيان حضور ا

 

 االســـم 
 

 اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

38/3 

 √ الدريس محمد م. عبدالمحسن 3

 √ العذلعبدالرحمن حسين أ.  1

 √ الشامري فالح عيد أ. 1

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

 

 أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 

  م1031دارة وكبار التنفيذيين للعام أة أعضاء مجلس اإلمكاف

 البيــــــان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 
التنفيذيين / 
 المستقليين

يين ممن تلقو أعلى خمسة من كبار التنفيذ
ت والتعويضات مضاف إليهم الرئيس المكافآ

 التنفيذي والمدير المالي

 10،000.،3 0 0 الرواتب والتعويضات

 1،064،500 191،000 90،000 البدالت

 930،501،. 1،100،000 400،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 عقوبات  وال ،غير  لف لاير القدرها خمسون أ غرامة ماليةوهي ة السوق المالية مخالفة من هيئ يوجد
 من جهات إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
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 المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة 7 ونتائج فحص نظام الرقابة الداخلية : *

 
لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة لمجلس اإلدارة ولجنوة المراجعوة ، وتقووم إدارة المراجعوة      

الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقا  لالئحة المراجعة المعتمدة مون مجلوس إدارة الشوركة ، وتقودم إدارة المراجعوة الداخليوة 
اعدة مجلووس اإلدارة ولجنووة المراجعووة واإلدارة التنفيذيووة فووي القيووام خوودمات استشووارية وموضوووعية مسووتقلة بهوودف مسوو

بمسووئولياتها . هووذا وال تخضووع إدارة المراجعووة الداخليووة ألي تووأثير موون قبوول اإلدارة التنفيذيووة ولهووا كاموول الصووالحيات 
لمراجعوة الداخليوة عنود للوصول الكامل غير المقيد ألي مستندات وذلك وفقا  لما يتطلبه أداء عملها ، وقد تبنوت إدارة ا

تنفيذ أعمالها منهجا  منتظما  لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها  
وقد شمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية النظام الوداخلي للشوركة بغورض التحقوق مموا 

لداخلية قد تم تنفيذها بالدقة الالزمة وبما يضمن تحقيق أهداف الشوركة والتوجود مالحظوات أو إذا كانت نظم الشركة ا
أي أحداث جوهرية خالل فترة المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابوة الداخليوة وقود شومل نطواق إدارة المراجعوة 

 الداخلية ما يلي :
 

امها خالل فترات دورية مع أعطاء األولوية الداخليوة التدقيق والفحص الدوري لغالبية إدارات الشركة وأقس -3
 إلى األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية.

 
إبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي توم فحوص أعمالهوا بالمالحظوات التوي توم اكتشوافها أثنواء عمليوة  -1

 الفحص وكذا توصيات اإلدارة لمعالجة تلك المالحظات.
 

لتي يقدمها المسؤولين في اإلدارات المختلفوة لمعالجوة المالحظوات وتنفيوذ التوصويات التوي تقييم اإلجراءات ا -1
تضوومنتها تقووارير المراجعووة وفووي حووال عوودم كفايووة اإلجووراءات التووي تووم اتخاذهووا وقوود تووم مناقشووة األموور مووع 

 المسؤولين للتأكد من كفاءة اإلجراءات المتخذة وكفايتها.

 
م مووع إدارة المراجعووة 1013ومتابعووة تنفيووذ خطووة المراجعووة المعتموودة للعووام  وقوود قامووت لجنووة المراجعووة بدراسووة

الداخلية باإلضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الوواردة فوي تقوارير المراجعوة الداخليوة ، ولقود خطوت الشوركة خطووات 
لجنوة المراجعوة باالسوتعانة  وزيادة فوي تعزيوز نظوام الرقابوة الداخليوة قاموت إيجابية لتعزيز نظام الرقابة الداخلية لديها

دارة إلنظمووة الرقابيووة للقيووام بعمليووة توودقيق شوواملة ألبمكتووب استشوواري متخصووص فووي معووايير المراجعووة الداخليووة وا
قابوة الوداخلي ونظوام الرلقياس مودي كفواءة وفاعليوة التودقيق الوداخلي المراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلي للشركة 

لمحافظوة علوى نظمة المتبعة في عملية المراجعة وتسعى لجنة المراجعوة لألالفحص كفاءة ا نتائجظهرت للشركة وقد أ
أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسالمة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجالت المحاسوبية كموا تقووم 

ر للتأكوود موون كفاءتووه وفعاليتووه والقيووام إدارة المراجعووة الداخليووة بالشووركة بفحووص نظووام الرقابووة الداخليووة بشووكل مسووتم
 لمراجعة.ابمراجعات مالية وإدارية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة ويتم ذلك بالتنسيق وتحت إشراف لجنة 

 

 
 * المراجعين والمدققين :

يكوون مودقق الحسوابات الخوارجي  ونوو( موافقتوه علوى أنمدقق الحسابات الخارجي الحالي )إرنسوت وي أبدى     
 حسب النظام. 1014للشركة للعام 

 
  

 
 






