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الســادة / مســاهمي رشكــة الدريــس للخدمــات البرتوليــة 

والنقليــات )الدريــس( المحرتمــني

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ... وبعد

ــايل 2022م -  ــام الم ــنوي للع ــر الس ــال التقري ــن خ ــم م ــب بك ــم أن يرح ــس إدارة رشكتك ــر مجل يسـ

متضمنــًا النتائــج الماليــة للرشكــة وأنشــطتها المختلفــة مســتعرضًا أبــرز التحــوالت فــي مســرية الرشكــة 

ــي فــي 2022/12/31م.  ــام المنته ــال الع ــايل خ ــا الم ومركزه

شــهد عــام 2022م تحقيــق أربــاح قياســية حيــث بلغــت 241.8 مليــون ريــال مقارنــة بأربــاح بلغــت   176.8 

مليــون ريــال للعــام 2021م بزيــادة نســبتها 36.8 % كمــا بلغــت المبيعــات 12,356.1 مليــون ريــال مقابل 

9,109.6  مليــون ريــال لعــام 2021م بزيــادة نســبتها 35.6 % وهــذه النتائــج اإليجابيــة تحققــت بفضــل 

ــداف  ــول إىل األه ــرتاتيجية للوص ــط االس ــق الخط ــال تطبي ــن خ ــة م ــوبي الرشك ــود منس ــم بجه هللا ث

المطلوبــة .

ــر  ــع والتطوي ــط التوس ــق خط ــتمرار تطبي ــغيلية واس ــا التش ــات فــي عملياتن ــل الممارس ــق أفض إن تطبي

لجميــع محطاتنــا بالمملكــة واســتخدام التقنيــة فــي عمليــات تعبئــة الوقــود »واعــي« والتوســع فــي 

الخدمــات اللوجســتية ســاهم باســتقطاب عمــاء جــدد وزيــادة حصــة الرشكــة الســوقية والمحافظــة 

عــى مركزهــا الريــادي.

وستســتمر الرشكــة بــإذن هللا بالعمــل عــى تحقيــق أهدافهــا بتعظيــم العائد لمســاهميها واالســتمرار 

بتحســني األداء ورفــع الكفــاءة وتطويــر قــدرات المــوارد البرشيــة لمواجهــة جميــع التحديات .

ــدًا  ــل عــى ثقتكــم فــي إدارة الرشكــة مســتقبلني عامــًا جدي ــام نتقــدم لكــم بالشــكر الجزي  وفــي الخت

ونحــن أكــر ثقــة وتفــاؤاًل بتحقيــق المزيــد مــن النجاحــات خــال العــام 2023م. عــى أمــل أن نلتقــي 

بكــم خــال االجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة للمســاهمني لإلجابــة عــى استفســاراتكم بخصــوص 

مــا تضمنــه هــذا التقريــر. 

مجلس االدارة

وهللا المـوفـق 

ــة  ــنة الماليـ ــر مجلـــس اإلدارة للسـ تقريـ
ـــي 2022/12/31م ـــة فــ المـنـتـهــيـــ
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رسم بياني ألداء السهم للعام 2022م

قيمة السهم

ربح السهم والتوزيعات )ريال(:

1 0.89

1.5

3.89

1

1.61
1.5

2.36

2

3.22

ربح السهم توزيعات السهم (POLY) ربح السهم

2018 2019 2020 2021 2022
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الرؤية
والمهمة
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     ســعيًا مــن إدارة الشــركة لمواكبــة رؤيــة 

المملكــة 2030 والتــي تهــدف إلــى النهــوض 
بالمملكــة فــي كافــة المجــاالت فقــد قامــت 
الشــركة بوضــع رؤيــة مســتقبلية لهــا للخمــس 
وبــذل  الخدمــات  لتطويــر  القادمــة  ســنوات 
الجهــود المســتمرة لتحســين األداء وتطويــر 
بيئــة العمــل للمســاهمة فــي تحقيــق الرؤيــة 

المســتقبلية للمملكــة.

التطلــع إلــى المســتقبل وفهــم القــوى التــي 
تجعلنــا  المســتقبل  فــي  أعمالنــا  ستشــكل 
وجهــة بعيــدة المــدى الكتســاب المصالــح لنــا 
ولشــركائنا وألصحــاب المصالــح فــي أعمالنــا.

الرؤية:

     أن نكــون أفضــل وأكفــأ الشــركات العاملــة 
الوقــود  محطــات  وتشــغيل  إدارة  فــي 
والخدمــات اللوجســتية ونقــل البضــــــــــــــــــائع 
المختلفـــــــة باســتخدام الكـــــــــــــــوادر المؤهلــة 

الحديثــة.   والتقنيــات 

الرؤية والمهمة
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تقديـــــم أفضــــل 
الخدمـات لعمائنـا

فــي  االســــتمرار 
والتطوير التأهيـل 

أفـضـــل  تطـبـيـــــق 
الطـرق العالميـة في 
عملياتنـا التشـغيلية.

تحقيـق أفضـــــــل 
مــــردود لحملـــــة 

أسـهم الرشكـة.

الخـــــدمـة 
المجتمعية

الرسالة

مسؤوليتنا

المهمة

     تحقيــق مكانــة رائــدة للرشكــة فــي مجــال تشــغيل وإدارة وصيانــة محطــات الوقــود ومراكــز الخدمــة 

والخدمــات اللوجســتية والنقليــات ورفــع مســتوى الجــودة وتحقيــق رضــا العمــاء والمســاهمني 

ــة. وأصحــاب المصلحــة وفــق مســؤوليتنا االجتماعي

ــة الــي يســتند  ــة المتكامل ــة مــن خــال المنهجي ــة والبيئي ــا بمســؤولياتنا االجتماعي      ينعكــس الزتامن

إليهــا نطــاق عملنــا، إذ نحــرص باســتمرار عــى المســاهمة بفاعليــة فــي تحقيــق تطويــر حقيقــي وإيجابي 

ضمــن المجتمــع الــذي نعمــل فيــه للمســاهمة فــي دفــع عجلــة التنميــة فــي مختلــف أنحــاء المملكــة.

12345
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القيم الجوهرية

     إنهــــا القيــــم األصيلــــة التــــي تفخــــر بهــــا شــــركتنا أمــــام  شــــركائها وعمائهــــا وموظفيهــــا 

ومجتمعهــــا، وهــــي القيــم التــي تنســجم مــع قراراتنــا وأعمالنــــا، وهــي األســاس  لعاقاتنــا و 

إلزتاماتنــــا. إنهــــا الســــمات التــــي نــــود أن يعرفنــا بهــا العمــــاء داخــل وخــــارج الشــركة.

الجودة

األمانة

السالمة

اإللزتامخدمة المجتمع

     نلتــــزم بالجــــودة ونؤمــــن بأنهــــا 

الطريــــق االفضــــل لتطويــــر عملنــــا 

أدائنــــا ورضــــاء عمائنــــا وتحســــني 

     خدمتكــم  و بضاعتكــم فــي أيــدي أمينــة .  

نحــن نحفـــــــظ بضاعتكــم ونفــي  بالزتاماتنــا.

     الســــامة أواًل فــــي كل شــــيء، ونتخــــذ 

جميــــع  االحتياطــــات الوقائيــــة لتفــــادي 

المخاطــر فــي عملياتنــا، إن هدفنــــا تفــــادي 

حصــــول الحــــوادث نهائيــــا.          

     نحــن نؤمــن بأننــا جــزء مــن تكويــن 

ــه وأن  ــش فيــ ــذي نعيــ ــع  الــ المجتمــ

لدينــا مســئولية أخاقيــة  لدعــم هــذا  

المجتمــــع،  وأن تطــــور المجتمــع هــو 

تطــور لألســرة التــي نحــن جــزء منهــا.

      إننــــا قــــادرون علــــى الوفــــاء بالزتاماتنــا 

وتعهداتنــــا  تجــــاه عمائنــــا ومجتمعنــــا  

وننجــــز مــــا يطلــــب منــــا فــــي الوقــــت 

الصحيحــــة. وبالطريقــة  المحــــدد 
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اإلحرتافية

اإلبداع

العمل الجماعي

الوضوح والشفافية

العدل والزناهة

      نعمــل بجــد علــى تطويــر مهــارات 

الســــلوك  المهنــــى لــــكل منســوبينا 

والحفــــاظ علــــى ســــرية وخصوصيــة 

المهــــام   وتنفيــــذ  المعلومــــات 

بالطريقــــة الصحيحــــة وفــــي الوقــت 

المحــــدد، ونقّيــــم مــا تــــم إنجــازه.

     نعمــــل علــــى تشــــجيع اإلبــــداع 

والعنايـــــــة  مســـــــتوياته  بجميــــع 

ومكوناتــــه. بعناصــــره 

     إننــــا نوحــد قدراتنــا لتحقيــق رؤيــة 

مشــــرتكة  ويمكــــن أن ننجــز معــًا أي 

هــدف نســعى أليــه.

     ابوابنــا مفتوحــة للجميــع ونتجنــب  

خلـــق الحـواجـــز فــي بيئــــة العمـــل 

ــي  ــرق التـ ــاليب  والطــ ــذ  االســ وننبــــ

تعـيــــق التـواصــــل لتحقيــــق أفضــــل 

خدمــــة لعمائنــا.

     نحــن نقــدر الصــدق والشــفافية فــي 

عملياتنــا التجاريــة. إذا كان اإلهمــال 

موضــع تســاؤل فــي تقديــم الخدمــات، 

ونلــزتم  الحقائــق  عــن  نفصــح  فإننــا 

ــني. ــا بالقوان دائًم
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هدف الرشكة
ــم  ــهم، وتقدي ــة األس ــردود لحمل ــل م ــق أفض ــة إىل تحقي ــدف الرشك      ته

أفضــل الخدمــات المتمــزة لعمائهــا مــن خــال التطويــر المســتمر ورفــع 

ــغيلية  ــات التش ــى العملي ــرشف ع ــث ي ــا حي ــة لديه ــوارد البرشي ــاءة الم كف

طاقــم مؤهــل مــن المهندســن والفنيــن المهــرة واأليــدي العاملــة 

المدربــة ممــا يضمــن ســامة الشــاحنات واألجهــزة والمعــدات والمحطــات، 

ــة. ــك ســامتهم المهني ــل ذل وقب
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     تتمثــل أنشــطة الرشكــة طبقــا لســجلها التجــاري في تجارة الجملــة والتجزئة فــي المحروقات 

والزيــوت والغــاز وقطــع غيــار الســيارات وإطاراتهــا والبطاريــات، خدمات الشــحن ونقــل البضائع 

والمهمــات والبــرتول والمــاء والمــواد الكيميائيــة بأجــر عــى الطــرق الربيــة داخــل المملكــة 

وخارجهــا، نقــل الــركاب بأجــر عــى الطــرق الربيــة والنقــل الــربي والبحــري والجــوي، خدمــات 

ــن  ــف والتخزي ــة والتغلي ــع والتعبئ ــلع والبضائ ــحن للس ــل والش ــي والرتحي ــص الجمرك التخلي

والخدمــات اللوجســتية المكملــة لكافــة أغــراض الرشكــة داخــل وخــارج المملكــة بالــرب والبحــر 

والجــو، إقامــة وتشــغيل الــورش، الميكانيــكا والكهربــاء والحــدادة والبويــة والســمكرة 

ــار  ــع أو االيج ــتثمارها بالبي ــا واس ــي عليه ــة المبان ــيارات، رشاء األرايض وإقام ــل الس ومغاس

لصالــح الرشكــة، تجــارة الجملــة والتجزئــة فــي المــواد الغذائيــة، إنشــاء وإدارة وتشــغيل وتأجري 

الفنــادق والمطاعــم ومراكــز الخدمــة الرسيعــة للمرشوبــات الســاخنة والبــاردة والمأكــوالت 

ــات  ــة محط ــغيل وصيان ــة، إدارة وتش ــري المطهي ــة وغ ــة المطهي ــات اإلعاش ــة، خدم الخفيف

ــكنية  ــة والس ــي التجاري ــال رشاء المبان ــتثمار فــي مج ــيارات، االس ــع الس ــات وتلمي المحروق

ــار  ــع غي ــدات وقط ــزة ومع ــترياد أجه ــة، اس ــح الرشك ــة لصال ــز الطبي ــك المراك ، رشاء وتمل

ونظــم أتمتــه مضخــات الوقــود والخزانــات وكافــة المســتلزمات المطلوبــة 

الصيانــة   ، للمبانــي  الوقــود، مقــاوالت عامــة  لتشــغيل محطــات 

ــس  ــال الجب ــدم وأعم ــم واله ــب والرتمي ــة والرتكي والنظاف

والديكــور والكهربــاء والســباكة، أعمــال الطــرق 

ــف  ــبكات الهات ــد ش ــارة وتمدي ــة واإلن والزفلت

وأعمــال  الصحــي  والــرف  والميــاه 

ــق.  ــيق الحدائ ــف وتنس ــارة والتكيي النج

أنشــطتها وفــق  وتمــارس الرشكــة 

األنظمــة المتبعــة وبعــد الحصــول 

عــى الرتاخيــص الازمــة مــن الجهــات 

ــدت.  ــة إن وج المختص

وصف لنشاط الرشكة وقطاعاتها والرشكات التابعة:
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وتتمثل هذه األنشطة في إدارة قطاعن ويوجد أدناه تقرير يوضح نشاط وتحليل اإليرادات 
لكل قطاع عى حده كالتايل: 



21التقرير السنوي 2022



22التقرير السنوي 2022

أواًل : قطاع )الخدمات البرتولية(
ــودة  ــر الج ــق معاي ــات وتطبي ــدث التقني ــتخدام أح ــم باس ــوم رشكتك ــل هللا تق       بفض

ــع  ــا م ــن لديه ــدرات العامل ــات وق ــر المحط ــل وتطوي ــتمرار فــي تأهي ــامة واالس والس

تطبيــق أفضــل الطــرق العلميــة والعالميــة فــي عملياتهــا التشــغيلية  لتقديــم الخدمــات 

ــل وزارة  ــن قب ــة م ــرشكات المؤهل ــن ال ــا م ــا جعله ــة مم ــز الخدم ــدة فــي مراك الجي

الشــئون البلديــة والقرويــة وأحقيتهــا فــي الحصــول عــى هامــش ربــح إضافــي ، ونظــرًا 

للتغــرات االقتصاديــة والتنظيميــة بمــا يخــص محطــات الوقــود كالمتطلبــات الجديــدة 

للجهــات الرســمية مــن تأهيــل وتطويــر المحطــات داخــل المــدن وعــى الطــرق الرسيعــة، 

ومــا يتبــع ذلــك مــن رضورة ضــخ اســتثمارات طويلــة األجــل وتطبيــق الخطــط التوســعية 

ــات إىل  ــدد المحط ــول بع ــا أدى إىل الوص ــة مم ــتوى الربحي ــى مس ــة ع ــع المحافظ م

)740( محطــة حســب مــا هــو موضــح فــي البيــان التــايل:
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وفيما ييل ملخص بعدد المحطات المملوكة والمستأجرة:

محـطـــــــــــــــة
740
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ثانيًا : قطاع )الخدمات اللوجستية والنقل( 
ــع  ــة وقط ــيارات حديث ــتخدام س ــة باس ــل والصيان ــرق النق ــل ط ــدم أفض ــم تق      رشكتك

ــاءة  ــع كف ــتمر ورف ــر المس ــال التطوي ــن خ ــعار م ــل األس ــودة وبأفض ــة الج ــار عالي غي

المــوارد البرشيــة لديهــا حيــث يقــوم عــى أعمــال الصيانــة طاقــم مــن العمالــة الفنيــة 

ــون بهــا ســامة الســائق  ــة يضمن ــة تحــت إرشاف مهندســن ذوي كفــاءة عالي المدرب

ــل  ــل أوص ــطول النق ــة أس ــز لحرك ــغيل المم ــإذن هللا ، وإن التش ــدة ب ــيارة والمع والس

خدماتــه إىل دول مجلــس التعــاون الخليجــي وبعــض الــدول العربيــة المجــاورة ، عليــه 

ــزام بتعهــدات  ــادة فــي عــدد رؤوس الشــاحنات والمقطــورات نتيجــة لال فقــد تقــرر زي

ــتية. ــات اللوجس ــع فــي الخدم ــك التوس ــة وكذل ــرة المقبل ــة للف ــة التعاقدي الرشك
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وفيما ييل ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل اليت تمتلكها الرشكة:

شاحنة ومقطورات
4148
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وصـــــــــــــف
الخـــــــــــطط
والقــــــرارات
والتوقعـــات
المسـتقبلية
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التوجه للتوسع في امتاك محــــطات الخدمـــــة.

ــم  إنشــاء مراكــز خدمــات بروليــة متكاملــة حديثــة مــع تقدي

خدمــات ممــزة.

تأجــر مرافــق المحطــات إىل رشكات كبــرة وذات ســمعة 

ــجلة.   ــة مس ــة تجاري ــة وعام عالي

ــة  ــز خدم ــكل مراك ــة فــي ش ــرق الرسيع ــى الط ــار ع االنتش

متكاملــة تخــدم المســافرين.

المحروقــات  تعبئــة  ألنظمــة  الجديــدة  التقنيــات  تطبيــق 

واإلداريــة. التشــغيلية  األنظمــة  وجميــع 

ــل  ــادة دخ ــات( لزي ــع المحروق ــر بي ــرى )غ ــادر أخ ــة مص أضاف

الرشكــة.

لتحســن  الكفــاءة  ذات  البرشيــة  بالمــوارد  القطــاع  دعــم 

الوطنيــة.  العنــارص  ســيما  وال  التشــغيل،  مســتوي 

الخدمــات  تشــغيل  ـفـي  االســراتيجية  للــرشاكات  التوجــه 

المحروقــات. بيــع  لنشــاط  المصاحبــة  األخــرى 

اسرتاتيجية قطاع الخدمات البرتولية:
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االســتفادة مــن األصــول الحاليــة مــا 

لــم يكــن هنــاك متطلبــات خاصــة.

توســيع وتنميــة حجــم أنشــطتنا فــي 

مجمــل ساســل اإلمــدادات.

التوســع ـفـي مجــــــــال الخدمــات 

ــع  ــارج المواق ــل وخ ــتية داخ اللوجس

)رشكاء ـفـي مشــــــاريع جديــدة(.

االستثمار في أعمال التخزين.

ــة  ــات التجزئــــ الدخــول فـــي خدمــــ

اللوجســتية.

اسرتاتيجية قطاع الخدمات اللوجستية والنقل:

التوســع فــي إدارة المــواد والقــوى 

العاملــة والمعــدات )عمليــات صيانة 

المخصصــــة  المعــــــدات  وإصــاح 

ــع(. ــة فــي المواق ــواد الكيماوي للم

تخزيــن الحاويــات فــــــي الســــــاحات 

ــحن(. ــوط الش ــا اىل خط )ونقله

عمليــات إدارة الحاويــات فــي ســاحات 

الموانئ.

التوســع فـــــي عمليـــــات النقـــــــل 

الداخــيل للوقــود.
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ـــي  ـــتقبلية ه ـــط المس إن الخط

والتطويـــر  النمـــو  اســـتمرار 

ــن  ــة مـ ــه الرشكـ ــذي تواكبـ الـ

خـــال كفـــاءة األعمـــال الحاليـــة 

المشـــاريع  ـفــي  والتوســـع 

اللوجســـتية.
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الموارد 
ية البرش
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     حيــث أن تقديــم أفضــل الخدمــات للعمــاء هــو هــدف رئيــي للرشكــة، فــإن الرشكــة 

ــل موظفيهــا  ــب وتأهي ــة تدري فــي ســبيل اســتمرارية هــذا الهــدف مســتمرة فــي عملي

ــويقي واإلرشافــي  ــي التس ــة والوع ــادة الثقاف ــيل لزي ــب الداخ ــز التدري ــال مرك ــن خ م

للعاملــن بهــا وزيــادة المهــارات فــي مجــايل الخدمــات البروليــة والخدمــات المقدمــة 

للعمــاء عــن طريــق قطــاع ناقــل. 

ــامة فــي  ــودة والس ــر الج ــق معاي ــباقة فــي تحقي ــرشكات الس ــن ال ــة م ــر الرشك تعت

العمــل، فقــد ســعت الرشكــة فــي الســنوات الماضيــة للحصــول عــى شــهادات عالميــة 

ــت مــن أوىل الــرشكات الــيت حصلــت عــى  ــة وكان فــي مجــال الجــودة والســامة والبيئ

ــامة. ــودة والس ــال الج ــة فــي مج ــة المتخصص ــات العالمي ــراف المنظم اع

فقــد كان لهــا الســبق فــي الحصــول عــى شــهادة الجــودة )ISO 9001:2008( وهــي أول 

ــا  ــهادة فــي إصداره ــذه الش ــى ه ــل ع ــعودية تحص ــة الس ــة العربي ــة فــي المملك رشك

األخــر إذ قامــت رشكــة )SAI GLOBAL( العالميــة بمنــح رشكــة الدريــس للخدمــات البرولية 

والنقليــات شــهادة نظــام إدارة الجــودة )ISO 9001:2008( بتاريــخ 25 فرايــر 2009م بعــد 

أن اســتوفت الرشكــة كل المتطلبــات المتعلقــة بهــذا الشــأن، وتغطــي الشــهادة خدمات 

اإلدارة المتعلقــة بمحطــات الوقــود وخدمــات النقــل الــري. 

كمــا حصلــت الرشكــة عــى شــهادة الجــودة بإصدارهــا الجديــد )ISO 9001:2015( لمــدة 

ثــاث ســنوات قادمــة تنتهــي فــي تاريــخ 2024/02/20م يتخلــل هــذه الســنوات مراجعــة 

ــب أن  ــا، وال عج ــق عليه ــة المتف ــر العالمي ــة بالمعاي ــزام الرشك ــن ال ــد م ــة للتأك دوري

ــه  ــذي تبنت ــج ال ــرة للنه ــي ثم ــا ه ــة، وإنم ــدة اللحظ ــت ولي ــم ليس ــودة فــي رشكتك الج

إدارة الرشكــة فــي العمــل ونتــاج للجهــود المخلصــة لفريــق العمــل ومــا يتمتــع بــه مــن 

ــتوى. ــة المس ــة رفيع ــاءات مهني كف
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النظام في مجال عملنا وجميع مجاالت  بالنسبة للسامة وانطاقًا من أهمية هذا  أما 

الحياة فقد حرصت إدارة الرشكة عى تطوير نظام السامة بشكل يتناسب مع حجم العمل 

وتطلعات الرشكة المستقبلية في التوسع والتكامل والحصول عى شهادة عالمية تؤكد 

الزامها وتطبيقها لجميع أنظمة السامة المطلوبة.

المهنية  والصحة  السامة  شهادة  عى  الرشكة  بحصول  الجهود  هذه  تكللت  وقد 

ضمن  عالمية  مواصفة  لتصبح   )ISO 45001:2018( الجديدة  ومواصفاته  إصدارها  في 

مجموعة مواصفات األيزو )SMG( العالمية بعد أن طورت نظام السامة وبيئة العمل بما 

يتناسب مع المعاير الدولية في مجال السامة وقد حصلت الرشكة عى شهادة السامة 

والصحة المهنية بتاريخ 29 يناير 2010م ولم تكن هنالك صعوبة في هذا الصدد نظرًا لقوة 

نظام السامة المعمول به من قبل ، وقد تم تجديدها حىت 25 يناير 2026م.

 )GPCA( من )SQAS( أما الشهادة الثالثة فهي شهادة تقييم نظام إدارة الجودة والسامة

تطبيق  تأكيدًا عى  تعتر  الشهادة  والكيماويات وهذه  للبروكيماويات  الخليجي  االتحاد 

معاير الجودة والسامة من جهة إقليمية كرى، وقد تم تجديدها حىت 17 فراير 2024م.

تخص  اليت   )RC 14001:2015( المسؤولة  الرعاية  في  شهادة  عى  الرشكة  حصلت  كما 

تاريخ  التعامل معها وهذه الشهادة سارية حىت  الكيميائية الخطرة وطرق  المواد  نقل 

.)ISO 14001:2015( 21 أكتوبر 2024م، كما حصلت الرشكة عى شهادة نظام إدارة البيئة

 الذي يعكس االهتمام وااللزام بحماية ورعاية البيئة وهذه الشهادة سارية حىت تاريخ 

21 أكتوبر 2024م.
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ــات  ــة محط ــغيل وصيان ــة إلدارة وتش ــل نهائي ــهادة تأهي ــى ش ــًا ع ــة أيض ــت الرشك حصل

الوقــود ومراكــز الخدمــة عــى الطــرق اإلقليميــة، وذلــك بعــد أن تقدمــت الرشكــة 

بطلبهــــا إىل وزارة الشــئون البلديـــة والقرويـــة وفقـــًا لائحـــة محطات الوقـــود ومراكـــز 

الخدمـــة الصـــادرة عــن الــــوزارة، وهــذه الشــهادة ســارية حــىت تاريــخ 1445/01/15هـــ.

وحصــول الرشكــة عــى هــذه الشــهادة لــه أثــر كبــر فــي الحصــول عــى فــرص اســتثمارية 

جديــدة مــن خــال االســتحواذ عــى مواقــع محطــات خدمــة جديــدة وممزة.

كمــا تجــدر اإلشــارة إىل توجــه الرشكــة بقــوة نحــو تطبيــق أعــى معايــر الســامة البيئيــة 

بمــا يواكــب االهتمــام العالمــي بهــذا الخصــوص ورؤيــة المملكــة 2030.  

ــد  ــاك العدي ــًا هن وإن الرشكــة حريصــة كل الحــرص عــى توطــن جميــع وظائفهــا، وحالي

مــن الوظائــف الفنيــة يشــغلها المواطنــون وتقــوم الرشكــة بمنحهــم الــدورات التدريبيــة 

النظريــة والميدانيــة، هــذا باإلضافــة إىل اختيــار أفضــل الكــوادر البرشيــة، ومازالــت 

ــداًل مــن الوافــدة. ــة ب ــة الوطني الرشكــة مســتمرة فــي تطبيــق خطــط إحــال العمال
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ــال  ــون ري ــدره )150( ملي ــغ وق ــايل مبل ــايل 2022م إجم ــام الم ــن الع ــة ع ــاح نقدي ــع أرب توزي

بواقــع )2( ريــال للســهم الواحــد وتمثــل هــذه األربــاح الموزعــة مــا نســبته )%20( مــن قيمــة 

الســهم األســمية.

وســوف تكــون أحقيــة األربــاح للمســاهمني المالكــني لألســهم بنهايــة تــداول يــوم الجمعيــة 

العامــة للرشكــة )والــذي ســيتم تحديــده الحقــًا( والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الرشكــة 

لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة، وســيتم تحديــد 

تاريــخ التوزيــع الحقــًا.

رصف مكافــأة مبلــغ وقــدره )3,5( مليــون ريــال إجمــايل أتعــاب المجلــس عــن عــام 2022م 

ــة أو  ــا مالي ــآت ومزاي ــن مكاف ــس م ــو المجل ــه عض ــل علي ــا يحص ــوع م ــون مجم ــث يك بحي

ــة.  ــة الســوق المالي ــط الــي تضعهــا وزارة التجــارة وهيئ ــه وفــق الضواب عيني

رصف مكافــأة ألعضــاء لجنــة المراجعــة وعددهــم )4( أعضــاء مبلغ 

وقــدره )75( ألــف ريــال لــكل منهــم عــن عــام 2022م.

ــال  ــون ري ــدره )2.5( ملي ــغ وق ــص مبل تخصي

ــام  ــال ع ــا خ ــى لرفه ــد أق كح

المجتمــع  لخدمــة  2023م 

الرئيــس  ســعادة  وتفويــض 

ــا  ــة برفه ــذي للرشك التنفي

ــع. ــو متب ــا ه ــب م حس

أوىص مجلس إدارة رشكتكم بما ييل:
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ــدورة السادســة  ــة المراجعــة فيمــا ورد باجتماعهــا رقــم )11( لل ــة لجن الموافقــة عــى توصي

ــحني  ــني المرش ــن ب ــة م ــابات الرشك ــة حس ــي لمراجع ــابات الخارج ــع الحس ــار مراج ــأن اختي بش

ــي فــي 2023/12/31م  ــام المنته ــة الع ــم المالي ــق القوائ ــة وتدقي ــص ومراجع ــك لفح وذل

ــع األول مــن  ــث مــن العــام المــايل المنتهــي فــي 2023/12/31م والرب ــي والثال ــع الثان والرب

ــة. ــروض المقدم ــني الع ــن ب ــه م ــد أتعاب ــايل 2024م وتحدي ــام الم الع

الموافقة عى تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

الموافقة عى تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

الموافقة عى القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.

إبــراء ذمــة رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بإدارتهــم ألعمــال الرشكــة وكذلــك 

إبــراء ذمــة مراجــع الحســابات الخارجــي حــى 2022/12/31م.

ــض  ــة لبع ــرشكات المملوك ــة وال ــني الرشك ــة ب ــود المربم ــال والعق ــى األعم ــة ع الموافق

ــود  ــال والعق ــك األعم ــص لتل ــة والرتخي ــراف ذات عاق ــا أط ــس اإلدارة باعتباره ــاء مجل أعض

حــى نهايــة الســنة الماليــة الــي تنتهــي فــي 2023/12/31م علمــًا بأنــه ال يوجــد بالعقــود أي 

ــة ، وتشــمل هــذه التعامــات مــا يــي:   رشوط تفضيلي

رشكة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو(. 

رشكة المدارات السبعة للتجارة. 

حمد بن محمد الدريس - مالك محطة المناخ المؤجرة عى الرشكة. 

عبدالمحــن بــن محمــد الدريــس - مالــك لقطعــة أرض بجــازان المؤجــرة عــى الرشكــة 

لقطــاع ناقــل كإدارة وورشــة وســكن.
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     مــن أجــل هيكلــة وتطبيــق أنشــطة إدارة المخاطــر بصــورة رســمية فــي كافــة وحــدات 

ــر إطــار عمــل إدارة المخاطــر. يتعــني عــى وحــدات  األعمــال. فقــد قامــت الرشكــة بتطوي

األعمــال القيــام بتطبيــق واســتخدام هــذا اإلطــار العــام فــي إدارة المخاطــر. 

ــة  ــداف الرشك ــاز أه ــل إنج ــن أج ــرتاتيجيتها م ــة فــي اس ــر األصيل ــة المخاط ــاول الرشك تتن

ــق  ــر وتطبي ــة بتطوي ــوم الرشك ــاهمني. تق ــى للمس ــد أع ــق عائ ــل لتحقي ــدات العم ووح

ــي  ــدى الوع ــن م ــع م ــلك يرف ــذا المس ــا. وه ــر لديه ــذري إلدارة المخاط ــام وج ــلك ع مس

تجــاه المخاطــر ويضمــن إدارة المخاطــر بشــكل مائــم ويجعــل مامــح وحــدات األعمــال 

شــفافة، وبالتــايل يســمح بمقارنــة وتجميــع المخاطــر ويتيــح الفرصــة لانخــراط في مســلك 

جماعــي فــي إدارة المخاطــر. 

مــن المنتظــر أن تقــوم وحــدات األعمــال لــدى الرشكــة باســتباق وإدارة المخاطــر الخاصــة 

ــدى  ــع م ــيًا م ــة تمش ــر المحتمل ــواء المخاط ــرص واحت ــن الف ــتفادة م ــك باالس ــا، وذل به

ــدات  ــه وح ــي تواج ــة ال ــة والخارجي ــر الداخلي ــرة. إن المخاط ــل المخاط ــى تحم ــدرة ع الق

أعمــال الرشكــة تتغــري بشــكل دائــم ويتعــني عــى وحــدات األعمــال التحــرك بنشــاط نحــو:

إدارة المخاطر:

السياسة:
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استخدام الخربة من خال مشاركة المعرفة. 

التعامل مع االلتباس وعدم اليقني والتعقيد المزتايد. 

تحديد األولويات واتخاذ القرارات وتطبيق الحلول بصورة منتظمة. 

االعرتاف بالفرص والتعامل معها حني حدوثها. 

التأكيد عى النتائج بالرغم من تغري بيئة وحدة العمل. 
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تحديد األهداف األساسية إلدارة المخاطر في الرشكة من أجل:  

أهداف إدارة المخاطر بالرشكة: 

جعــل الرشكــة فــي وضــع بعيــد عــن 

إدارة  ضمــان  خــال  مــن  المشــاكل 

وبالتــايل  فعالــة  بطريقــة  المخاطــر 

التقليــل مــن احتمــال الحــدوث ومــن أثــر 

أحــداث المخاطــر.

ـفـي  الرشكــة  عمــل  نشــاط  جعــل 

خــال  مــن  وذلــك  أفضــل  وضــع 

المخاطــر  إدارة  ـفـي  اإلدارة  مســاعدة 

ورفــع فــرص حــدوث المخاطــر إليهــا. 

الوعــي  ثقافــة  وتعزيــز  رعايــة 

إدارة  اإلدارة  تتبــى  حيــث  بالمخاطــر 

المخاطــر  ملكيــة  وقبــول  المخاطــر 

إدارتهــا. بخصــوص  والمحاســبة 

ــال  ــر فع ــراء إدارة مخاط ــن إج تضم

فــي الرشكــة عــن طريــق التقليــل 

مــن كلفــة نشــاط إدارة 

المخاطــر.

االحتفــاظ بتقييــم مواكــب وتقييــم 

العمــل  مخاطــر  لكافــة  دقيــق 

ـفـي الرشكــة وضمــان وجــود خطــط 

مناســبة.  أخطــار  معالجــة 

تقديــم التأكيــد المطلــوب لمجلــس 

بخصــوص  العليــا  ولــإدارة  اإلدارة 

»إجــراء إدارة المخاطــر«. 

إرشاك »إدارة المخاطــر« فــي عمليــة 

ــراء  ــرار فــي اإلدارة وفــي إج ــاذ الق اتخ

ــط االســرتاتيجي.  التخطي
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التعريفات: 

أهــداف  الحاليــة  السياســة  تلخــص  المخاطــر:  إدارة  سياســة 

المخاطــر.  إدارة  ومتطلبــات 

ــدف  ــوات ته ــع خط ــن أرب ــة م ــة عام ــر: عملي ــة إدارة المخاط عملي

للتعــرف عــى مخاطــر وحــدات األعمــال وتقييمهــا والتجــاوب معهــا 

ــا.  ومراقبته

أجــل  بدقــة مــن  المحــددة  المســئوليات  األدوار والمســئوليات: 

اإلبــاغ عــن الخطــر وإدارة المخاطــر تمشــيًا ضمــن تسلســل اإلدارة 

التنفيذيــة وبصــورة منفصلــة لدعــم وتدقيــق عمليــة إدارة المخاطــر. 

يــر  اإلبــالغ عــن المخاطــر: المصطلحــات والصيــغ العامــة وضــع التقار

الدوريــة حــول مخاطــر وحــدات األعمــال الرئيســية. 

ــري  ــة والتأث ــاس االحتمالي ــة لقي ــس العام ــر: المقايي ــاس المخاط قي

ــر. ــل للمخاط المحتم

ــع  ــمح بتجمي ــا يس ــر بم ــة للمخاط ــات العام ــر: الفئ ــف المخاط تصني

ــية.  ــر الرئيس ــق المخاط ــد مناط ــر وتحدي المخاط

هيكلــة الضمــان: هيــكل الضمــان المصاحــب شــامل مدقــق الــزتام 

ــر  ــار إدارة المخاط ــق إط ــن تطبي ــب ويضم ــذي يراق ــر وال إدارة المخاط

داخــل وحــدات األعمــال. 

هيــكل الدعــم: وظيفــة دعــم مكرســة )مســئول دعــم إدارة المخاطر( 

وطقــم مــن األدوات الصديقــة للمســتخدم والــي تســمح لوحــدة 

ــر.  ــل إدارة المخاط ــار عم ــارص إط ــذ عن ــق وتنفي ــال بتطبي األعم

39تقرير السنوي
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اسرتاتيجية المخاطرة وتحّمل المخاطرة: 

اإلجراءات: 

ــي  ــر ه ــإن إدارة المخاط ــك ف ــال ولذل ــة األعم ــن ممارس ــزءًا م ــرة ج ــكل المخاط      تش

جــزء مــن إدارة األعمــال بصــورة يوميــة. تســتهدف الرشكــة إضفــاء صيغــة رســمية عــى 

إدارة المخاطــر إىل درجــة تمكــن وحــدات األعمــال مــن تطبيــق أفضــل تقنيــات الممارســة 

ومشــاركة المعرفــة والخــربة وجعــل المخاطــر الرئيســية شــفافة أمــام المســاهم. 

ــر  ــة للمخاط ــت معادي ــن ليس ــر، ولك ــاه المخاط ــة تج ــون واعي ــة إىل أن تك ــدف الرشك ته

بإفــراط, ولكــي تقــوم بــإدارة مخاطــر وحــدة األعمــال مــن أجــل حمايــة وتنميــة وحــدات 

األعمــال, ولكــي تحقــق أهــداف وحــدات األعمــال. فــإن الرشكــة تعــرتف بأنهــا ســوف 

تخــوض بعــض مخاطــر وحــدات األعمــال. 

ــتوى  ــث أن مس ــة بحي ــة وتفاعلي ــة واعي ــر بطريق ــتيعاب المخاط ــة إىل اس ــدف الرشك ته

المخاطــرة يكــون متماشــيًا مــع مكافــآت وحــدة األعمــال المحتملــة وأن تكــون قــادرة 

ــة وقوعهــا, وســوف  عــى إدارة وامتصــاص الصدمــة الناجمــة عــن المخاطــرة فــي حال

ــم  ــث يت ــوب بحي ــب المطل ــرة حس ــردود فــي المخاط ــذه ال ــل ه ــع مث ــوم اإلدارة بوض تق

تحقيــق أهــداف وحــدة األعمــال بالتمــايش مــع قبــول المخاطــرة. ســيتم تحديــد مــدى 

تحمــل مخاطــر وحــدة األعمــال رســميًا وتحديثهــا بشــكل منتظــم بواســطة اإلدارة عــى 

ــل. ــدة العم ــم ووح ــة والقس ــتوى المجموع مس
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سوف تسعى الرشكة بجدية إىل تجنب ما ييل من المخاطر اليت: 

تؤثر سلبيًا عى سامة موظفيها أو غريهم من ذوي المصلحة مثل العماء. 

تؤثر سلبيًا عى شهرتها. 

تؤدي إىل مخالفة القوانني واألنظمة أو الترشيعات.

تعرض الكيان المستقبي للرشكة إىل الخطر. 
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متطلبات إدارة المخاطر:

     مــن أجــل تعميــم إدارة المخاطــر فــي الرشكــة ومــن أجــل وضــع مســتوى عــام مــن 

الشــفافية وأداء إدارة المخاطــر، فقــد تــم تحديــد عــدد مــن المتطلبــات كــي تلــزم 

ــة  ــال مواجه ــدات األعم ــام ووح ــة واألقس ــى الرشك ــن ع ــال. يتع ــدات األعم ــا وح به

ــر:  ــأن إدارة المخاط ــة بش ــات التالي المتطلب

ــر  ــل المخاط ــول تحم ــان ح ــة بي ــر ومراجع ــل بتطوي ــى األق ــنويًا ع ــرة س ــام م القي

بالرشكــة/ القســم/ وحــدة األعمــال.

القيــام مــرة ســنويًا عــى األقــل بتقييــم المخاطــر بصــورة رســمية، ويجــب أن يشــتمل 

ــر  ــة المخاط ــف كاف ــاس وتصني ــات وقي ــع األولوي ــد ووض ــى تحدي ــم ع ــذا التقيي ه

الرئيســية الــي مــن شــأنها التأثــري عــى أهــداف وحــدات األعمــال. 

ــة  ــي معرف ــا ه ــال كم ــدة األعم ــية بوح ــر الرئيس ــول المخاط ــنوي ح ــر س ــع تقري رف

ــر الرشكــة حــول المخاطــر.  ي ــغ تقار فــي صي

المراقبــة المســتمرة للمخاطــر والضوابــط الرئيســية وتطبيــق االســتجابة المائمــة 

ــًا.  ي للمخاطــر أينمــا كان ذلــك رضور

ــر  ــل إدارة المخاط ــار عم ــة إط ــر وفــي مواصل ــئوليات فــي إدارة المخاط ــرار المس إق

ــال.  ــدة األعم ــن وح ــة ضم ــدى الرشك ل

مراقبة ومراجعة تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر. 
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الضمان:

أدوار ومسئوليات إدارة المخاطر:

ــق  ــن التدقي ــذري م ــج ج ــذ برنام ــوم بتنفي ــة تق ــق داخلي ــة تدقي ــة وظيف ــدى الرشك      ل

ــر  ــة إدارة المخاط ــال عملي ــن خ ــال. وم ــدات األعم ــة وح ــايل فــي كاف ــغييل والم التش

فــإن وحــدات األعمــال نفســها تكــون مســئولة عــن تقييــم مخاطرهــا وتطبيــق الضوابــط 

ــم  ــر يت ــأن المخاط ــان ب ــى ضم ــول ع ــط والحص ــر والضواب ــة المخاط ــبة ومراقب المناس

إدارتهــا كمــا هــو مرغــوب فيــه. يركــز الضمــان المقــرر لمســتوى محــدد بالرشكــة عــى 

التدقيــق فــي كيفيــة تطبيــق وحــدات األعمــال إلطــار عمــل إدارة المخاطــر. يتــم تنفيــذ 

التدقيــق التشــغييل والمــايل بصــورة منتظمــة عــى مســتوى الرشكــة. ويتــم اســتخدام 

مخرجــات عمليــة تقييــم المخاطــر كمدخــات لخطــة التدقيــق بواســطة إدارة التدقيــق 

بالرشكــة. 

     إن إدارة المخاطــر هــي مســئولية اإلدارة التنفيذيــة المبــارشة بشــكل أســايس. 

ويســتعرض هــذا القســم المســئوليات المحــددة فــي تطبيــق ودعــم وتدقيــق عمليــات 

إدارة المخاطــر بالتفصيــل. 
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إدارة وحدة األعمال )موظفي إدارة المخاطر باألقسام 
وإدارة المكتب الرئييس(:

ــة.  ــة اإلدارة اليومي ــن ممارس ــي م ــزء طبيع ــه ج ــى أن ــر ع ــف إدارة المخاط ــم تعري      يت

وتتلخــص المســئوليات المحــددة إلدارة وحــدات األعمــال فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر 

ــة فيمــا يــيل:  المهيكل

تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدة األعمال. 

تطوير ومراجعة تحمل المخاطر بوحدة األعمال. 

ــر  ــات المخاط ــن معلوم ــاغ ع ــا واإلب ــم مواجهته ــي يت ــر ال ــم المخاط ــد وتقيي تحدي

الماديــة ســنويًا كجــزء مــن المزيانيــة والتخصــص فــي حالــة نشــوء مخاطــر جديــدة 

ــة.  ذات أهمي

ــر  ــح المخاط ــق ملم ــان تواف ــال وضم ــدة األعم ــن وح ــة ضم ــر المادي إدارة المخاط

ــرة.  ــل المخاط ــدى تحم ــع م ــي م الفع

ــل إدارة  ــار عم ــق إط ــهيل تطبي ــل تس ــن أج ــم م ــم مائ ــى تنظي ــاظ ع ــر والحف تطوي

ــر.  المخاط
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لجنة إدارة المخاطر:

صياغة وتحديث سياسة الرشكة في إدارة المخاطر. 

صياغــة مــدى تحمــل الرشكــة للمخاطــر ومراجعــة واعتمــاد بيانــات وحــدة األعمــال 

فــي تحمــل المخاطــر. 

تحديد وإيصال ودعم سلوك الرشكة في إدارة المخاطر إىل وحدات األعمال. 

ــداء الماحظــات عــى  ــدى وحــدة األعمــال وإب ــر المخاطــر الحرجــة ل ي مراجعــة تقار

ــط لثــاث ســنوات. ــة التخطي وحــدات األعمــال كجــزء مــن عملي

التأكــد مــن تطبيــق الهيــكل والعمليــات والكفــاءات المناســبة ـفـي الرشكــة 

بأكملهــا مــن أجــل التعامــل مــع المتطلبــات المطروحــة ـفـي هــذه السياســة. 

تقديم تقرير إىل مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة بخصوص المخاطر المادية. 
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لجنة المراجعة/ إرشاف مجلس اإلدارة:

موظف دعم المخاطر:

مراجعة واعتماد سياسة إدارة المخاطر ومدى توافقها مع أهداف الرشكة. 

مراجعة واعتماد مدى تحمل الرشكة للمخاطر )الخطر المقبول(.

االنتبــاه ألكــر المخاطــر أهميــة فــي كافــة وحــدات األعمــال ومــا إذا كانــت اإلدارة 

تــرد بشــكل مناســب.

ــى  ــة ع ــدرة الرشك ــدى ق ــوء م ــا فــي ض ــر إليه ــر والنظ ــة المخاط ــة محفظ مراجع

ــر.  ــل المخاط تحم

ــدات  ــن وح ــر ضم ــل إدارة المخاط ــار عم ــب إلط ــق المناس ــان التطبي ــة وضم مراقب

ــال.  األعم

ــدوام جزئــي عــى مســتوى الرشكــة يشــغله       وظيفــة دعــم المخاطــر هــي منصــب ب

ــذ إدارة  ــام تنفي ــان إتم ــر بضم ــم المخاط ــف دع ــوم موظ ــة. يق ــة الداخلي ــس المراجع رئي

المخاطــر بطريقــة مهيكلــة وجذريــة ومســتمرة فــي كافــة وحــدات الرشكــة لألعمــال. 

وتتلخص مسئوليات موظف دعم المخاطر تحديدًا فيما ييل:

الحفاظ عى إطار عمل إدارة المخاطر )األدوات والمنهجيات(.

دعم وحدات األعمال في استخدامهما لهذه األدوات والمنهجيات.

المحافظة عى التواصل في إدارة المخاطر داخل الرشكة. 

إذا مــا طلبــت ذلــك أحــد وحــدات األعمــال، القيــام بتســهيل تقييــم المخاطــر كجــزء 

مــن الخطــة لثــاث ســنوات وكجــزء مــن الدعــم للقــرارات الرئيســية. 

تقديم تقرير مخاطر سنوي إىل الرشكة وكذلك تقرير مخاطر موحد. 

التنسيق وإجراء التدريب في إدارة المخاطر. 
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مدقق الزتام المخاطر:

     يتحمــل مدقــق الــزام المخاطــر مســئولية تدقيــق واإلبــاغ عــن مــدى نجــاح وحــدات 

األعمــال فــي التعامــل مــع المتطلبــات الــواردة فــي سياســة الرشكــة إلدارة المخاطــر. 

وبصــورة عامــة فــإن مدقــق الــزام المخاطــر يتــم االســتعانة بموظــف مــن خــارج الرشكة 

يتبــع للجنــة التدقيــق وااللــزام مبــارشة. 

وتتلخص المسئوليات المحددة لمدقق الزتام المخاطر فيما ييل: 

تقييم واإلباغ عن الزتام وحدات األعمال بسياسة الرشكة في إدارة المخاطر. 

تقييم الضوابط في مناطق المخاطرة الرئيسية بصورة تخصصية. 

تقييم االلزتام بسياسات الرشكة األخرى بصورة تخصصية.

ــام اإلدارة بتطبيــق إطــار عمــل الرشكــة فــي إدارة  ــاغ عــن مــدى قي مراجعــة واإلب

ــر. المخاط

يتعــن عــى كل مــن يرغــب ـفـي االســتثمار لــدى الرشكــة أن يقــوم بدراســة كافــة 

ــة  ــرة المبين ــل المخاط ــا عوام ــا فيه ــة بم ــر بعناي ــذا التقري ــا ه ــيت يحتويه ــات ال المعلوم

أدنــاه، وقــد يتأثــر نشــاط الرشكــة ومركزهــا المــايل ونتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة 

بشــكل ســليب وجوهــري فــي حــال حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــرة الــيت تعتقــد 

ــن  ــم يت ــرى ل ــر أخ ــة، أو أي مخاط ــا مهم ــايل أنه ــت الح ــة )اإلدارة( فــي الوق إدارة الرشك

لــإدارة أن تحددهــا أو الــيت تعتقــد أنهــا غــر جوهريــة. أو إذا أصبحــت هــذه األخــرة مخاطــر 

جوهريــة. قــد يــؤدي حــدوث إحــدى أو بعــض هــذه المخاطــر إىل انخفــاض ســعر الســهم 

فــي الســوق وقــد يخــرس المســتثمر كامــل أو جــزء مــن اســتثماره فــي أســهم الرشكــة.
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ــة  ــر المتعلقـ المخاطـ
بنشـــــاط الشـــــركة:
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 1. المخاطر المرتبطة بالترشيعات والقوانن:

ــات  ــعودية لتعليم ــة الس ــة العربي ــات فــي المملك ــة والنقلي ــات البرولي ــع الخدم      تخض

ــاط  ــة نش ــة مزاول ــد رخص ــا كتجدي ــزام به ــة االل ــى الرشك ــن ع ــددة يتع ــن مح وقوان

يــًا عنــد انقضــاء  النقليــات مــن وزارة النقــل، وهــي رخصــة تقــوم الرشكــة بتجديدهــا دور

ــه فــي  ــم تواج ــا ل ــورة وأنه ــة المذك ــد الرخص ــوم بتجدي ــة تق ــم أن الرشك ــا، وبالرغ مدته

المــايض أيــة عقبــات فــي هــذا الخصــوص، إال أنــه ال يوجــد ضمــان أن الرشكــة ســتتمكن 

مــن تجديدهــا فــي المســتقبل. ممــا قــد يؤثــر تأثــرًا جوهريــًا عــى قــدرة الرشكــة عــى 

االســتمرار فــي مزاولــة نشــاط النقــل.

ــة  ــة والقروي ــؤون البلدي ــن وزارة الش ــة م ــكل محط ــة ل ــى رخص ــول ع ــب الحص ــا يج كم

والدفــاع المدنــي والمركــز الوطــي للرقابــة عــيل االلــزام البيــي لمزاولــة نشــاط 

الخدمــات البروليــة لــكل محطــة عــى حــدة، وقــد تتأثــر أعمــال الرشكــة إذا لــم تتمكــن 

ــا  ــدة أو تجديده ــات الجدي ــص للمحط ــذه الرخ ــى ه ــول ع ــن الحص ــتقبل م فــي المس

ــة. ــات القائم للمحط

إن جــزءًا كبــرًا مــن العمالــة لــدى الرشكــة هــم مــن غــر الســعودين )عمــال محطــات 

البزنيــن وســائقي الريــات( وقــد تتأثــر الرشكــة ســلبًا فــي حــال تطبيــق رشوط للتوطــن 

أكــر رصامــة. ممــا يــؤدي إىل عدم اســتطاعة الرشكــة الحصول عى تأشــرات الســتقدام 

العمالــة وهــذا بــدوره يــؤدي إىل عــدم القــدرة عــى التشــغيل فــي المحطــات والنقليات.

وبشــكل عــام فــإن أي تغيــر فــي األنظمــة والتعليمــات المتعلقــة بأعمــال الرشكــة مــن 

نقــل وتحميــل وتفريــغ وتخزيــن للمــواد البروليــة والمــواد الخطــرة والقابلــة لاشــتعال 

ومتطلبــات حمايــة البيئــة وترخيــص المقاهــي مــن شــأنه أن يزيــد مــن تكاليــف وأعبــاء 

الرشكــة بشــكل مــادي ممــا قــد ينعكــس عــى المركــز المــايل للرشكــة ونتائــج أعمالهــا 

وتدفقاتهــا النقديــة بصــورة ســلبية.
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2. االعتماد عىل العمالء من الجهات الحكومية والرشكات:

3. المخاطر المرتبطة بتوفر المحروقات وأسعارها:

ــة  ــات الحكومي ــع الجه ــة م ــود الموقع ــن العق ــة م ــرادات المحقق ــبة اإلي ــت نس      بلغ

ــرادات قطــاع بــرول. أمــا  والــرشكات الخاصــة عــام 2022م حــوايل %8.8 مــن إجمــايل إي

ــن  ــود ع ــد العق ــم تجدي ــه يت ــث أن ــرشكات وحي ــى ال ــد ع ــل فتعتم ــاع النق ــرادات قط إي

ــود  ــذه العق ــد ه ــيتم تجدي ــه س ــان أن ــد ضم ــه ال يوج ــة. فإن ــات مفتوح ــق مناقص طري

فــي المســتقبل، وفــي حــال عــدم تمكــن الرشكــة مــن تجديــد هــذه العقــود فقــد يتأثــر 

ــليب. ــكل س ــة بش ــا النقدي ــا وتدفقاته ــج أعماله ــة ونتائ ــايل للرشك ــز الم المرك

     تعتمــد الرشكــة كغرهــا مــن الــرشكات العاملــة فــي تقديــم الخدمــات البروليــة عــى 

رشكــة أرامكــو الســعودية للحصــول عــى المحروقــات لــذا فــإن أي تأخــر فــي التوريــدات 

المســتلمة مــن أرامكــو أو أي تغيــر فــي بنــود العقــود الموقعــة معهــا بهــذا الشــأن 

قــد يؤثــر تأثــرًا ســلبيًا عــى نشــاط الرشكــة.

ــح  كمــا أن أي تغيــر جوهــري فــي أســعار المحروقــات المحــددة أو نقــص هامــش الرب

بواســطة الجهــات الرســمية قــد يؤثــر تأثــرًا ســلبيًا عــى أنشــطة الرشكــة الرئيســية ونتائــج 

أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة. كمــا يمكــن أن يتأثــر المركــز المــايل للرشكــة بشــكل عــام 

إذا لــم تتمكــن الرشكــة مــن مواكبــة أي ارتفــاع محتمــل فــي أســعار المحروقــات مــن 

خــال زيــادة أســعار خدماتهــا أو الحــد مــن تكاليــف التشــغيل. 
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4. المخاطر المرتبطة بتغطية التأمن:

5. االعتماد عىل العنارص البرشية الهامة:

     قامــت الرشكــة باتخــاذ كافــة اإلجــراءات الازمــة للحــد مــن أي خســائر محتملــة مــن 

خــال رشاء وثائــق تأمــن لقطــاع الخدمــات البروليــة تغطــي المســؤولية العامــة 

وحــوادث المركبــات والحريــق والجريمــة ، وتغطــي وثائــق التأمــن فــي قطــاع خدمــات 

النقليــات المركبــات والنقــل الــري والمســؤولية ضد الطــرف الثالــث والحريــق والجريمة، 

وقــد يتأثــر صافــي دخــل الرشكــة ونتائجهــا التشــغيلية ومركزهــا المــايل نتيجــة حــدوث 

ــن  ــق أو م ــذه الوثائ ــا به ــم تغطيته ــم يت ــوادث أو أرضار ل ــن ح ــتقبلية م ــائر مس أي خس

ــج عــن  ــة والمخاطــر الــيت قــد تنت الحــوادث غــر المغطــاة بالتأمــن كاألعمــال اإلرهابي

ــة. التعامــل مــع المــواد الخطــرة والســامة الــيت قــد تــر بالبيئــة أو العنــارص البرشي

     تعتمــد الرشكــة عــى كفــاءة وخــرة اإلدارة التنفيذيــة والعنــارص البرشيــة الهامــة فــي 

الرشكــة، وقــد اتخــذت الرشكــة عــدة إجــراءات للحــد مــن فقــدان تلــك الكــوادر أو عــدم 

القــدرة عــى إيجـــاد البدائــل المناســـبة لهــــا فــي حالــة فقدانهـــا، وال تضمــن الرشكــة 

إمكانيـــة إبقـــاء العنــارص البرشيــة المؤهلــة العاملــة لديهــا أو إيجــاد بدائــل عــى نفــس 

الدرجــة مــن التأهيــل والخــرة فــي حــال فقدانهــا. ممــا قــد ينعكــس ســلبًا عــى إيــرادات 

الرشكــة ونتائــج أعمالهــا ومركزهــا المــايل.
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6. االعتماد عىل بعض برامج الحاسب اآليل الهامة:

7. المخاطر المتعلقة بالسوق:

     تعتمــد إدارة الرشكــة بشــكل فعــال عــى اســتخدام وتطبيــق نظــام تخطيــط المــوارد 

فــي المنشــأة )ERP( والــذي يقــوم بإعطــاء نتائــج متكاملــة لعمليــات الرشكــة، ويســهل 

ــة  ــزاع عــى حقــوق ملكي ــل أو تعطــل أو ن تدفــق المعلومــات بــن األقســام. إن أي خل

هــذا النظــام قــد يؤثــر ســلبيًا عــى عمليــات الرشكــة.

أ . البيئة التنافسية

     ال يوجــد ضمــان لقــدرة الرشكــة عــى االســتمرار فــي المنافســة بشــكل فعــال ضــد 

الــرشكات الحاليــة أو الجديــدة فــي الســوق، وقــد تتســبب التغــرات فــي البيئــة التنافســية 

فــي انخفــاض األســعار وهوامــش الربــح وفقــدان جــزء مــن حصــة الســوق. األمــر الــذي 

مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبًا عــى أربــاح الرشكــة.

ب . تمزي الخدمات

     يعتــر تقديــم الخدمــات الممــزة وبأســعار معقولــة مــن أهــم العوامــل الــيت جعلــت 

ــًا فــي الســوق، وال يمكــن للرشكــة أن تضمــن عــدم تمكــن  مــن الرشكــة منافســًا قوي

منافســيها الحاليــن والمســتقبلين مــن تقديــم خدمــات قــد تكــون أفضــل وأكــر تمــزًا 

ــغيلية  ــج التش ــى النتائ ــلبيًا ع ــرًا س ــر تأث ــد يؤث ــا ق ــة مم ــا الرشك ــيت تقدمه ــك ال ــن تل م

للرشكــة.

ج . االندماجات والتحالفات

     مــن الممكــن أن تندمــج الــرشكات العاملــة فــي الخدمــات البروليــة والنقليــات أو أن 

تتحــد فتشــكل تحالفــات منافســة رسيعــة التطــور ممــا قــد يمكنهــا مــن الحصــول عــى 

حصــة أكــر مــن الســوق عــى حســاب الرشكــة.
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8.  توزيع األرباح:

ــا  ــل منه ــدة عوام ــى ع ــتقبل ع ــاح فــي المس ــع أي أرب ــة لتوزي ــرار الرشك ــد ق      يعتم

ــة  ــاح القابل ــل واألرب ــال العام ــات رأس الم ــايل ومتطلب ــف الم ــاح والموق ــق األرب تحقي

ــع وحــدود االئتمــان المتاحــة للرشكــة باإلضافــة إىل الوضــع االقتصــادي العــام.  للتوزي

كمــا يعتمــد ذلــك عــى عــدة عوامــل أخــرى تخضــع لتقييــم مجلــس اإلدارة، وعليــه فــإن 

الرشكــة ال تضمــن للمســاهمن الحاليــن أو المســتقبلين أنــه ســيتم توزيــع أيــة أربــاح 

فــي المســتقبل أو أن تؤكــد مقــدار األربــاح الــيت ســيتم توزيعهــا إذا مــا تــم إقــرار التوزيع.
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9. المخاطر المالية:

     مــن الممكــن أن تحــدث المخاطــر الماليــة إذا مــا أخفقــت الرشكــة في توفــر ما يكفي 

مــن الســيولة لتلبيــة الزاماتهــا أو إدارة المخاطــر الماليــة بطريقــة تتمــاىش مــع أهــداف 

األعمــال الخاصــة بهــا. وتتوقــف شــدتها عــى عــدد مــن العوامــل والــيت تشــمل حجــم 

ــا  ــرص والمزاي ــال: الف ــبيل المث ــى س ــة )ع ــة الصناع ــايل وطبيع ــف الم ــة والموق الرشك

العامــة والخاصــة، ودرجــة الرفــع المــايل، ... إلــخ( واتجاهــات الســوق بصفــة عامــة.

1-  مخاطرة السعر: 

     تعــرض األربــاح أو صافــي األصــول إىل تغــرات فــي عوامــل الســوق )عى ســبيل المثال 

ــم  ــر فــي الدخــل والنفقــات أو قي ــدة وأســعار الــرف وخافــه( والــيت تؤث أســعار الفائ

المزانيــة العموميــة.

أ- مخاطرة سعر الفائدة

مخاطــرة انحــراف ســعر الفائــدة عــن قيمتــه المتوقعــة ممــا يــؤدي إىل عوائــد اســتثمار 

أقــل ممــا هــو متوقــع أو قــروض أكــر ممــا هــو متوقــع أو تكاليــف منتــج أو تدهــور 

فــي الموقــف التنافــي للرشكــة فــي الصناعــة. 

ب- مخاطرة العملة

قــد ينشــأ التعــرض للتقلبــات فــي أســعار رصف العملــة كنتيجــة لممارســة األعمــال فــي 

األســواق األجنبيــة واالســتثمار فــي األوراق الماليــة والــيت تــم إصدارهــا بواســطة جهات 

خارجيــة أو تكــون صــادرة بعملــة أجنبيــة. 

ج- مخاطرة حقوق المساهمة

التعرض لتقلبات في الدخل و/أو قيمة حقوق المساهمة في رشكة مساهمة. 
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د- مخاطرة السلعة

تكــون هــذه مخاطــرة فــي الســوق الماليــة إذا مــا اختــارت الرشكــة اســتثمارًا كجــزء مــن 

اســراتيجية تنويــع أو إدارة مخاطــرة اســتثمار مــن زاويــة النظــر الصناعيــة فــإن مخاطــرة 

الســلعة هــو التعــرض للتقلبــات فــي أســعار المــواد أو المنتجــات القائمــة عــى الســلعة 

)عــى ســبيل المثــال الذهــب والطاقــة والنحــاس والقهــوة(.

هـ- مخاطرة األداة المالية

قــد تختلــف مخاطــرة الســوق الماليــة عــى حســب القطــاع الخــاص فــي الســوق الــذي 

يتعــرض لــه صاحــب اإلدارة الماليــة أو الطريقــة الــيت يكــون عليهــا التعــرض. 



56التقرير السنوي 2022

2-  مخاطرة السيولة:

ــة الزامــات التدفــق النقــدي فــي الوقــت       التعــرض لخســارة كنتيجــة للعجــز فــي تلبي

ــة  ــة لمحفظ ــيولة كنتيج ــرة الس ــأ مخاط ــا تنش ــادة م ــة وع ــورة اقتصادي ــب وبص المناس

اســتثمار مــع تدفــق نقــدي و/أو ملــف اســتحقاق والــيت تختلــف عــن التدفقــات النقدية 

األساســية الــيت تفرضهــا متطلبــات والزامــات التشــغيل بالرشكــة.

أ- مخاطرة التدفق النقدي

الخســائر الفعليــة الــيت يتــم تكبدهــا عــى أثــر العجــز فــي تمويــل االلزامــات التشــغيلية 

أو الماليــة لألعمــال. 

ب- مخاطرة تكلفة الفرصة

اســتخدام األمــوال بطريقــة تــؤدي إىل خســارة القيمــة االقتصاديــة بمــا فــي ذلك خســائر 

فــي القيمــة الزمنيــة وتكاليــف معامــات نتيجــة اإلدارة غــر المناســبة أو غــر الفعالــة 

للتدفقــات النقديــة وغرهــا مــن أســباب خســارة القيمــة. 

ج- مخاطرة الركز

التعــرض للخســارة كنتيجــة للعجــز فــي الوصــول إىل النقديــة فــي الموعــد المحدد بســبب 

العجــز فــي تســييل التعــرض بــدون تحريــك الســوق أو ظــروف الســوق غــر االعتياديــة أو 

اســتخدام المنتجــات الماليــة »الخاصــة« أو اإلفــراط فــي االعتمــاد عــى عــدد صغــر مــن 

مصــادر التمويــل.
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3- مخاطرة االئتمان: 

     التعــرض لخســارة فعليــة أو تكلفــة فرصــة نتيجــة التخلــف )أو عجــز آخــر فــي األداء( مــن 

جانــب جهــة اقتصاديــة أو قانونيــة )المديــن( والــذي لديــه أعمــال تجاريــة مــع الرشكة.

أ- مخاطرة التخلف

طرف مقابل يعجز عن أداء الزاماته. 

ب- مخاطرة الركز

ــاع  ــد أو قط ــل واح ــن عمي ــرادات ع ــات أو اإلي ــم المبيع ــى حج ــب ع ــر المناس ــد غ التأكي

صناعــة أو غرهــا مــن قطاعــات االقتصــاد األخــرى يــؤدي إىل التعــرض لخســارة بالغــة. 

ج- مخاطرة التسوية

ــرى  ــة األخ ــراف المالي ــوم األط ــا تق ــة حينم ــة المالي ــن الناحي ــرة م ــذه المخاط ــأ ه تنش

بســداد دفعاتهــا إىل بعضهــا البعــض فــي أوقــات مختلفــة أو فــي أماكــن مختلفــة. وفي 

ــة  ــر المتوقع ــف غ ــرة التكالي ــف مخاط ــوية تص ــرة التس ــإن مخاط ــايل. ف ــر م ــياق غ س

ــام بالســداد فــي المــكان المحــدد  ــة المرتبطــة بالعجــز فــي القي و/أو المضايقــة اإلداري

والوقــت المحــدد. 

د- مخاطرة الضمان 

هــذه هــي المخاطــرة المتمثلــة فــي قيمــة أصــل مــا تــم تقديمــه كضمــان عــن قــرض 

أو ذمــة مدينــة أو الــزام فــي األداء والــذي يمكــن أن يتــم فقدانــه إمــا جزئيــًا أو كليــًا.
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10. معلومات حول مخاطرة صناعة القرار:

     المخاطــرة الــيت اســتخدمتها المعلومــات لدعــم القرارات االســراتيجية، أو التشــغيلية، 

أو الماليــة غــر مائمــة، أو موثوقــة. هــذه المخاطــرة ترتبــط بإمكانيــة اســتخدام 

وانضبــاط المعلومــات الــيت إمــا تــم إنشــاؤها أو تلخيصهــا بواســطة عمليــات وتطبيقــات 

أو إخفــاق فــي فهــم احتياجــات المعلومــات.

1- المخاطر التشغيلية:

مخاطرة المزيانية والتخطيط: المزانيات أو خطط األعمال غر واقعية أو قائمة 

عى فرضيات مائمة أو قائمة عى دوافع تكلفة وإجراءات أداء والمقبول من قبل 

المديرين أو مستخدمة كأداة رقابة.

العماء في  يرغب  ما  يفوق  الرشكة  سعر  الخدمات:  المنتجات/  مخاطرة تسعري 

سداده أو أنه ال يغطي تكاليف االنتاج والتوزيع.

مخاطرة الزتام التعاقد: ليس لدى الرشكة معلومات تتعقب بشكل فعال االلزامات 

التعاقدية القائمة في لحظة معينة من الزمن بحيث يمكن لصانعي القرار النظر بعن 

االعتبار إىل التوابع المالية الناجمة عن إبرام المزيد من االلزامات الراكمية.

ال توفر إجراءات أداء العملية صورة موثوقة ألداء  مخاطرة القياس )العمليات(: 

وافية  معلومات  تقدم  ال  اإلجراءات  الواقع.  دقيقة  بصورة  تعكس  وال  التشغيل 

أو  مــعـــقـــــــولة  أو  مفهومة،  أو  مفيدة،  غر  أنها  بسبب  قرارات  اتخاذ  يتم  كي 

عمـــلــيــــة أو مؤرشات تغير.

مخاطر الموائمة: ال تتماىش أهداف ومقاييس أداء عمليات الرشكة مع أهداف 

واسراتيجيات العمل الشاملة ، حىت ال تتعارض مع األنشطة المتعلقة بعمل الرشكة.

مخاطر المعلومات المحاسبية: يجب دمج معلومات المحاسبة المالية المستخدمة 

إلدارة العمليات التجارية بشكل صحيح مع المعلومات غر المالية اليت تركز عى رضا 

العماء ، وقياس الجودة ، وتقليل وقت الدورة ، وزيادة الكفاءة. لتجنب نتيجة قر 

النظر ، التثبيت قصر المدى عى التاعب بمخرجات العمليات التجارية لتحقيق األهداف 

التحكم في العمليات وتحسينها. تلبية توقعات العماء من خال  ، بداًل من  المالية 



59التقرير السنوي 2022

2- التقارير العامة:

يــر الماليــة الــيت يتــم إصدارهــا  مخاطــرة تقييــم التقاريــر الماليــة: تشــمل التقار

للمســتثمرين والممولــن الحالــن والمســتقبلين مغالطــات ماديــة أو تحــذف 

ــة. ــا مضلل ــا يجعله ــة مم ــع مادي وقائ

مخاطــرة تقييــم الرقابــة الداخليــة: العجــز فــي تجميــع ما يكفــي مــن المعلومات 

ــغيل فــي  ــم والتش ــة التصمي ــدى فعالي ــم م ــل تقيي ــن أج ــة م ــة ذات الصل الموثوق

ــه إقــرارات غــر دقيقــة مــن  ــج عن ــة ممــا ينت ــر المالي ي ــة حــول التقار ــة الداخلي الرقاب

جانــب اإلدارة فــي تقريــر الرقابــة الداخليــة.

ــات  ــن المعلوم ــي م ــا يكف ــع م ــز فــي تجمي ــذي: العج ــق التنفي ــرة التوثي مخاط

ــغيل فــي  ــم والتش ــة التصمي ــدى فعالي ــم م ــل تقيي ــن أج ــة م ــة ذات الصل الموثوق

ضوابــط وإجــراءات اإلفصــاح ممــا ينتــج عنــه عــدم اإلفصــاح عــن معلومــات ماديــة 

ــة. ــر العام ي ــق وفــي التقار ــي التوثي إىل موظف

مخاطــرة الرضيبــة: وجــود معامــات كــرى بالرشكــة ذات توابــع رضيبيــة مزدوجــة 

كان مــن الممكــن تجنبهــا لــو تــم هيكلتهــا بشــكل مختلــف. االخفــاق فــي االلــزام 

باألنظمــة الريبيــة )عــى ســبيل المثــال متطلبــات الســداد وتقديــم اإلقــرارات( 

يخلــق مخاطــر.

يــر المعلومــات  مخاطــرة تقاريــر الجهــة التنظيميــة: تقار

الــوكاالت  تطلبهــا  الــيت  والماليــة  التشــغيلية 

التنظيميــة غــر كاملــة أو غــر دقيقــة 

ممــا  وقتهــا  غــر  ـفـي  أو 

يعــرض الرشكــة لغرامــات 

وعقوبــات. وجــزاءات 
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3- المخاطر االسرتاتيجية:

ــرة  ــة متغ ــع بيئ ــل م ــة والتواص ــاق فــي مراقب ــي: االخف ــح البي ــرة المس مخاط

ــال.  ــراتيجيات األعم ــادم اس ــؤدي إىل تق ــا ي ــة مم برسع

ــّرف و/ ــر مع ــد غ ــال بائ ــوذج أعم ــة نم ــدى الرشك ــال: ل ــوذج األعم ــرة نم مخاط

ــم مســتحدث لنموذجهــا الحــايل  ــة لعمــل تقيي أو يفتقــد إىل المعلومــات المطلوب

ــدد.  ــت المح ــوذج فــي الوق ــذا النم ــل ه ــل تعدي ــن أج ــة م ــال ملزم ــة أعم ــاء حال وبن

ــى  ــد األق ــة إىل الح ــول الرشك ــدم وص ــرة ع ــال: مخاط ــة األعم ــرة محفظ مخاط

مــن أداء األعمــال مــن خــال إعطــاء األولويــات للمنتجــات بشــكل فعــال أو موازنــة 

أعمالهــا فــي ســياق اســراتيجي. 

مــن  يكفــي  مــا  اإلدارة  لــدى  ليــس  االســتثمار:  تقديــر  تقييــم/  مخاطــرة 

معلومــات التخــاذ قــرارات اســتثمارية ســليمة عــى المــدى القصــر والمــدى البعيــد 

وربــط المخاطــر بــرأس المــال الخاضــع للمخاطــرة. عجــز اإلدارة وكبــار صانعــي القــرار 

ــة أو  ــورة موثوق ــدد بص ــل مح ــة عم ــاس قيم ــى قي ــم ع ــدم قدرته ــين وع الرئيس

ــراتيجي. ــياق اس ــرى فــي س ــه الك ــن قطاعات ــاس أي م قي

مخاطــرة هيكلــة الرشكــة: ال يتحمــل الهيــكل التنظيمــي للرشكــة التغيــر أو 

اســراتيجيات أعمــال الرشكــة. 

مخاطــرة القيــاس )االســرتاتيجية(: تحــدث حينمــا يركــز أداء الرشكــة بشــكل عــام 

عــى النتائــج الماليــة قصــرة األمــد أو عنــد عــدم التوافــق مــع أو دعــم اســراتيجيات 

األعمــال. 

مخاطــرة تخصيــص المــوارد: عمليــة تخصيــص المــوارد بالرشكــة ال تنشــأ وال تحافظ 

عــى مــزة تنافســية أو تعظــم مــن االيــرادات لــذوي المصلحة. 

مخاطــرة التخطيــط: اســراتيجيات األعمــال بالرشكــة ال تقــوم عــى مدخــات خاقة 

وإبداعيــة أو تســتند إىل فرضيــات حاليــة حــول المنــاخ الخارجــي ممــا يــؤدي إىل 

ــزة.  ــر مرك ــة وغ ــراتيجيات متقادم اس



61التقرير السنوي 2022

ــا  ــاج لديهـ ــوط اإلنتـ ــة خطـ مخاطــرة دورة الحيــاة: منهــج الرشكــة فــي إدارة حركـ

ــدء والنمــو والنضــج  ــال الب ــاة )عــى ســبيل المث ــول دورة الحي ــور صناعتهــا طـ وتطـ

ــا.  ــراتيجيات أعماله ــي الس ــاح النهائ ــدد النج ــدار( يه واالنح

مخاطــرة التوافــق: ال تتوافــق األهــداف وإجــراءات األداء الخاصــة بعمليــات 

األعمــال بالرشكــة مــع األهــداف واالســراتيجيات العامــة. األهــداف واإلجــراءات ال 

ــقة. ــر منس ــة وغ ــطة متعارض ــؤدي إىل أنش ــة وت ــور الصحيح ــى األم ــز ع ترك

مخاطــرة المعلومــات المحاســبية: المعلومــات المحاســبية الماليــة المســتخدمة 

ـفـي إدارة عمليــات األعمــال غــر متكاملــة مــع المعلومــات غــر الماليــة الــيت 

ترتكــز عــى رضــا العميــل وقيــاس الجــودة وتقليــل زمــن الــدورة وزيــادة الفعاليــة. 

والنتيجــة نظــرة قــارصة وإصــاح قصــر األمــد فــي التعامــل مــع مخرجــات عمليــات 

األعمــال إلنجــاز األهــداف الماليــة بــداًل مــن تلبيــة توقعــات العميــل عــر الســيطرة 

عــى تحســن العمليــات.
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النتائج المالية واألرباح:

     تلخــص الجــداول واألشــكال التاليــة قائمــة المركــز المــايل وقائمــة الدخــل وقائمــة 

التدفقــات النقديــة للســنوات الماليــة المنتهية فــي 31 ديســمر 2022م، 2021م، 2020م 

2019م، 2018م.

جدول يوضح بنود األصول والخصوم وحقوق المساهمن
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لقــد اســتمر نمــو أصــول الرشكــة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة مــن 3,432 مليــون 

ريــال فــي 2018 اىل 6,316 مليــون ريــال 2022

كمــا اســتمر نمــو حقــوق الملكيــة خــال الســنوات الخمــس الماضيــة مــن 643 مليــون 

ريــال فــي 2018 إىل 1,109 مليــون ريــال فــي 2022م 

شــكل يوضــح بنــود األصــول والخصــوم وحقــوق المســاهمن، تطــور اجمــايل 
األصــول المتداولــة والثابتــة )بالمليــون ريــال(:

تطور االلزامات وحقوق الملكية )بالمليون ريال(:
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جدول يوضح قائمة الدخل
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شكل يوضح قائمة الدخل )آالف الرياالت(
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جدول يوضح قائمة الدخل كنسبة من اإليرادات
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التدفقات النقدية:

     تعتــر التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التشــغيلية هــي المصــدر األســايس لتمويــل 

نشــاطات الرشكــة وتوزيــع األربــاح والتوســعات الرأســمالية:

2018م2019م2020م2021م2022مالتدفقات النقدية

قائمة التدفقات (باأللف)

األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التشغيلية

األنشطة التمويلية

الزيادة(النقص) في رصيد النقد

رصيد النقد أول المدة

ريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعوديريال سعودي

717.564899.288710.818525.657437.004

273.964 76.95998.14746.06246.083

149.092 241.731129.003 518.207122.482

324.480 460.552540.003 325.155314.543

21.188 125.79821

148.166273.96476.95998.14746.062رصيد النقد آخر المدة

197.00552.085

شكل يوضح التدفقات النقدية )آالف الرياالت(
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التحليل الجغرافي اإلجمايل إليرادات الرشكة ولرشكاته التابعة

نتائج التشغيل:

ــة  ــة فــي 31 ديســمر2022م مقارن ــة المنتهي      وممــا يتضــح أعــاه أن قائمــة الدخــل للســنة المالي

مــع 2021م فــي ارتفــاع حيــث بلغــت إيــرادات الرشكــة فــي عــام 2022م 12,356.1 مليــون ريــال مقارنــة 

ــاع  ــك إىل ارتف ــزي ذل ــا %35.6 ويع ــاع قدرهـــ ــبة ارتف ــام 2021م بنس ــال فــي ع ــون ري بـــ 9,109.6 ملي

المبيعــات فــي قطاعــي بــرول وناقــل ، وتمثــل اإليــرادات المتحققــة مــن قطــاع الخدمــات البروليــة 

وقطــاع النقليــات مــا نســبته %97,50 و %2,50 مــن إيــرادات الرشكــة لعــام 2022م عــى التــوايل، كمــا 

بلــغ الربــح التشــغييل مــن األعمــال الرئيســية للرشكــة 370.8 مليــون ريــال لعــام 2022م مقارنــة مــع 

ــام 2022م  ــح لع ــغ صافــي الرب ــا بل ــا %30,20 كم ــاع قدره ــبة ارتف ــون بنس ــابق 284,8 ملي ــام الس الع

241.8 مليــون ريــال مقارنــة 176,8 مليــون ريــال للعــام الســابق بنســبة ارتفــاع 36.8%.
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 يعــود ســبب االرتفــاع ـفـي صاـفـي الربــح خــال الفــرة الحاليــة مقارنــة مــع الفــرة المماثلــة 

مــن العــام الســابق اىل زيــادة المبيعــات لقطاعــي بــرول وناقــل ، وزيــادة اإليــرادات األخــرى 

ــاض  ــن انخف ــم م ــاة بالرغ ــة المطف ــة بالتكلف ــتثمارات مدرج ــن اس ــد م ــرادات فوائ ــة إىل إي باإلضاف

ــة  ــف العمومي ــويقية والمصاري ــف التس ــادة المصاري ــرك وزي ــرشوع المش ــتثمار فــي الم ــاح االس ارب

ــزكاة.  ــف ال ــة ومصاري ــف المالي ــة والمصاري واإلداري

ــام  ــن الع ــة م ــرة المماثل ــع الف ــة م ــة مقارن ــرة الحالي ــال الف ــامل خ ــل الش ــايل الدخ ــاع إجم ارتف

ــددة . ــن المح ــع الموظف ــات مناف ــاس الزام ــادة قي ــائر إع ــادة خس ــن زي ــم م ــابق بالرغ الس

ــع  ــع مــن العــام الســابق والرب ــع الراب ــات التشــغيلية للعــام الســابق والرب ــل الدخــل مــن العملي تعدي

الســابق للعــام الحــايل ناتــج إيل إعــادة تصنيــف اإليــرادات األخــرى مــن ضمــن العمليــات التشــغيلية ، 

باإلضافــة لتعديــل أربــاح محققــة وغــر محققــة مــن إعــادة تقييــم االســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن 

خــال الربــح والخســارة . 

تم تعديل سعر الديزل .

ــن  ــعودية للمراجع ــة الس ــن الهيئ ــدة م ــبة المعتم ــري المحاس ــن معاي ــالف ع ــد أي اخت ال يوج

ــبن والمحاس
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ــمر 2022  ــة فــي 31 ديس ــنة المنتهي ــايل للس ــز الم ــة المرك ــر فــي قائم ــد الظاه إن الرصي
والبالــغ قيمتــه 2,193,242 ريــال ســعودي )2021: 2,229,230 ريــال ســعودي( يخــص رشكــة 

الدريــس برتــي ايــه جــي الســويرسية.

الـــرشكات التابعـــة:

     بتاريــخ 21 شــعبان 1434هـــ )الموافــق 30 يونيــو 2013م( أبرمــت الرشكــة اتفاقيــة مــرشوع مشــرتك 

مــع رشكــة بريتــي ايــه جــي لتأســيس منشــأة مــدارة بصــورة مشــرتكة بــرأس مــال قــدره مليــون ريــال 

ســعودي ومملوكــة مناصفــة مــن كا الرشكتــني بنســبة %50 - %50 فــي رأس المــال واالســتثمارات 

واألربــاح. 

ــة  ــق مســتقل مكــون مــن الرشكتــني داخــل المملكــة العربي ــدة مــن خــال فري ــدار الرشكــة الجدي وت

الســعودية ، وتعمــل الرشكــة فــي مجــال تقديــم خدمــات إدارة عمليــات اإلمــداد والتمويــن والتخزيــن 

للمنشــآت الكيميائيــة الصناعيــة والخدميــة والحاويــات وإدارة محطــات التنظيــف لصهاريــج نقــل المــواد 

الكيميائيــة علمــًا بــأن رشكــة بريتــى هــي رشكــة ســويرسية تعمــل فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية 

والنقــل للمــواد الكيميائيــة بواســطة الصهاريــج الخاصــة بالــرب والبحــر والقطــارات فــي أوروبــا والصــني 

وســنغافورا. 

وفــي تاريــخ 10 رجــب 1436هـــ الموافــق )29 أبريــل 2015م( تمــت إجــراءات عقــد التأســيس واســتخراج 

ــئولية  ــتية ذات مس ــات اللوجس ــي للخدم ــس بريت ــة الدري ــم 1010433172 لرشك ــاري رق ــجل التج الس

محــدودة بــرأس مــال )مليــون( ريــال مناصفــة بــني الرشكتــني.

استثمار في مرشوعات مشرتكة:

بيرتشي ايه جيبيرتشي ايه جي

2022م
ريال سعودي

2021م
ريال سعودي

14,216,933في بداية الفترة

أرباح في المشروع المشترك

في 31 ديسمبر

1,476,815

15,693,748

10,305,404

3,911,529

14,216,933
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استثمارات في األصول المالية:

يتمثل االستثمارات في األصول المالية مما ييل:
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     خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمرب 2022 

ــل  ــوك داخ ــتثمار فــي صك ــة باالس ــت الرشك قام

المملكــة العربيــة الســعودية بمبلــغ وقــدره 145 

ــوك  ــذه الصك ــل ه ــعودي وتحم ــال س ــون ري ملي

، %5.5 ســــــنوي  بنســـــب 5.25%  عوائد/فوائــد 

ــة.  ــع الرشيع ــة م متوافق

وقامــت إدارة الرشكــة بتصنيــف تلــك االســتثمارات 

ـفـي الصكــوك بالتكلفــة المطفــأة وذلــك مــن 

ــك  ــاص بذل ــار خ ــوك اختب ــذه الصك ــاوز ه ــال تج خ

األصــي  المبلــغ  مــن  دفعــات  فقــط  »تمثــل 

والعمولــة عــى المبلــغ األصــي القائــم« بنــاء 

عــى نمــوذج األعمــال المعــد مــن قبــل إدارة 

الرشكــة.

قيمة االستثمار في صكوك داخل المملكة 
العربية السعودية

مليون ريال
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وصف سياسة توزيع األرباح:

يوزع صافي األرباح، عى النحو التايل:

ُيجنب )10 %( من صافي األرباح سنويًّا لتكوين االحتياطي النظامي للرشكة.. 1

ــة أن تقــرر وقــف هــذا التجنيــب مــى بلــغ االحتياطــي النظامــي )30 %( مــن . 2 يجــوز للجمعيــة العامــة العادي

رأس مــال الرشكــة المدفــوع. 

يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة، بنــاًء عــى اقــرتاح مجلــس اإلدارة، أن تقــرر تجنيــب نســبة معينــة مــن صافــي . 3

األربــاح لتكويــن احتياطيــات أخــرى ويتضمــن القــرار تخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة بالقــدر الــذي يحقــق 

مصلحــة الرشكــة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة - قــدر اإلمــكان - عــى المســاهمني.

يجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر اقتطــاع مبالــغ مــن صافــي األربــاح إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة . 4

لعمــال الرشكــة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمساهمني تعادل )5 %( من رأس مال الرشكة المدفوع.. 5

يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة ال تتجــاوز )10 %( مــن الباقــي لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة، بحيــث تتناســب . 6

مكافــأة كل عضــو مــع عــدد الجلســات الــي حرضهــا، وأال تتعــدى المكافــأة فــي جميــع األحــوال الحــدود 

القصــوى المســموح بهــا وفقــًا لنظــام الــرشكات. 

ــال  ــون ري ــدره )112.5( ملي ــغ وق ــايل مبل ــايل 2021م بإجم ــام الم ــن الع ــة ع ــاح نقدي ــع أرب ــم توزي ت

ــة  ــن قيم ــبته )15 %( م ــا نس ــة م ــاح الموزع ــذه األرب ــل ه ــد وتمث ــهم الواح ــال للس ــع )1.5( ري بواق

ــمية. ــهم األس الس

التوصيــة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن العــام المــايل 2022م بإجمــايل مبلــغ وقــدره )150( مليــون ريــال 

بواقــع )2( ريــال للســهم الواحــد وتمثــل هــذه األربــاح الموزعــة مــا نســبته )20 %( مــن قيمــة الســهم 

األسمية.
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ــأن،  ــذا الش ــادر فــي ه ــة الص ــة العام ــرار الجمعي ــًا لق ــاح وفق ــن األرب ــه م ــاهم حصت ــتحق المس      يس

وســوف تكــون أحقيــة أســهم المنحــة للمســاهمني المالكــني لألســهم بنهايــة تــداول يــوم الجمعيــة 

العامــة للرشكــة )والــذي ســيتم تحديــــده الحقــــًا( والمقيـــدين فــي ســجل مســاهمي الرشكــة لــدى 

مركــــز اإليــــداع في نهايــــة ثاني يــــوم تــداول يي تاريـــخ انعقــاد الجمعية، وسيتـــم اإلعــان عن تاريخ 

التوزيــع فــي حينــه

وعــى مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرار الجمعيــة العامــة العاديــة بشــأن توزيــع األرباح خــال المــدة المحددة 

لذلك.

سداد األرباح:

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

وصــف ألي مصلحــة تعــود فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا 

ــري فــي  ــة، وأي تغي ــوا الرشك ــم( أبلغ ــني وأقربائه ــار التنفيذي ــة وكب ــس إدارة الرشك ــاء مجل أعض

تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة. 
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ــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة  ــة وحقــوق اكتت ــة تعاقدي وصــف ألي مصلحــة وأوراق مالي

ــن الرشكــة أو أي مــن رشكاتهــا التابعــة  ــار التنفيذيــني وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات دي وكب

وأي تغيــري فــي تلــك الحقــوق خــال الســنة:

وصــف ألي مصلحــة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقربائهم 

فــي أســهم أو أدوات ديــن الرشكة 

وصــف ألي مصلحــة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذيــني وأقربائهــم فــي 

أســهم أو أدوات ديــن الرشكــة
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ال يوجــد وصــف ألي مصلحــة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة 

وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الرشكــة التابعــة

ال يوجــد وصــف ألي مصلحــة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذيــني 

وأقربائهــم ـفـي أســهم أو أدوات ديــن الرشكــة التابعــة
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ــة أو  ــة تعاقدي ــل وأي أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــداد أي أدوات دي ــات وأع ــف لفئ ــد وص ال يوج

مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الرشكــة خــال الســنة الماليــة 

ــل ذلــك.  وال يوجــد أي عــوض حصلــت عليهــا الرشكــة مقاب

ــة  ــل وأي أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ــب أدوات دي ــاب بموج ــل أو اكتت ــوق تحوي ــد أي حق ال يوج

ــة. ــا الرشك ــا أو منحته ــابهة أصدرته ــوق مش ــاب، أو حق ــق اكتت ــرات ح ــة أو مذك تعاقدي

ــرتداد،  ــة لاس ــن قابل ــة ألي أدوات دي ــب الرشك ــن جان ــاء م ــرتداد أو رشاء أو إلغ ــد أي اس ال يوج

ــرتتها  ــي اش ــة ال ــة المدرج ــني األوراق المالي ــزي ب ــع التمي ــة م ــة المتبقي ــة األوراق المالي وقيم

ــة. ــا التابع ــرتتها رشكاته ــي اش ــك ال ــة وتل الرشك

ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الرشكة.

جــدول تفصيــيل يبــن تملــك أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــن وزوجاتهــم وأوالدهــم 
القــر فــي أســهم الرشكــة 
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ــع  ــا الــي يتمت ــات والمكافــآت والمزاي ــة الرتشــيحات والمكافــآت بمراجعــة شــكل المرتب      تقــوم لجن

ــأن  ــذا الش ــادرة فــي ه ــمية الص ــات الرس ــرارات والتعليم ــع الق ــق م ــا يتواف ــك بم ــاء، وذل ــا األعض به

ــج فــي  ــه نظــام الــرشكات والنظــام األســاس للرشكــة ومــا تحقــق مــن نتائ وفــي حــدود مــا نــص علي

ــى  ــول ع ــاء الحص ــق لألعض ــه. ويح ــل هيئت ــس بكام ــا للمجل ــع توصياته ــغيي ورف ــة التش أداء الرشك

بــدل حضــور إذا مــا قــرر مجلــس اإلدارة منــح هــذا البــدل لجميــع األعضــاء الذيــن يحــرضون اجتماعــات 

المجلــس واللجــان، ويقــر المجلــس، بنــاًء عــى توصيــات لجنــة الرتشــيحات والمكافــآت المقابــل الــذي 

ــال  ــري أعم ــني، أو نظ ــني، أو إداري ــم موظف ــم )بوصفه ــل خدماته ــس مقاب ــاء المجل ــه أعض ــل علي يحص

ــارية(. ــة، أو استش ــة، أو إداري فني

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذين للعام 2022م 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
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مكافآت كبار التنفيذين

خمسـة من كبـار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافــآت والتعويضــات 
مضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمديـر المالي

اإلجمالي

رواتب

بدالت

مزايا عينية

المجموع

مكافآت دورية

نسبة من األرباح

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)

6,060,000

3,615,444

-

9,675,444

13,086,021

-

-

-

-

13,086,021المجموع

مكافأة نهاية الخدمة

مجموع مكافأة التنفيذيين
عن المجلس إن وجدت

المجموع الكلي

1,168,344

5,089,656

29,019,465
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مكافآت أعضاء اللجان
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القروض

82
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جدول يوضح القروض

مستحقات القروض: 

     لــدى الرشكــة تســهيالت بنكيــة إســالمية مــن بنــوك محليــه عــى دفعــات مقدمة 
فــي الحســاب الجــاري وهي:

القروض: 
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جدول يوضح حركة القروض للعام 2022م )بالمليون ريال(
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جدول يوضح حركة القروض للعام 2021م )بالمليون ريال(
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اجتماعات مجلس اإلدارة
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خــال العــام 2022م، عقــد مجلــس اإلدارة خمســة اجتماعــات، ويبــن الجــدول التــايل كشــف 
حضــور الجلســات: 

سجل طلبات الرشكة لسجل المساهمن وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمن المنعقدة خال السنة المالية 2022م
وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحارضين لهذه االجتماعات
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التعامات مع األطراف ذوي العاقة خال العام المايل 2022م:
 اســتمرت بعــض العقــود والــيت توجــد فيهــا مصلحــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة وبعــض 

هــذه العقــود تــم االتفــاق عليهــا منــذ ســنوات ســابقة وتأتــي امتــدادا لعاقــات مســتمرة

الرجــوع للمزيانيــة العموميــة للرشكــة االيضــاح رقــم )27( صفحــة )39 & 40( األرصــدة والمعامــات مــع 

الجهــات ذات العاقــة.

علمــًا بأنــه قــد تمــت الموافقــة عــى هــذه المعامــات مــع الجهــات ذات العاقــة مــن قبــل 

مجلــس اإلدارة وأخــذ تريــح بالموافقــة مــن الجمعيــة العامــة العاديــة الســابعة المنعقــدة بتاريــخ 

2022/02/28م عــى هــذه التعامــات علمــًا بأنــه ال يوجــد رشوط تفضيليــة لهــذه التعامــات.

ــذي  ــاط ال ــروع النش ــن ف ــة او ألي م ــة للرشك ــال منافس ــد اي أعم ــه ال توج ــس اإلدارة بأن ــر مجل يق

ــس اإلدارة. ــاء مجل ــن أعض ــو م ــا أي عض ــا أو كان يزاوله ــي يزاوله ــه و ال تزاول
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 يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد صفقة أو عقود من هذا القبيل لم تقدم.

وســوف يتــم أخــذ تريــح مــن الجمعيــة العامــة عــى التعامــات ذات العاقــة حســب الــرشوط 

2023م. للعــام  المعتمــدة 

ــار  ــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الرشكــة أو أحــد كب ــازل بموجب ــات أو اتفــاق تن ال توجــد أي ترتيب

ــض. ــب أو تعوي ــن أي رات ــني ع التنفيذي

ــوق فــي  ــن أي حق ــة ع ــاهمي الرشك ــد مس ــه أح ــازل بموجب ــاق تن ــات أو اتف ــد أي ترتيب ال توج

ــاح. األرب

ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الرشكة.

جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة:  
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كما يؤكد مجلس إدارة الرشكة عىل ما ييل:

تــم اســتخراج كافــة المعلومــات الماليــة المدرجــة مــن القوائــم الماليــة المدققــة للرشكــة دون إجــراء أي 

تعديــل جوهــري عليهــا، وأنــه تــم إعــداد القوائــم الماليــة ومراجعتهــا وفقــًا لمعايــري المحاســبة الصــادرة عــن 

الهيئــة الســعودية للمراجعــني والمحاســبني.

عــدم وجــود أي تغيــري جوهــري أو ســليب فــي الوضــع المــايل والتجــاري للرشكــة خــال الســنة المنتهيــة فــي 

31 ديســمرب 2022م.

ال يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات عىل القوائم المالية 

السنوية للفرتة المنتهية في 2022/12/31م.

ال يوجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيري مراجع الحسابات قبل انتهاء 

الفرتة المعن من أجلها.

لقــد تمــت الموافقــة عليهــا واعتمادهــا مــن جمعيتكــم الموقــرة، والــي ال تتنافــى مــع الحوكمــة االسرتشــادية 

الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة واألنظمــة المعمــول بهــا، ومــن خالهــا يتــم تحديــد أهــداف الرشكــة وســبل 

تحقيقهــا وأســاليب متابعــة األداء.

يقصــد بحوكمــة الــرشكات مجموعــة اإلجــراءات والقوانــني والمعايــري والنظــم والقــرارات الــي تضمن الشــفافية 

والعدالــة بهــدف تحقيــق الجــودة والتمــزي فــي األداء عــن طريــق ترشــيد ترفــات اإلدارة فــي اســتغال المــوارد 

ــع  ــك بوضـ ــة وذل ــراف ذات المصلح ــة األطــ ــة لكافـ ــع ممكنـ ــل منافـ ــق أفضـ ــا يحق ــة بم ــة المتاح االقتصادي

ــة  ــال المتعلق ــة األعم ــى كاف ــة ع ــة والمتابع ــال الرقابـ ــام بأعمــ ــات والقيـ ــط والسياس ــرتاتيجيات والخط االس

بشــؤون الرشكــة. ويتضمــن األطــراف ذوي المصلحــة كل مــن الموظفــني، المورديــن، العمــاء، والبنــوك 

والمقرضــني اآلخريــن والمرشعــني ومنــاخ ممارســة العمــل والمجتمــع بــأرسه، وقــد أقــرت الجمعيــة العامــة فــي 

03 ديســمرب 2017م بالموافقــة عــى تحديــث الئحــة مبــادئ وسياســات حوكمــة الرشكــة والمتضمنــة سياســات 

ــة المراجعــة. ــه والئحــة لجن ــه واللجــان التابعــة ل مجلــس إدارة الرشكــة ومكافآت

أن سجات الحسابات 
ُأعدت بالشكل 

الصحيح. 

أن نظام الرقابة الداخلية 
أعد عى أسس سليمة 

ونفذ بفاعلية.

أنه ال يوجد أي شك 
يذكر في قدرة الرشكة 
عى مواصلة نشاطها.

إقرارات بما ييل:

13 2

الئحة حوكمة الرشكات:
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لقد الزتمت الرشكة بجميع لوائح الحوكمة.

إليكم ملخص ما تم تطبيقه من أحكام هذه الالئحة 
واألحكام اليت لم تطبق وأسبابها:

أســماء الــرشكات داخــل المملكــة أو خارجهــا الــيت يكــون عضــو مجلــس إدارة الرشكــة عضــوًا 
فــي مجالــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا.
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بيــان أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان واإلدارة التنفيذيــة ووظائفهــم الحاليــة 
والســابقة ومؤهاتهــم وخراتهــم

أواًل : أعضاء مجلس اإلدارة:
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ثانيًا : أعضاء اللجان:
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ثالثًا : اإلدارة التنفيذية :
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

ــًا  ــني - عم ــري التنفيذي ــة غ ــه وبخاص ــة أعضائ ــس اإلدارة إلحاط ــا مجل ــي اتخذه ــراءات ال اإلج

بمقرتحــات المســاهمني وملحوظاتهــم حيــال الرشكــة وأدائهــا يكــون مــن خــال إدراجهــا تحــت 

ــازم حيالهــا.  ــم مناقشــتها واتخــاذ ال ــة، ويت ــذي يعقــب الجمعي جــدول اجتمــاع المجلــس ال
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لجان مجلس اإلدارة:
ينبثق من مجلس اإلدارة ثالث لجان وهي:

وتتكــون هــذه اللجــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأمــني رس المجلــس ومــن خــارج المجلــس وذلــك 

حســب التعليمــات واإلجــراءات المنظمــة بهــذا الخصــوص وفيمــا يــي وصــف لــكل لجنــة:

اللجنة التنفيذية 

رفع التقارير واالقرتاحات إىل 
مجلس اإلدارة بشأن تعيني 

أعضاء اإلدارة التنفيذية.

رفع التقارير الخاصة بكافة 
األمور المالية واالسرتاتيجية 
وما يتصل بها لمجلس إدارة 

الرشكة.

العمل عى وضع المزيانيات 
الخاصة بالرشكة.

مراقبة األداء 
التشغيي العمي 
والمايل للرشكة.

اإلرشاف عى تنفيذ 
االسرتاتيجية الشاملة 

للرشكة.

لجنة الرتشيحات لجنة المراجعة 
والمكافآت 

123

أواًل : اللجنة التنفيذية:

123

45
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تم تكوين اللجنة التنفيذية للدورة من أربعة أعضاء هم: 

المهندس/عبدالمحن بن محمد الدريس )رئيسًا(. 1

األستاذ/ حسني بن عبدالرحمن العذل )عضوًا( . 2

المهندس/عبداإلله بن سعد الدريس )عضوًا(. 3

األستاذ/ سلمان بن محمد السحيباني )عضوًا(.. 4

وفيما ييل بيان حضور االجتماعات حسب الجدول أدناه خال عام 2022م:
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ثانيًا : لجنة المراجعة:

تقــدم لجنــة المراجعــة المســاعدة لمجلــس إدارة الرشكــة فــي القيــام بمســئولياته المتعلقــة 
بــاإلرشاف عــىل مــا يــيل:

عمــل مراجعــة ســنوية ألداء لجنــة المراجعــة واختصاصاتهــا المشــار إليهــا ورفع توصياتهـــا إىل مجلــس إدارة . 1
الشـــركة وذلــك لضمــان أداء اللجنــة لمهامهــا عــي أكمــل وجــه وبفاعليــة تامة.

دراسة سامة نظم الرقابة الداخلية في إعداد التقارير المالية ومراقبة مدى فاعليتها.. 2

يــر عــن أهــم النتائــج والتوصيــات وخطــط العمــل التصحيحيــة الــي تعــزتم اإلدارة تنفيذهــا . 3 الحصــول عــى تقار
ومراجعــة مــدى كفايــة اإلجــراءات التصحيحيــة حيــال اكتشــافات المراجعــة الداخليــة.

رفــع توصياتهــا إىل مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتعيــني المحاســبني القانونيــني أو اإلبقــاء عليهــم أو . 4
اســتبعادهم. 

تمــارس اللجنــة جميــع الصاحيــات فيمــا يتعلــق بالتوصيــات الخاصــة بتعيــني وتحديــد أتعــاب المراجــع الخارجي . 5
واإلرشاف عــى عمله.

التأكد من استقالية قسم المراجعة الداخلية.. 6

متابعــة أعمــال المحاســبني القانونيــني، واعتمــاد أي عمــل خــارج نطــاق أعمــال المراجعــة الــي يكلفــون . 7
بهــا أثنــاء أعمــال المراجعــة.

مراجعة التنسيق بني مهمة المراجعة الداخلية والمراجعني الخارجني.. 8

دراسة ماحظات المراجع عى القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.. 9

ــات . 10 ــة البيان ــب مراجع ــا إىل جان ــان جودته ــا، وضم ــت مراجعته ــي تم ــنوية ال ــة الس ــر المالي ي ــة التقار مراجع
الصحفيــة الــي تصــدر بشــأنها، ونتائــج مراجعــة العــام المــايل للرشكــة مــع المراجعــني الخارجيــني وممثــي 

ــبني. اإلدارة المناس

دراسة جميع صفقات األطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.. 11

يــر الماليــة والمحاســبية بمــا فــي ذلــك حــدوث أيــة . 12 مراجعــة سياســات الرشكــة وممارســاتها المتعلقــة بالتقار
تغــريات هامــة فيهــا ومناقشــتها مــع المديــر المــايل للرشكــة والمراجــع الخارجــي.

يــر عنهــا، . 13 دراســة مــدى فاعليــة عمليــة تحديــد المخاطــر الهامــة لنشــاط الرشكــة وتقييمهــا وإعــداد التقار
ــات المناســبة فــي هــذا الصــدد إىل مجلــس اإلدارة. ــك المخاطــر، ورفــع التوصي وأســلوب إدارة الرشكــة لتل

ــرى . 14 ــام أخ ــذ أي مه ــا تنفي ــى عاتقه ــة ع ــة المراجع ــذ لجن ــه تأخ ــورة بعالي ــئوليات المذك ــن المس ــًا ع فض
يــًا عمــا قامــت بــه اللجنــة مــن عمليــات  يوكلهــا إليهــا مجلــس إدارة الرشكــة. وتقــدم للمجلــس تقريــرًا دور

فحــص، وتوصياتهــا فــي هــذا الشــأن. 
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وقــد أقــرت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي 16 نوفمــر 2020م الموافقــة عــىل تشــكيل لجنــة 
المراجعــة ومهامهــا وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا لــدورة المجلــس الجديــدة والــيت 

بــدأت فــي 2020/12/22م ولمــدة ثــالث ســنوات وهــم كالتــايل:

عادل بن فارس بن عبدالمعيش العتييب )رئيسًا(. 1

عيد بن فالح بن سيف الشامري )عضوًا(. 2

سعد بن حمد بن محمد الدريس )عضوًا(. 3

خالد بن محمد بن عبدهللا الخويطر )عضوًا(. 4

وفيما ييل بيان حضور االجتماعات حسب الجدول أدناه خال عام 2022م: 
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ثالثًا  : لجنة الرتشيحات والمكافآت:

ــة  ــآت، ولجن ــة مكاف ــة، ولجن ــة حوكم ــا كلجن ــآت بمهامه ــيحات والمكاف ــة الرتش ــوم لجن      تق
ترشــيحات.

يتمثل الغرض من اللجنة في مساعدة مجلس إدارة الرشكة فيما ييل:

ــة مهمــة البحــث عــن األفــراد المؤهلــني النتخابهــم أعضــاء بمجلــس إدارة الرشكــة، . 1 تتــوىل اللجن
وذلــك مــن أجــل ضمــان احتــواء المجلــس للتَوليــف الصحيــح مــن المهــارات والخــربات وتختــار لجنــة 
الحوكمــة األفــراد بنــاء عــى معايــري العضويــة الــواردة بمبــادئ وقواعــد حوكمــة الرشكــة، ويجــب 
أن تتأكــد اللجنــة عــدم ترشــيح شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة بالــرشف أو األمانــة لعضويــة 

المجلــس.

تقــوم اللجنــة بدراســة وتقييــم اســتقالية كل مرشــح مــن مرشــحي عضويــة المجلــس مــع األخــذ . 2
فــي االعتبــار إرشــادات الرشكــة فيمــا يتعلــق باالســتقالية، والمعايــري الــي حددتهــا » هيئة الســوق 

الماليــة » فــي قواعــد التســجيل واإلدراج.

ــة، . 3 ــة الرشك ــراءات حوكم ــات وإج ــادئ وسياس ــة مب ــل بمراجع ــى األق ــام ع ــة كل ع ــوم اللجن تق
ــك. ــام بذل ــم القي ــن المائ ــا كان م ــري إذا م ــراء أي تغي ــس اإلدارة بإج ــة لمجل والتوصي

تــرشف اللجنــة عــى تقييــم مجلــس إدارة الرشكــة، وإدارتهــا التنظيميــة عــى ضــوء قواعــد حوكمــة . 4
الرشكة. 

ترفــع اللجنــة توصياتهــا بشــأن الحجــم المناســب للمجلــس، وفاعليتــه فــي الوفــاء بالزتاماتــه تجــاه . 5
الرشكــة ومســاهميها. 

تضــع وتطبــق اللجنــة سياســات وبرامــج الرشكــة الخاصــة بمكافــآت ومرتبــات المديريــن التنفيذيــني . 6
وأعضــاء مجلــس اإلدارة.

مراجعة قواعد السلوك المهين واألخاقي للرشكة، وإقرارها ومتابعتها.. 7

ــس اإلدارة . 8 ــو مجل ــا إذا كان عض ــة م ــح فــي حال ــارض فــي المصال ــود أي تع ــدم وج ــن ع ــد م التأك
ــرى. ــة أخ ــس إدارة رشك ــة مجل ــا عضوي ــغل أيض يش

تقــوم اللجنــة بمراجعــة وضــع كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة كعضــو مســتقل مــرة ســنويًا . 9
عــى األقــل، ولكــي يحــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلني مــا إذا كان األعضــاء مؤهلــني لكــي 

يكونــوا أعضــاء مســتقلني يقــوم كل عضــو بمــلء اســتبيان تتــويل لجنــة الحوكمــة مراجعتــه.
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ــة  ــن أي جه ــة أو م ــن الهيئ ــة م ــى الرشك ــروض ع ــي مف ــد احتياط ــزاء أو قي ــة أو ج عقوب
إرشافيــة أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى.

بخاف البيان أدناه  

ــه  الوســائل الــيت اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائ
والجهــة الخارجيــة الــيت قامــت بالتقييــم وعالقتهــا بالرشكــة:

يقوم المجلس ككل بعمل تقييم ذاتي دوري تحت إرشاف لجنة الحوكمة.

تفاصيل المساهمات االجتماعية للرشكة: 

تخصيــص مبلــغ وقــدره )2.5( مليــون ريــال كحــد أقــى لرفهــا خــال العــام لخدمــة المجتمــع 
وتفويــض ســعادة الرئيــس التنفيــذي للرشكــة برفهــا.
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المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة، ونتائج فحص نظام 
الرقابة الداخلية:

     لــدى الرشكــة إدارة مراجعــة داخليــة مســتقلة تتبــع مبــارشة للجنــة المراجعــة، وتقــوم إدارة المراجعة 

الداخليــة بتنفيــذ مهــام عملهــا وفقــًا لائحــة المراجعــة المعتمــدة مــن مجلــس إدارة الرشكــة، وتقــدم 

إدارة المراجعــة الداخليــة خدمــات استشــارية وموضوعيــة مســتقلة بهــدف مســاعدة مجلــس اإلدارة 

ولجنــة المراجعــة واإلدارة التنفيذيــة ـفـي القيــام بمســئولياتها. هــذا وال تخضــع إدارة المراجعــة 

الداخليــة ألي تأثــري مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة ولهــا كامــل الصاحيــات للوصــول الكامــل غــري المقيــد 

ألي مســتندات وذلــك وفقــًا لمــا يتطلبــه أداء عملهــا ، وقــد تبنــت إدارة المراجعــة الداخليــة عنــد تنفيــذ 

أعمالهــا منهجــًا منتظمــًا لتقييــم وتحســني فاعليــة الرقابــة الداخليــة بمــا يمكــن مــن تحقيــق أهــداف 

ــة  ــدى كفاي ــص م ــة فح ــة الداخلي ــل إدارة المراجع ــاق عم ــمل نط ــد ش ــا وق ــة أصوله ــة وحماي الرشك

ــم  ــد ت ــة ق ــة الداخلي ــم الرشك ــت نظ ــا إذا كان ــق مم ــرض التحق ــة بغ ــي للرشك ــام الداخ ــة النظ وفاعلي

ــق أهــداف الرشكــة وال توجــد ماحظــات أو أي أحــداث  تنفيذهــا بالدقــة الازمــة وبمــا يضمــن تحقي

جوهريــة خــال فــرتة المراجعــة الســنوية لفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة وقــد شــمل نطــاق إدارة 

المراجعــة الداخليــة مــا يــي:

ــة مــع . 1 ــة إدارات الرشكــة وأقســامها خــال فــرتات دوري ــدوري لغالبي ــق والفحــص ال التدقي

ــة. ــر العالي ــف ذات المخاط ــطة والوظائ ــة إىل األنش ــة الداخلي ــاء األولوي إعط

إبــاغ المســؤولني فــي اإلدارات المختلفــة الــي تــم فحــص أعمالهــا بالماحظــات الــي تــم . 2

اكتشــافها أثنــاء عمليــة الفحــص وكــذا توصيــات اإلدارة لمعالجــة تلــك الماحظــات. 

تقييــم اإلجــراءات الــي يقدمهــا المســئولون فــي اإلدارات المختلفــة لمعالجــة الماحظــات . 3

يــر المراجعــة وفــي حــال عــدم كفايــة اإلجــراءات الــي  وتنفيــذ التوصيــات الــي تضمنتهــا تقار

تــم اتخاذهــا يتــم مناقشــة األمــر مــع المســؤولني للتأكــد مــن كفــاءة اإلجــراءات المتخــذة 

وكفايتهــا.



105التقرير السنوي 2022

وقــد قامــت لجنــة المراجعــة بدراســة ومتابعــة تنفيــذ خطــة المراجعــة المعتمــدة للعــام 2022م مــع 

يــر المراجعــة الداخلية  إدارة المراجعــة الداخليــة باإلضافــة إىل متابعــة تنفيــذ التوصيــات الــواردة في تقار

يــر  ، وتســعى لجنــة المراجعــة للمحافظــة عــى أصــول الرشكــة وتوفــري قناعــة معقولــة بســامة التقار

ــة  ــة الداخلي ــوم إدارة المراجع ــا تق ــبية كم ــجات المحاس ــع الس ــن واق ــا م ــم إعداده ــي يت ــة ال المالي

ــام  ــه والقي ــه وفعاليت ــن كفاءت ــد م ــتمر للتأك ــكل مس ــة بش ــة الداخلي ــام الرقاب ــص نظ ــة بفح بالرشك

بمراجعــات ماليــة وإداريــة وتشــغيلية لتقييــم أعمــال الرشكــة ويتــم ذلــك بالتنســيق مــع - وتحــت إرشاف 

- لجنــة المراجعــة.

المراجعن والمدققن:

بمــا أنــه ال يوجــد تعــارض بــني لجنــة المراجعــة وقــرارات مجلس اإلدارة بشــأن تعيــني مراجع حســابات • 

ــب  ــار مراق ــيتم اختي ــي، س ــع الداخ ــم المراج ــه وتقيي ــم أدائ ــه وتقيي ــد أتعاب ــه وتحدي ــة وعزل الرشك

ــة  ــم المالي ــة القوائ ــة لمراجع ــة المراجع ــل لجن ــن قب ــحني م ــني المرش ــن ب ــي م ــابات الخارج الحس

للرشكــة للعــام المــايل 2023م والبيانــات الماليــة ربــع ســنوية وتحديــد أتعابــه حســب النظــام.
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الخاتمة 

     إعــداد »مناقشــة وتحليــل اإلدارة للمركــز المــايل للرشكــة ونتائــج األعمــال« مــن قبــل إدارة الرشكــة، 

ومــن لجنــة المراجعــة وتــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. وتعتقــد اإلدارة بأنــه لــم يكــن هناك أي 

تغــريات ذات أثــر مــادي عــى القوائــم الماليــة أو التوقعــات المســتقبلية، وتتحمــل اإلدارة المســؤولية 

ــراءات  ــكل اإلج ــا ب ــد قيامه ــة وتؤك ــات المالي ــات والتحلي ــة المعلوم ــة ومصداقي ــن دق ــة ع الكامل

الازمــة وأنهــا قامــت باإلفصــاح الكامــل والعــادل عــن هــذه البيانــات. كمــا ال توجــد أيــة معلومــات أو 

ــأي  ــة ب ــواردة مضلل ــات الماليــة والمعلومــات ال وثائــق أخــرى قــد يــؤدي إغفالهــا إىل أن تكــون البيان

شــكل مــن األشــكال.

ــة  ــي الرشك ــع موظف ــر لجمي ــكر والتقدي ــة بالش ــس إدارة الرشك ــاء مجل ــدم أعض ــذا، يتق ــا ه      تقريرن

ــتمر  ــم المس ــل وتعاونه ــم المتواص ــى دعمه ــة ع ــات الحكومي ــع الجه ــوك وجمي ــاهمني والبن والمس

وســوف تواصــل الرشكــة بــإذن هللا تحقيــق أهدافهــا المنشــودة وخططهــا المســتقبلية الــي تســعى 

إليهــا دومــًا متطلعــني بثقــة متجــددة إىل عــام آخــر جديــد نســعى مــن خالــه لتلبيــة وتجــاوز توقعــات 

جميــع مســاهمي الرشكــة.

كما تم 

وفي ختام 

خالد بن عبدالمحنس الدريس 
أمني رس مجلس اإلدارة

حمد بن محمد الدريس 
رئيس مجلس اإلدارة
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