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 تقرير مجلس اإلدارة

 م 31/12/2019للسنة المالية المنتهية في 

 

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

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ... وبعد،

م متضمنًا النتائج المالية للشركة 2019للعام المالي  السنوي    هأن يقدم لكم تقرير   -مجلس إدارة شركتكم    يسـر      
منسوبيها    م بفضل هللا ثم بجهود 2019هداف في عام أ وأنشطتها المختلفة باإلضافة إلى ما تم تحقيقه من 

م  31/12/2019مستعرضًا أبرز التحوالت في مسيرة شركة الدريس ومركزها المالي خالل العام المنتهي في 
  % 9.7م بارتفاع قدرة 2018لعام مليون ريال  5,176.6مقابل مليون ريال  5,681.1 حيث بلغت المبيعات 

 م. 2018مقارنة بالعام المالي  %336.05مليون ريال بنسبة زيادة بلغت  291,7وبلغت األرباح الصافية 

بالمملكة جعلنا     إن تطبيق الخطط االستراتيجية في عملياتنا التشغيلية واستكمال خطة تطوير جميع محطاتنا      
لشركات المؤهلة من قبل  لمؤهلين من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية للحصول على هامش الربح الجديد 

جدد من خالل استخدام التقنية في عمليات تعبئة  واالستمرار بتطبيق الخطط التوسعية واستقطاب عمالء     الوزارة
الوقود )واعي( والتوسع في الخدمات اللوجستية ساهم بالمحافظة على حصة الشركة السوقية ومركزها الريادي 

الجيد  تحقيق األرباح واألداء التشغيلي  و باإلضافة إلى القدرات التنافسية والتسويقية واإلدارة المميزة للموارد البشرية  
 الذي كان داعمًا لسياسات الشركة في توزيع األرباح على مساهميها. 

 

الختام نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم في إدارة الشركة مستقبلين عامًا جديدًا ونحن أكثر ثقة   وفي     
اع السنوي للجمعية  م. على أمل أن نلتقي بكم خالل االجتم 2020وتفاؤاًل بتحقيق المزيد من النجاحات خالل العام  

 العامة للمساهمين لإلجابة على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير. 

 وهللا الموفق .
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 م2019رسم بياني ألداء السهم للعام 

 
 

 

 

  سهم.مليون   60تم تعديل ربحية السهم تماشيًا مع الزيادة األخيرة في رأس المال إلى  *                  
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 والمهمة  الرؤية
 

 قامت فقد المجاالت كافة في بالمملكة النهوض لىإ تهدف والتي  2030 المملكة رؤية  لمواكبة الشركة إدارة من سعياً      
  بيئة وتطوير األداء لتحسين المستمرة الجهود وبذل الخدمات لتطوير القادمة سنوات للخمس لها مستقبلية رؤية  بوضع الشركة 
 .للمملكة المستقبلية الرؤية تحقيق في للمساهمة العمل

 لنا المصالح الكتساب المدى بعيدة وجهة تجعلنا المستقبل في أعمالنا ستشكل التي القوى  وفهم المستقبل إلى التطلع      
 .أعمالنا في المصالح وألصحاب ولشركائنا

 الرؤية
 

 المختلفة البضائع ونقل اللوجستية والخدمات الوقود محطات وتشغيل إدارة في العاملة الشركات وأكفأ أفضل نكون  أن      
 .الحديثة والتقنيات المؤهلة الكوادر باستخدام

 : المهمة

 .لعمالئنا الخدمات أفضل تقديم ❖
 .والتطوير التأهيل في االستمرار ❖
 .التشغيلية عملياتنا في العالمية الطرق  أفضل تطبيق ❖
 .الشركة أسهم لحملة مردود أفضل تحقيق ❖
 .المجتمعية الخدمة ❖

 الرسالة 
 

 والنقليات اللوجستية والخدمات الخدمة ومراكز الوقود محطات وصيانة دارةإو  تشغيل مجال في للشركة رائدة مكانة تحقيق     
 .االجتماعية مسؤوليتنا وفق المصلحة وأصحاب والمساهمين العمالء رضاء وتحقيق الجودة مستوى  ورفع

 :وليتناؤ مس
 

 نحرص إذ ،عملنا نطاق إليها يستند التي المتكاملة المنهجية خالل من  والبيئية االجتماعية بمسؤولياتنا التزامنا ينعكس     
 عجلة دفع في للمساهمة فيه نعمل الذي المجتمع ضمن وإيجابي حقيقي تطوير تحقيق في بفاعلية المساهمة على باستمرار
 . المملكة أنحاء مختلف في التنمية
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 الشركة:  هدف
 

من خالل التطوير المستمر    المتميزة لعمالئهاالخدمات    أفضل  تقديمو   األسهم،تحقيق أفضل مردود لحملة    الشركة إلى  تهدف      
العمليات التشغيلية طاقم مدرب من المهندسين والفنيين واأليدي العاملة  علىورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث يشرف 
 المهنية. وقبل ذلك سالمتهم  والمحطات،مما يضمن سالمة الشاحنات واألجهزة والمعدات 

 :التابعةوصف لنشاط الشركة وقطاعاتها والشركات 
 

 السيارات  غيار  وقطع  والغاز  والزيوت  المحروقات  في  والتجزئة  الجملة  تجارةتتمثل أنشطة الشركة طبقا لسجلها التجاري في       
 داخل  البرية  الطرق   على  بأجر  الكيميائية  والمواد  والماء  والبترول  والمهمات  البضائع  ونقل  الشحن  خدمات  والبطاريات،  وإطاراتها
 والترحيل الجمركي التخليص خدمات والجوي، والبحري  البري  والنقل البرية الطرق  على بأجر الركاب نقل وخارجها، المملكة
  المملكة  وخارج داخل الشركة  أغراض لكافة المكملة اللوجستية والخدمات والتخزين والتغليف والتعبئة والبضائع للسلع والشحن

  األراضي  شراء السيارات، ومغاسل والسمكرة والبوية والحدادة والكهرباء الميكانيكا الورش، وتشغيل إقامة والجو، والبحر بالبر
 وإدارة إنشاء الغذائية، المواد في والتجزئة الجملة تجارة الشركة، لصالح االيجار أو بالبيع واستثمارها عليها المباني وإقامة
  اإلعاشة خدمات الخفيفة، والمأكوالت والباردة الساخنة للمشروبات السريعة الخدمة ومراكز والمطاعم الفنادق وتأجير وتشغيل
  التجارية  المباني  شراء   مجال  في  االستثمار  السيارات،   وتلميع  المحروقات  محطات  وصيانة  وتشغيل  إدارة  المطهية،  والغير  المطهية
 والخزانات  الوقود  مضخات  أتمته  ونظم  غيار  وقطع  ومعدات  أجهزة  استيراد  الشركة،  لصالح  الطبية  المراكز   وتملك  شراء  ،  والسكنية

 وأعمال  والهدم  والترميم  والتركيب  والنظافة  الصيانة  ،  للمباني  عامة  مقاوالت  الوقود،  محطات  لتشغيل  المطلوبة  المستلزمات  وكافة
 وأعمال الصحي والصرف والمياه الهاتف شبكات وتمديد واإلنارة والزفلته الطرق  أعمال والسباكة، والكهرباء والديكور الجبس
  من الالزمة  التراخيص على الحصول وبعد المتبعة  األنظمة وفق أنشطتها الشركة  وتمارس . الحدائق وتنسيق والتكييف النجارة
  .وجدت إن المختصة الجهات
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  كالتالي:وتتمثل هذه األنشطة في إدارة قطاعين ويوجد أدناه تقرير يوضح نشاط وتحليل اإليرادات لكل قطاع على حده  

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 البيـــــان

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ()باأللفقائمة الدخل 

      - :المبيعات
 2,049,557 3,261,699 3,223,327 4,930,309 5,375,560 بترول
 253,434 199,650 186,271 246,276 305,569 ناقل

 2,302,991 3,461,349 3,409,598 5,176,585 5,681,129 اإلجمالي

 
      -المبيعات: النسبة من 

 % 89.00 % 94.23 % 94.54 % 95.24 % 94.62 بترول
 % 11.00 % 5.77 % 5.46 % 4.76 % 5.38 ناقل

 
      -النمو:نسبة 

 % 8.25 % 59.14 % 1.18- % 52.96 % 9.03 بترول
 % 1.00 % 21.22- % 6.70- % 32.21 % 24.08 ناقل

 %7.40 %50.30 %1.50- %51.82 %9.75 اإلجمالي
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 قطاع )بترول(   أواًل:

 المحطات أهيل وتطويرفي ت واالستمراربفضل هللا تقوم شركتكم باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق معايير الجودة والسالمة        
  ا التشغيلية  لتقديم الخدمات الجيدة في مراكز الخدمة هفي عمليات والعالمية مع تطبيق أفضل الطرق العلمية هاقدرات العاملين لديو 

ونظرًا  ، من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية وأحقيتها في الحصول على هامش ربح إضافي  المؤهلة مما جعلها من الشركات 
لتغيرات االقتصادية والتنظيمية بما يخص محطات الوقود كالمتطلبات الجديدة للجهات الرسمية من تأهيل وتطوير المحطات داخل ل

على  وتطبيق الخطط التوسعية مع المحافظة    السريعة ، وما يتبع ذلك من ضرورة ضخ استثمارات طويلة األجل المدن وعلى الطرق  
 : في البيان أدناه  هو موضح ( محطة حسب ما482مما أدى إلى الوصول بعدد المحطات إلى )مستوى الربحية 

 والمستأجرة:وفيما يلي ملخص بعدد المحطات المملوكة 

 م 2015 م 2016 م 2017 م 2018 م 2019 البــــيان

     المحطات المملوكة : 

 15 14 15 16 16 أول السنة 

 1 1 1 - - إضافات خالل السنة 

 2 - - - - إستبعادات

 14 15 16 16 16 آخر السنة 

 

     : مستأجرةمحطات 

 463 472 458 448 429 أول السنة 

 39 43 23 22 58 إضافات خالل السنة 

 30 57 33 41 21 إستبعادات

 472 458 448 429 466 خر السنة أ

 486 473 464 445 482 لمحطاتإجمالي عدد ا

 %1.7 %2.7- %1.9- %4.1- %8.3 النمو معدل
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  قطاع )ناقل(  : ثانياً 

سيارات حديثة وقطع غيار عالية الجودة وبأفضل األسعار من خالل   باستخدامشركتكم تقدم أفضل طرق النقل والصيانة      
التطوير المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث يقوم على أعمال الصيانة طاقم من العمالة الفنية المدربة تحت إشراف  

ز لحركة أسطول النقل أوصل  ن التشغيل المميإو   ،  كفاءة عالية يضمنون بها سالمة السائق والسيارة والمعدة بإذن هللا  ي مهندسين ذو 
في  وتزامنا مع ارتفاع أرباح هذا العام فقد تقرر زيادة ،  المجاورةدول العربية دول مجلس التعاون الخليجي وبعض ال إلي  خدماته

 .وكذلك التوسع في الخدمات اللوجستية لاللتزام بتعهدات الشركة التعاقدية للفترة المقبلة نتيجةعدد رؤوس الشاحنات والمقطورات 

 الشركة: وفيما يلي ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل التي تمتلكها 

 م 2015 م 2016 م 2017 م 2018 م 2019 البــــيان

     :الشاحنـاترؤوس 

 1328 1278 1285 1291 1283 أول السنة 

 25 10 6 - - إضافات خالل السنة 

 75 3 - 8 28 إستبعادات

 1278 1285 1291 1283 1255 آخر السنة 

 

     :المــقـطورات

 2077 2044 2204 2386 2437 أول السنة 

 39 173 204 151 105 إضافات خالل السنة 

 72 13 22 100 152 إستبعادات

 2044 2204 2386 2437 2390 آخر السنة 

إجمالي عدد الرؤوس  
 3322 3489 3677 3720 3645 والمقطورات
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والقرارات والتوقعات المستقبلية  وصف الخطط   
 

 قطاع بترول :   استراتيجية

 التوجه للتوسع في امتالك محطات الخدمة .  ❖
 . إنشاء محطات حديثة مع تقديم خدمات مميزة ❖
 تأجير مرافق المحطات إلي شركات كبيرة وذات سمعة عالية وعالمة تجارية مسجلة .    ❖
 االنتشار علي الطرق السريعة في شكل مراكز خدمة متكاملة تخدم المسافرين .  ❖
 .  تطبيق التقنيات الجديدة ألنظمة تعبئة المحروقات وجميع األنظمة التشغيلية واإلدارية ❖
 .  ( لزيادة دخل الشركةر بيع المحروقات)غي ى االعتماد علي مصادر أخر  ❖
 . دعم القطاع بالموارد البشرية الكفء لتحسين مستوي التشغيل ، وال سيما العناصر الوطنية ❖
 لشراكات االستراتيجية في تشغيل الخدمات األخرى المصاحبة لنشاط بيع المحروقات .التوجه ل  ❖

 
 

 :  ناقل قطاع  استراتيجية

 . خاصة متطلبات هناك يكن لم ما الحالية  األصول من ةستفادالا ❖

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

 .  اإلمدادات سالسل مجمل في أنشطتنا وتنمية حجم توسيع ❖

 . (شركاء في مشاريع جديدة) قعاالمو وخارج داخل اللوجستية الخدمات ❖

 .  التخزين أعمال في االستثمار ❖

 . اللوجستية  لتجزئةا خدماتالدخول في  ❖

  فيالكيماوية  صيانة وإصالح المعدات المخصصة للمواد عمليات) والمعدات العاملة والقوى المواد إدارةفي  عالتوس ❖

 .  (قعاالمو

 .  (الشحن خطوطونقلها الى )ات الساح في الحاويات تخزين ❖

 . الموانئ ساحات في لحاوياتإدارة ا عمليات ❖

 .  للوقود النقل الداخلي  عمليات في التوسع ❖

في المشاريع    الحالية والتوسععمال  كفاءة األ  الشركة من خالل  تواكبهالنمو والتطوير الذي    استمرارالخطط المستقبلية هي    إن      
 اللوجستية . 
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 :  الموارد البشرية

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

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

فقد سعت الشركة في السنوات الماضية   . والسالمة في العمل الجودة معايير تحقيقمن الشركات السباقة في  الشركة تعتبر     
للحصول على شهادات عالمية في مجال الجودة والسالمة والبيئة وكانت من أولى الشركات التي حصلت على اعتراف المنظمات 

 .   العالمية المتخصصة في مجال الجودة والسالمة

في المملكة العربية السعودية  أول شركة  وهي ( ISO 9001:2008الحصول على شهادة الجودة ) في سبقا الهفقد كان ل      
شركة الدريس للخدمات البترولية  ( العالمية بمنح  SAI GLOBALإصدارها األخير فقد قامت شركة )  الشهادة في  على هذه  صلتح
ت المتعلقة المتطلبا  م بعد أن استوفت الشركة كل2009فبراير    25( بتاريخ  ISO 9001:2008النقليات شهادة نظام إدارة الجودة )و 

 الشهادة خدمات اإلدارة المتعلقة بمحطات الوقود وخدمات النقل البري .  وتغطي  بهذا الشأن 

تاريخ تنتهي في سنوات قادمة  لمدة ثالث  )ISO 9001:2015(الجديد  بإصدارهاعلى شهادة الجودة  حصلت الشركةكما      
الشركة بالمعايير العالمية المتفق عليها وال عجب أن الجودة   التزاميتخلل هذه السنوات مراجعة دورية للتأكد من م 20/02/2021

للنهج الذي تبنته إدارة الشركة في العمل ونتاج للجهود المخلصة لفريق العمل وما  ، وإنما هي ثمرةاللحظة يدةليست ول كمفي شركت
 تمتع به من كفاءات مهنية رفيعة المستوى . ي

  على الشركة إدارة  حرصتعملنا وجميع مجاالت الحياة فقد  من أهمية هذا النظام في مجال أما بالنسبة للسالمة وانطالقاً       
تطوير نظام السالمة بشكل يتناسب مع حجم العمل وتطلعات الشركة المستقبلية في التوسع والتكامل والحصول على شهادة عالمية  

 المطلوبة. ا لجميع أنظمة السالمة هوتطبيق االتزامهتأكد 

 SAI)من شركة  (   )OHSAS 18001:2007على شهادة السالمة والصحة المهنيةوقد تكللت هذه الجهود بحصول الشركة       
GLOBAL مجال السالمة وقد حصلت   نظام السالمة وبيئة العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية في تبعد أن طور ( العالمية

م ولم تكن هنالك صعوبة في هذا الصدد نظرًا لقوة نظام  2010يناير  29على شهادة السالمة والصحة المهنية بتاريخ  الشركة
 م . 2021 مارس 11ل به من قبل ، وقد تم تجديدها حتى السالمة المعمو 

االتحاد الخليجي للبتروكيماويات  (  GPCAمن )( SQASودة والسالمة )الج أما الشهادة الثالثة فهي شهادة تقييم نظام إدارة      
فبراير    13  وقد تم تجديدها حتى   إقليمية كبرى،جودة والسالمة من جهة  على تطبيق معايير ال  اً وهذه الشهادة تعتبر تأكيدوالكيماويات  

 . م2021

 طرق و  الخطرةائية  يالتي تخص نقل المواد الكيم(  RC 14001:2015)  في الرعاية المسؤولة   ادةحصلت الشركة على شهكما       
 البيئة نظام إدارةشهادة كما حصلت الشركة على  ، 2021أكتوبر  21تاريخ  حتىالتعامل معها وهذه الشهادة سارية 

 )ISO 14000:2015)  2021أكتوبر    21تاريخ    حتىاالهتمام وااللتزام بحماية ورعاية البيئة وهذه الشهادة سارية    الذي يعكس . 

 



 

 

 

11 
 

 

على شهادة تأهيل نهائية إلدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق اإلقليمية ، وذلك    حصلت الشركة     
 ،بعد أن تقدمت الشركة بطلبها إلى وزارة الشئون البلدية والقروية وفقًا لالئحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الوزارة

 هـ. 15/01/1442تاريخ   وهذه الشهادة سارية حتى

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

المواطنون  وإن الشركة حريصة كل الحرص على توطين جميع وظائفها .. وحاليًا هناك العديد من الوظائف الفنية يشغلها       
ومازالت الشركة مستمرة  ،اإلضافة إلى اختيار أفضل العناصرهذا ب ..الشركة بمنحهم الدورات التدريبية النظرية والميدانية  وموتق

 .  الوافدةفي تطبيق خطط إحالل العمالة الوطنية بداًل من 

 

  



 

 

 

12 
 

 بما يلي :  إدارة شركتكمأوصى مجلس 
 

 

ريال للسهم الواحد   (1.5( مليون ريال بواقع )90إجمالي مبلغ وقدره ) م 2019توزيع أرباح نقدية عن العام المالي  ❖
  من قيمة السهم األسمية. )%15)وتمثل هذه األرباح الموزعة ما نسبته 

المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة )والذي سيتم تحديده   لمساهمينلوسوف تكون أحقية األرباح  
تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية  يومثاني  نهايةفي مركز اإليداع الشركة لدى  مساهمي المقيدين في سجلالحقًا( و 

   وسيتم تحديد تاريخ التوزيع الحقًا .   
  

مجموع ما يحصل  م بحيث يكون  2019( مليون ريال إجمالي أتعاب المجلس عن عام  3.5صرف مكافأة مبلغ وقدره ) ❖
   . هيئة السوق المالية  عليه عضو المجلس من مكافآت ومزايا مالية أو عينيه وفق الضوابط التي تضعها وزارة التجارة أو

 . م2019( ألف ريال لكل منهم عن عام  75( أعضاء مبلغ وقدره )4صرف مكافأة ألعضاء لجنة المراجعة وعددهم )  ❖

م لخدمة المجتمع وتفويض ســــعادة 2020( ألف ريال كحد أقصــــى لصــــرفها خالل عام  500تخصــــيص مبلغ وقدره ) ❖
 م حسب ما هو متبع . 2020الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها خالل العام 

 

ــية لجنة المراجعة فيما ورد باجتماعها رقم ) ❖ ــابات 11الموافقة على توصــ ــأن اختيار مراجع الحســ ــة بشــ ( للدورة الخامســ
من بين المرشـــــــــحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع األول   الخارجي لمراجعة حســـــــــابات الشـــــــــركة

تعـاـبه أم وتحـدـيد 2021والربع األول من العـام المـالي م  31/12/2020لعـام المـالي المنتهي في والـثاني والـثاـلث من ا
 . بين العروض المقدمةمن 

 

 م .31/12/2019المنتهية في الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية  ❖
 

 م .31/12/2019الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  ❖
 

 م .31/12/2019المالية المنتهية في  المالية للسنةالقوائم الموافقة على  ❖
 

إبراء ذمة مراجع الحســــــــــابات إبراء ذمة رئيس وأعضــــــــــاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارتهم ألعمال الشــــــــــركة وكذلك   ❖
 م.31/12/2019الخارجي حتى 

 

األعمال والعقود المبرمة بين الشـــــــــــركة والشـــــــــــركات المملوكة لبعض أعضـــــــــــاء مجلس اإلدارة باعتبارها الموافقة على   ❖
م علمًا 31/12/2020أطراف ذات عالقة والترخيص لتلك األعمال والعقود حتى نهاية الســنة المالية التي تنتهي في  

   ه ال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية وتشمل هذه التعامالت ما يلي :بأن
o  )شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو 
o  شركة المدارات السبعة للتجارة 
o  مالك محطة المناخ المؤجرة على الشركة .  -حمد بن محمد الدريس 
o   مالك لقطعة أرض بجازان المؤجرة على الشركة لقطاع ناقل كإدارة وورشة   -عبدالمحسن بن محمد الدريس

 وسكن .
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 :إدارة المخاطر
 :   السياسة

بتطوير إطار عمل   الشركةفقد قامت  األعمال. من أجل هيكلة وتطبيق أنشطة إدارة المخاطر بصورة رسمية في كافة وحدات      
 القيام بتطبيق واستخدام هذا اإلطار العام في إدارة المخاطر.  األعمالإدارة المخاطر. يتعين على وحدات 

عائد أعلى للمساهمين.   لتحقيقت العمل  من أجل إنجاز أهداف الشركة ووحدا  لمخاطر األصيلة في استراتيجيتهاا  الشركةتتناول       
. وهذا المسلك يرفع من مدى الوعي تجاه المخاطر ويضمن هابتطوير وتطبيق مسلك عام وجذري إلدارة المخاطر في الشركةتقوم 

وبالتالي يسمح بمقارنة وتجميع المخاطر ويتيح الفرصة لالنخراط    شفافة، إدارة المخاطر بشكل مالئم ويجعل مالمح وحدات األعمال  
 جماعي في إدارة المخاطر.  في مسلك

وذلك باالستفادة من الفرص واحتواء   بها،وإدارة المخاطر الخاصة    باستباق  الشركةحدات األعمال لدى  من المنتظر أن تقوم و      
  الشركة المخاطر المحتملة تمشيًا مع مدى القدرة في تحمل المخاطرة. إن المخاطر الداخلية والخارجية التي تواجه وحدات أعمال 

 : نحوتتغير بشكل دائم ويتعين على وحدات األعمال التحرك بنشاط 

 .   استخدام الخبرة من خالل مشاركة المعرفة ❖
 .  مل مع االلتباس وعدم اليقين والتعقيد المتزايدالتعا ❖
 .  تحديد األولويات واتخاذ القرارات وتطبيق الحلول بصورة منتظمة ❖
 .   االعتراف بالفرص والتعامل معها حين حدوثها ❖
 .   وحدة العمل بيئةالتأكيد على النتائج بالرغم من تغير  ❖

 

  :أهداف إدارة المخاطر بالشركة

 حديد األهداف األساسية إلدارة المخاطر في الشركة من أجل :   ت

ضمان إدارة المخاطر بطريقة فعالة وبالتالي التقليل من احتمال  من خالل جعل الشركة في وضع بعيد عن المشاكل ❖
 الحدوث ومن أثر أحداث المخاطر.

فرص حدوث المخاطر    ورفع ة المخاطر  وذلك من خالل مساعدة اإلدارة في إدار   جعل نشاط عمل الشركة في وضع أفضل ❖
 .  اإليه

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

 في الشركة عن طريق التقليل من كلفة نشاط إدارة المخاطر.إجراء إدارة مخاطر فعال  تضمين ❖
 .  وضمان وجود خطط معالجة أخطار مناسبة مواكب وتقييم دقيق لكافة مخاطر العمل في الشركةبتقييم  االحتفاظ ❖
 بخصوص "إجراء إدارة المخاطر"  تقديم التأكيد المطلوب لمجلس اإلدارة ولإلدارة العليا ❖
 .  في اإلدارة وفي إجراء التخطيط االستراتيجي "إدارة المخاطر" في عملية اتخاذ القرار إشراك ❖
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 التعريفات: 

 : تلخص السياسة الحالية أهداف ومتطلبات إدارة المخاطر.  سياسة إدارة المخاطر ❖
مخاطر وحدات األعمال وتقييمها والتجاوب : عملية عامة من أربع خطوات تهدف للتعرف على عملية إدارة المخاطر ❖

  معها ومراقبتها.
  اإلدارة تسلسل وإدارة المخاطر تمشيًا ضمن   الخطر اإلبالغ عن: المسئوليات المحددة بدقة من أجل األدوار والمسئوليات ❖

 تدقيق عملية إدارة المخاطر.  وبصورة منفصلة لدعم و  التنفيذية
 حول مخاطر وحدات األعمال الرئيسية.   الدورية : المصطلحات والصيغ العامة وضع التقاريراإلبالغ عن المخاطر ❖
 : المقاييس العامة في قياس احتمالية وقوع واألثر المتوقع للمخاطر. قياس المخاطر ❖
 : الفئات العامة للمخاطر بما يسمح بتجميع المخاطر وتحديد مناطق المخاطر الرئيسية. تصنيف المخاطر ❖
ة  ويضمن تطبيق إطار إدار  المخاطر والذي يراقب إدارة هيكل الضمان المصاحب شامل مدقق التزام :هيكلة الضمان ❖

 .   داخل وحدات األعمال  المخاطر
المخاطر( وطقم من األدوات الصديقة للمستخدم والتي تسمح لوحدة   إدارة : وظيفة دعم مكرسة )مسئول دعمهيكل الدعم ❖

 األعمال بتطبيق وتنفيذ عناصر إطار عمل إدارة المخاطر.  

 اإلجراءات: 

  : استراتيجية المخاطرة وتحمل المخاطرة

ستهدف تمن إدارة األعمال بصورة يومية.  جزء هي تشكل المخاطرة جزءًا من ممارسة األعمال ولذلك فإن إدارة المخاطر      
إضفاء صيغة رسمية على إدارة المخاطر إلى درجة تمكن وحدات األعمال من تطبيق أفضل تقنيات الممارسة ومشاركة  الشركة

 .   ة أمام المساهمالمعرفة والخبرة وجعل المخاطر الرئيسية شفاف

معادية للمخاطر بإفراط وكي تقوم بإدارة مخاطر وحدة األعمال    تأن تكون واعية تجاه المخاطر، ولكن ليس  الشركة إلىترمي       
مخاطر    ضبعتعترف بأنها سوف تخوض    الشركة فإن    . من أجل حماية وتنمية وحدات األعمال. وكي تحقق أهداف وحدات األعمال

ت آإلى استيعاب المخاطر بطريقة واعية وتفاعلية بحيث أن مستوى المخاطرة يكون متماشيًا مع مكاف  الشركة وحدات األعمال. ترمي  
تكون قادرة على إدارة وامتصاص الصدمة الناجمة عن المخاطرة في حالة وقوعها. وسوف تقوم اإلدارة  عمال المحتملة وأن  وحدة األ

ود في المخاطرة حسب المطلوب بحيث يتم تحقيق أهداف وحدة األعمال بالتماشي مع قبول المخاطرة. سيتم بوضع مثل هذه الرد
 . تحديد مدى تحمل مخاطر وحدة األعمال رسميًا وتحديثها بشكل منتظم بواسطة اإلدارة على مستوى المجموعة والقسم ووحدة العمل

 : التي  بجدية إلى تجنب ما يلي من المخاطر الشركةسوف تسعى 

 .  ا أو غيرها من ذوي المصلحة مثل العمالءهتؤثر سلبيًا على سالمة موظفي ❖
 ا. هتؤثر سلبيًا على شهرت ❖
 . التشريعات أو تؤدي إلى مخالفة القوانين واألنظمة ❖
 .   الكيان المستقبلي للشركة إلى الخطر تعرض ❖
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 :متطلبات إدارة المخاطر

ومن أجل وضع مستوى عام من الشفافية وأداء إدارة المخاطر، فقد تم تحديد عدد   الشركةمن أجل تعميم إدارة المخاطر في      
بشأن إدارة   واألقسام ووحدات األعمال مواجهة المتطلبات التالية الشركة من المتطلبات كي تلتزم بها وحدات األعمال. يتعين على 

 المخاطر:  

 .  القسم/ وحدة األعمال /بالشركةالقيام مرة سنويًا على األقل بتطوير ومراجعة بيان حول تحمل المخاطر  ❖
، ويجب أن يشتمل هذا التقييم على تحديد ووضع األولويات  القيام مرة سنويًا على األقل بتقييم المخاطر بصورة رسمية ❖

 .   أثير على أهداف وحدات األعمالوقياس وتصنيف كافة المخاطر الرئيسية التي من شأنها الت
 حول المخاطر.   الشركةبوحدة األعمال كما هي معرفة في صيغ تقارير  ةع تقرير سنوي حول المخاطر الرئيسيرف ❖
 .   المراقبة المستمرة للمخاطر والضوابط الرئيسية وتطبيق االستجابة المالئمة للمخاطر أينما كان ذلك ضرورياً  ❖
 .   ضمن وحدة األعمال  الشركةإقرار المسئوليات في إدارة المخاطر وفي مواصلة إطار عمل إدارة المخاطر لدى   ❖
 مراقبة ومراجعة تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر.   ❖
 : الضمان

تقوم بتنفيذ برنامج جذري من التدقيق التشغيلي والمالي في كافة وحدات األعمال. ومن خالل    وظيفة تدقيق داخلية  الشركةلدى        
فإن وحدات األعمال نفسها تكون مسئولة عن تقييم مخاطرها وتطبيق الضوابط المناسبة ومراقبة المخاطر  المخاطرعملية إدارة 

رغوب فيه. يركز الضمان المقرر لمستوى محدد بالشركة على  والضوابط والحصول على ضمان بأن المخاطر يتم إدارتها كما هو م
يتم تنفيذ التدقيق التشغيلي والمالي بصورة منتظمة على  عمال إلطار عمل إدارة المخاطر. التدقيق في كيفية تطبيق وحدات األ

   .إدارة التدقيق بالشركة  بواسطة لتدقيقا لخطة يتم استخدام مخرجات عملية تقييم المخاطر كمدخالتو مستوى الشركة. 

 :أدوار ومسئوليات إدارة المخاطر

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

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

يتم تعريف إدارة المخاطر على أنه جزء طبيعي من ممارسة اإلدارة اليومية. وتتلخص المسئوليات المحددة إلدارة وحدات      
 :   األعمال فيما يتعلق بإدارة المخاطر المهيكلة فيما يلي

 .   األعمالتطبيق إطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدة  ❖
 .   مراجعة تحمل المخاطر بوحدة األعمالتطوير و  ❖
تحديد وتقييم المخاطر التي يتم مواجهتها واإلبالغ عن معلومات المخاطر المادية سنويًا كجزء من الميزانية والتخصص   ❖

 .  في حالة نشوء مخاطر جديدة ذات أهمية
  . المخاطرةالمخاطر الفعلي مع مدى تحمل  إدارة المخاطر المادية ضمن وحدة األعمال وضمان توافق ملمح ❖
   . المخاطرتطوير والحفاظ على تنظيم مالئم من أجل تسهيل تطبيق إطار عمل إدارة  ❖
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 :لجنة إدارة المخاطر

   .المخاطرفي إدارة   الشركةصياغة وتحديث سياسة  ❖
 .  رتحمل المخاطنات وحدة األعمال في صياغة مدى تحمل الشركة للمخاطر ومراجعة واعتماد بيا ❖
 .   في إدارة المخاطر إلى وحدات األعمال الشركة سلوكتحديد وإيصال ودعم  ❖
مال كجزء من عملية  مراجعة تقارير المخاطرة لدى وحدة األعمال بشكل حرج وإبداء المالحظات على وحدات األع  ❖

 . سنوات لثالثالتخطيط 
بأكملها من أجل التعامل مع المتطلبات المطروحة في    شركة الالكفاءات المناسبة في  التأكد من تطبيق الهيكل والعمليات و  ❖

 .   هذه السياسة
 .   ولجنة المراجعة بخصوص المخاطر المادية اإلدارةتقديم تقرير إلى مجلس  ❖

 
 : إشراف مجلس اإلدارةلجنة التدقيق/ 

 .   شركةالمدى توافقها مع أهداف و مراجعة واعتماد سياسة إدارة المخاطر  ❖
 .  مراجعة واعتماد مدى تحمل الشركة للمخاطر )شهية المخاطر( ❖
 . االنتباه ألكبر المخاطر أهمية في كافة وحدات األعمال وما إذا كانت اإلدارة ترد بشكل مناسب ❖
 .   مدى قدرة الشركة على تحمل المخاطرمراجعة محفظة المخاطر والنظر إليها في ضوء  ❖
 .   مراقبة وضمان التطبيق المناسب إلطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدات األعمال ❖

 
 : موظف دعم المخاطر

يشغله رئيس التدقيق الداخلي. يقوم موظف دعم المخاطر   الشركةمنصب بدوام جزئي على مستوى    هيدعم المخاطر    وظيفة     
 .   لألعمال  الشركة تنفيذ إدارة المخاطر بطريقة مهيكلة وجذرية ومستمرة في كافة وحدات  إتمامبضمان 

 :   وتتلخص مسئوليات موظف دعم المخاطر تحديدًا فيما يلي

 . والمنهجيات(الحفاظ على إطار عمل إدارة المخاطر )األدوات   ❖
 . لهذه األدوات والمنهجيات ادعم وحدات األعمال في استخدامهم ❖
 شركة.  الالمحافظة على التواصل في إدارة المخاطر داخل  ❖
سنوات وكجزء من الدعم   لثالثإذا ما طلبت ذلك أحد وحدات األعمال، القيام بتسهيل تقييم المخاطر كجزء من الخطة  ❖

 .  للقرارات الرئيسية
 .   وكذلك تقرير مخاطر موحد الشركةقرير مخاطر سنوي إلى تقديم ت ❖
 .   التدريب في إدارة المخاطر وإجراءالتنسيق  ❖
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 : مدقق التزام المخاطر

يتحمل مدقق التزام المخاطر مسئولية تدقيق واإلبالغ عن مدى نجاح وحدات األعمال في التعامل مع المتطلبات الواردة في       
لجنة التدقيق  ل  يتبع  من خارج الشركة  االستعانة بموظفإلدارة المخاطر. وبصورة عامة فإن مدقق التزام المخاطر يتم    الشركةسياسة  

 .  وااللتزام مباشرة

 :   المسئوليات المحددة لمدقق التزام المخاطر فيما يليوتتلخص 
 .   في إدارة المخاطر الشركةتقييم واإلبالغ عن التزام وحدات األعمال بسياسة  ❖
 .  تقييم الضوابط في مناطق المخاطرة الرئيسية بصورة تخصصية ❖
 .  األخرى بصورة تخصصية الشركةتقييم االلتزام بسياسات  ❖
 .  في إدارة المخاطر الشركة مراجعة واإلبالغ عن مدى قيام اإلدارة بتطبيق إطار عمل  ❖

 
دراسة كافة المعلومات التي يحتويها هذا التقرير بعناية بما فيها ب  لدى الشركة أن يقوم   االستثمارعلى كل من يرغب في    يتعين     

عوامل المخاطرة المبينة أدناه ، وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في 
الوقت الحالي أنها مهمة ، أو أي مخاطر أخرى  حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة الشركة )اإلدارة( في 

أو إذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية. قد يؤدي حدوث إحدى    .لم يتسن لإلدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية  
 .  الشركةمن استثماره في أسهم  سعر السهم في السوق وقد يخسر المستثمر كامل أو جزء انخفاضأو بعض هذه المخاطر إلى 
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 :  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة

 . المخاطر المرتبطة بالتشريعات والقوانين :1 
  بها  االلتزاميتعين على الشركة  تخضع الخدمات البترولية والنقليات في المملكة العربية السعودية لتعليمات وقوانين محددة       

كتجديد رخصة مزاولة نشاط النقليات من وزارة النقل ، وهي رخصة تقوم الشركة بتجديدها دوريًا عند انقضاء مدتها ، وبالرغم أن 
الشركة  صة المذكورة وأنها لم تواجه في الماضي أية عقبات في هذا الخصوص، إال أنه ال يوجد ضمان أن  الشركة تقوم بتجديد الرخ

 . الستمرار في مزاولة نشاط النقلمما قد يؤثر تأثيرًا جوهريًا على قدرة الشركة على ا .ستتمكن من تجديدها في المستقبل 

كما يجب الحصول على رخصة لكل محطة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والدفاع المدني لمزاولة نشاط الخدمات البترولية      
لكل محطة على حدة ، وقد تتأثر أعمال الشركة إذا لم تتمكن في المستقبل من الحصول على هذه الرخص للمحطات الجديدة أو  

 . القائمةتجديدها للمحطات 

وقد تتأثر الشركة   محطات البنزين وسائقي التريالت(جزءًا كبيرًا من العمالة لدى الشركة هم من غير السعوديين )عمال إن       
العمالة   الستقداملحصول على تأشيرات ا ما يؤدي إلى عدم استطاعة الشركة م . للسعودة أكثر صرامة  ي حال تطبيق شروطًا فسلب

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

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

 .  مما قد ينعكس على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية

 . االعتماد على العمالء من الجهات الحكومية والشركات :2
من   % 16.2م حوالي 2019بلغت نسبة اإليرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة عام      

تعتمد على الشركات وحيث أنه يتم تجديد العقود عن طريق مناقصات ف. أما إيرادات قطاع النقل بترولإيرادات قطاع  إجمالي
هذه العقود فقد   وفي حال عدم تمكن الشركة من تجديد ، فإنه ال يوجد ضمان أنه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل . مفتوحة

 .   يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي

 . المخاطر المرتبطة بتوفر المحروقات وأسعارها :3

  و السعودية للحصول على المحروقاتأرامكتعتمد الشركة كغيرها من الشركات العاملة في تقديم الخدمات البترولية على شركة       
لذا فإن أي تأخير في التوريدات المستلمة من أرامكو أو أي تغيير في بنود العقود الموقعة معها بهذا الشأن قد يؤثر تأثيرًا سلبيًا 

 .  على نشاط الشركة 

ة الجهات الرسمية قد يؤثر تأثيرًا سلبيًا بواسط هامش الربح نقص المحروقات المحددة أو كما أن أي تغيير جوهري في أسعار      
كما يمكن أن يتأثر المركز المالي للشركة بشكل عام إذا لم تتمكن  النقدية.على أنشطة الشركة الرئيسية ونتائج أعمالها وتدفقاتها 

 .   ليف التشغيلالشركة من مواكبة أي ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات من خالل زيادة أسعار خدماتها  أو الحد من تكا
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 . المخاطر المرتبطة بتغطية التأمين :4

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

الثالث والحريق والجريمة ، وقد يتأثر صافي دخل الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي نتيجة  البري والمسؤولية ضد الطرف
مغطاة بالتأمين كاألعمال الغير من الحوادث  حدوث أي خسائر مستقبلية من حوادث أو أضرار لم يتم تغطيتها بهذه الوثائق أو

 .  اد الخطرة والسامة التي قد تضر بالبيئة أو العناصر البشريةاإلرهابية والمخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع المو 

 . االعتماد على العناصر البشرية الهامة : 5

شركة على كفاءة وخبرة اإلدارة التنفيذية والعناصر البشرية الهامة في الشركة ، وقد اتخذت الشركة عدة إجراءات للحد  التعتمد      
 اء العناصرـة إبقـا ، وال تضمن الشركة إمكانيـا في حالة فقدانهــبة لهـاد البدائل المناسـالقدرة على إيجمن فقدان تلك الكوادر أو عدم  

ينعكس سلبًا على   في حال فقدانها . مما قد والخبرة البشرية المؤهلة العاملة لديها أو إيجاد بدائل على نفس الدرجة من التأهيل 
 . إيرادات الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي

 . االعتماد على بعض برامج الحاسب اآللي الهامة : 6

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

 .  الشركةيؤثر سلبيًا على عمليات 

 . المخاطر المتعلقة بالسوق :7

 البيئة التنافسية .أ
وقد تتسبب   ، في المنافسة بشكل فعال ضد الشركات الحالية أو الجديدة في السوق   االستمرارشركة على  الال يوجد ضمان لقدرة       

األمر الذي من شأنه أن يؤثر  ..  األسعار وهوامش الربح وفقدان جزء من حصة السوق  انخفاضالتغيرات في البيئة التنافسية في 
 .  الشركةسلبًا على أرباح 

 تميز الخدمات .ب
وال يمكن   ،  المميزة وبأسعار معقولة من أهم العوامل التي جعلت من الشركة منافسًا قويًا في السوق يعتبر تقديم الخدمات 

للشركة أن تضمن عدم تمكن منافسيها الحاليين والمستقبليين من تقديم خدمات قد تكون أفضل وأكثر تميزًا من تلك التي تقدمها 
 .  شغيلية للشركةالشركة مما قد يؤثر تأثيرًا سلبيًا على النتائج الت

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

 .  الشركةمما قد يمكنها من الحصول على حصة أكبر من السوق على حساب 
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 :  توزيع األرباح  .8

يعتمد قرار الشركة لتوزيع أي أرباح في المستقبل على عدة عوامل منها تحقيق األرباح والموقف المالي ومتطلبات رأس المال       
كما يعتمد ذلك على عدة    ..العامل واألرباح القابلة للتوزيع وحدود االئتمان المتاحة للشركة باإلضافة إلى الوضع االقتصادي العام  

، وعليه فإن الشركة ال تضمن للمساهمين الحاليين أو المستقبليين أنه سيتم توزيع أية  لتقييم مجلس اإلدارةعوامل أخرى تخضع 
 .  أرباح في المستقبل أو أن تؤكد مقدار األرباح التي سيتم توزيعها إذا ما تم إقرار التوزيع

 . المخاطر المالية :9

أو إدارة المخاطر   هاالمالية إذا ما أخفقت الشركة في توفير ما يكفي من السيولة لتلبية التزامات  من الممكن أن تحدث المخاطر     
. وتتوقف شدتها على عدد من العوامل والتي تشمل حجم الشركة والموقف  بهاالمالية بطريقة تتماشى مع أهداف األعمال الخاصة 

سبيل المثال العام/ الخاص والرفع المالي والتدفق النقدي الحر إلى حقوق المساهمة وخالفه( واتجاه   المالي ومن الصناعة )على
 . السوق ككل

تعرض األرباح أو صافي األصول إلى تغيرات في عوامل السوق )على سبيل المثال أسعار الفائدة وأسعار   :مخاطرة السعر -1
 . ت أو قيم الميزانية العموميةالصرف وخالفه(  والتي تؤثر في الدخل والنفقا

 مخاطرة سعر الفائدة -أ

 قل مما هو متوقع أو قروض أكبر مماأعوائد استثمار  إلى لمتوقعة مما يؤديمخاطرة انحراف سعر الفائدة عن قيمته ا     
   . هو متوقع أو تكاليف منتج أو تدهور في الموقف التنافسي للشركة في الصناعة 

 مخاطرة العملة -ب 

سعار صرف العملة كنتيجة لممارسة األعمال في األسواق األجنبية واالستثمار في األوراق أقد ينشأ التعرض للتقلبات في        
 .  تكون صادرة بعملة أجنبيةالمالية والتي تم إصدارها بواسطة جهات خارجية أو 

 مخاطرة حقوق المساهمة -ج

 .   التعرض لتقلبات في الدخل و/أو قيمة حقوق المساهمة في شركة مساهمة      

 مخاطرة السلعة -د 

مخاطرة في السوق المالية إذا ما اختارت الشركة استثمارًا كجزء من استراتيجية تنويع أو إدارة مخاطرة استثمار   تكون هذه     
من زاوية النظر الصناعية فإن مخاطرة السلعة هو التعرض للتقلبات في أسعار المواد أو المنتجات القائمة على السلعة )على  

 .  هوة(سبيل المثال الذهب والطاقة والنحاس والق

 مخاطرة األداة المالية -هـ 

  المالية أو اإلدارةقد تختلف مخاطرة السوق المالية على حسب القطاع الخاص في السوق الذي يتعرض إليه صاحب       
 .   الطريقة التي يكون عليها التعرض

وعادة    ي الوقت المناسب وبصورة اقتصاديةالتعرض لخسارة كنتيجة للعجز في تلبية التزامات التدفق النقدي ف  مخاطرة السيولة:  -2
ما تنشأ مخاطرة السيولة كنتيجة لمحفظة استثمار مع تدفق نقدي و/أو ملمح موعد استحقاق والتي تختلف عن التدفقات النقدية  

 . يل بالشركةاألساسية التي تفرضها متطلبات والتزامات التشغ

 مخاطرة التدفق النقدي -أ

 .   الخسائر الفعلية التي يتم تكبدها على أثر العجز في تمويل االلتزامات التشغيلية أو المالية لألعمال      
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 مخاطرة تكلفة الفرصة -ب

وتكاليف معامالت  الزمنيةاستخدام األموال بطريقة تؤدي إلى خسارة القيمة االقتصادية بما في ذلك خسائر في القيمة       
 .  اب خسارة القيمةبنتيجة اإلدارة غير المناسبة أو غير الفعالة للتدفقات النقدية وغيرها من أس

 مخاطرة التركيز -ج

ول إلى النقدية في الموعد المحدد بسبب العجز في تسييل التعرض بدون تحريك التعرض للخسارة كنتيجة للعجز في الوص      
السوق أو ظروف السوق غير االعتيادية أو استخدام المنتجات المالية "الخاصة" أو اإلفراط في االعتماد على عدد صغير من  

 .  مصادر التمويل

)أو عجز آخر في األداء( من جانب جهة اقتصادية   التخلففعلية أو تكلفة فرصة نتيجة  ةالتعرض لخسار  مخاطرة االئتمان: -3
 .  أو قانونية )المدين( والذي لديه أعمال تجارية مع الشركة

 مخاطرة التخلف -أ

 .   طرف مقابل يعجز عن أداء التزاماته     

 التركيز مخاطرة -ب

يرادات عن عميل واحد أو قطاع صناعة أو غيرها من قطاعات االقتصاد إلالمبيعات أو االتأكيد غير المناسب على حجم        
  . بالغةخرى يؤدي إلى التعرض لخسارة ألا

 مخاطرة التسوية -ج

تنشأ هذه المخاطرة من الناحية المالية حينما تقوم األطراف المالية األخرى بسداد دفعاتها إلى بعضها البعض في أوقات       
و/أو المضايقة    المتوقعةمخاطرة التسوية تصف مخاطرة التكاليف غير    فإن  ي.. وفي سياق غير مالمختلفة أو في أماكن مختلفة

   . المحدداإلدارية المرتبطة بالعجز في القيام بالسداد في المكان المحدد والوقت 

  مخاطرة الضمان -د

كضمان عن قرض أو ذمة مدينة أو التزام في األداء والذي يمكن   صل ما تم تقديمهأهذه هي المخاطرة المتمثلة في قيمة       
 . أن يتم فقدانه إما جزئيًا أو كلياً 

 القرار:معلومات حول مخاطرة صناعة . 10

االســــــــــــتراتيجية أو التشــــــــــــغيلية أو المالية غير مالئمة أو موثوقة. هذه المخاطرة التي اســــــــــــتخدمتها المعلومات لدعم القرارات      
المخاطرة ترتبط بإمكانية اسـتخدام وانضـباط المعلومات التي إما تم إنشـاؤها أو تلخيصـها بواسـطة عمليات وتطبيقات أو إخفاق في 

 . فهم احتياجات المعلومات

 :التشغيلية المخاطر-1

الميزانيات أو خطط األعمال غير واقعية أو قائمة على فرضــــــــــــــيات مالئمة أو قائمة على مخاطرة الميزانية والتخطيط:  ❖
 .رقابةدوافع تكلفة وإجراءات أداء أو مقبول بواسطة المديرين أو مستخدمة كأداة 

ســداده أو أنه ال يغطي تكاليف االنتاج :  ســعر الشــركة يفوق ما يرغب العمالء في مخاطرة تسـعير المنتجات/ الخدمات ❖
 . والتوزيع
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:  ليس لدى الشــركة معلومات تتعقب بشــكل فعال االلتزامات التعاقدية القائمة في لحظة معينة من مخاطرة التزام التعاقد ❖
لتزامـات برام المزيـد من االإإلى التوابع المـاليـة النـاجمـة عن الزمن بحيـث يمكن لصـــــــــــــــانعي القرار النظر بعين االعتبـار 

 . التراكمية
: ال توفر إجراءات أداء العملية صـورة موثوقة ألداء التشـغيل وال تعكس بصـورة دقيقة الواقع. مخاطرة القياس )العمليات( ❖

اإلجراءات ال تقـدم معلومـات وافيـة كي يتم اتخـاذ قرارات بســــــــــــــبـب أنهـا غير مفيـدة أو مفهومـة أو معقولـة أو عمليـة أو 
 .تغييرمؤشرات 

 :التقارير العامة-2

 لمســــــتثمرين والممولين الحالين والمســــــتقبليينلتشــــــمل التقارير المالية التي يتم إصــــــدارها  مخاطرة تقييم التقارير المالية:  ❖
 . مضللةمغالطات مادية أو تحذف وقائع مادية مما يجعلها 

: العجز في تجميع مـا يكفي من المعلومـات الموثوـقة ذات الصـــــــــــــــلة من أجـل تقييم مـدى مـخاطرة تقييم الرـقاـبة اـلداخلـية ❖
فعالية التصـــــــميم والتشـــــــغيل في الرقابة الداخلية حول التقارير المالية مما ينتج عنه إقرارات غير دقيقة من جانب اإلدارة 

 . الداخليةفي تقرير الرقابة 
يكفي من المعلومات الموثوقة ذات الصــــــــــلة من أجل تقييم مدى فعالية  العجز في تجميع ما :التنفيذيمخاطرة التوثيق  ❖

فصـــــــاح عن معلومات مادية إلى موظفي إلفصـــــــاح مما ينتج عنه عدم اإلالتصـــــــميم والتشـــــــغيل في ضـــــــوابط وإجراءات ا
 . العامةالتوثيق وفي التقارير 

من الممكن تجنبها لو تم هيكلتها   كان  مزدوجةوجود معامالت كبرى بالشـــــــركة ذات توابع ضـــــــريبية مخاطرة الضـــــريبة:   ❖
بشــــــكل مختلف. االخفاق في االلتزام باألنظمة الضــــــريبية )على ســــــبيل المثال متطلبات الســــــداد وتقديم اإلقرارات( يخلق 

 مخاطر.
: تقارير المعلومات التشــــــــــــــغيلية والمالية التي تطلبها الوكاالت التنظيمية غير كاملة أو مخاطرة تقارير الجهة التنظيمية ❖

 . وعقوباتفي غير وقتها مما يعرض الشركة إلى غرامات وجزاءات  أوير دقيقة غ

 :االستراتيجية المخاطر-3

  .االخفاق في مراقبة والتواصل مع بيئة متغيرة بسرعة مما يؤدي إلى تقادم استراتيجيات األعمالمخاطرة المسح البيئي:   ❖
بائد وال تعترف به و/أو يفتقد إلى المعلومات المطلوبة لعمل تقييم لدى الشـــــــركة نموذج أعمال مخاطرة نموذج األعمال:   ❖

 .  مستحدث لنموذجها الحالي وبناء حالة أعمال ملزمة من أجل تعديل هذا النموذج في الوقت المحدد
مخاطرة عدم وصول الشركة إلى الحد األقصى من أداء األعمال من خالل إعطاء األولويات مخاطرة محفظة األعمال:   ❖

 .  منتجات بشكل فعال أو موازنة أعمالها في سياق استراتيجيلل
ــتثمار:   ❖ ــتثمارية ســــليمة على المدى مخاطرة تقييم/ تقدير االسـ ليس لدى اإلدارة ما يكفي من معلومات التخاذ قرارات اســ

لرئيســــــيين االقرار  يلمخاطرة. عجز اإلدارة وكبار صــــــانعالقصــــــير والمدى البعيد وربط المخاطر برأس المال الخاضــــــع ل
 . أو قياس أي من قطاعاته الكبرى في سياق استراتيجي غير قادرين على قياس قيمة عمل محدد بصورة موثوقة

  . ال يتحمل الهيكل التنظيمي للشركة التغيير أو استراتيجيات أعمال الشركةمخاطرة هيكلة الشركة:  ❖
شــــكل عام على النتائج المالية قصــــيرة األمد أو عند تحدث حينما يركز أداء الشــــركة بمخاطرة القياس )االســـتراتيجية(:   ❖

 .  عدم التوافق مع أو دعم استراتيجيات األعمال
ــيص الموارد:  ❖ عملية تخصــــــــيص الموارد بالشــــــــركة ال تنشــــــــأ وال تحافظ على ميزة تنافســــــــية أو تعظم من مخاطرة تخصـــ

 .  االيرادات لذوي المصلحة
ــتراتيجيات األعمال  مخاطرة التخطيط:  ❖ ــيات حالية اسـ ــتند إلى فرضـ بالشـــركة ال تقوم على مدخالت خالقة وإبداعية أو تسـ

  . حول المناخ الخارجي مما يؤدي إلى استراتيجيات متقادمة وغير مركزة
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ول دورة الحياة )على ـــــ ور صناعتها طـــــ ا وتطـــــ اج لديهـــــ نتإلوط اـــــ ة خطـــــ منهج الشركة في إدارة حركمخاطرة دورة الحياة:  ❖
  . أعمالها تالستراتيجياء والنمو والنضج واالنحدار( يهدد النجاح النهائي سبيل المثال البد

ــتراتيجيات  مخاطرة التوافق ❖ ــة بعمليات األعمال بالشـــركة مع األهداف واالسـ : ال تتوافق األهداف وإجراءات األداء الخاصـ
 . متعارضة وغير منسقةعلى األمور الصحيحة وتؤدي إلى أنشطة  العامة. األهداف واإلجراءات ال تركز

ــتخدمة في إدارة عمليات األعمال غير متكاملة مع مخاطرة المعلومات المحاســبية ❖ ــبية المالية المسـ :  المعلومات المحاسـ
المعلومات غير المالية المركزة على رضا العميل وقياس الجودة وتقليل زمن الدورة وزيادة الفعالية. والنتيجة نظرة قاصرة 

د في التعامل مع مخرجات عمليات األعمال إلنجاز األهداف المالية بداًل من تلبية توقعات العميل وإصـالح قصـير األم
 . عبر السيطرة على تحسين العمليات
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 النتائج المالية واألرباح : 

 ديسمبر 31تلخص األشكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في      
 . م 2015وم 2016م و 2017 م و2018م و2019

 جدول يوضح بنود األصول والخصوم وحقوق المساهمين

 م 2015 م 2016 م 2017 م 2018 م 2019 البــــيان

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي المركز المالي)باآللف( 

 487,302 716,332 592,457 678,870 734,548 موجودات متداولة
 485,748 817,978 1,120,586 1,261,283 1,160,452 مطلوبات متداولة 
 1,554 (101,646) (528,129) (582,413) (425,904) رأس المال العامل 

 21,910 18,860 1,802,578 1,684,436 1,760,314 األصول األخرى طويلة األجل 
 736,383 806,054 1,036,880 1,068,192 1,090,358 األصول الثابتة 

 1,245,595 1,541,246 3,431,915 3,431,498 3,585,220 إجمالي الموجودات 
 485,748 817,978 1,120,586 1,261,283 1,160,452 المطلوبات المتداولة 
 81,381 34,241 171,785 102,808 60,316 قروض طويلة األجل 

 52,493 55,302 1,512,350 1,424,151 1,489,685 المطلوبات األخرى 
 619,622 907,521 2,804,721 2,788,242 2,710,453 إجمالي المطلوبات
 400,000 400,000 500,000 500,000 600,000 رأس المال المدفوع

 225,973 233,725 127,194 143,256 274,767 االحتياطيات واألرباح المدورة
 625,973 633,725 627,194 643,256 874,767 حقوق المساهمين

إجمالي الخصوم وحقوق  
 المساهمين

3,585,220 3,431,498 3,431,915 1,541,246 1,245,595 
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 يوضح بنود األصول والخصوم وحقوق المساهمينشكل 

 

 2019 مليون ريال 3,585الى 2015مليون ريال في 1,246خالل السنوات الخمس الماضية من  الشركة لقد استمر نمو أصول 

 

  م 2019في    مليون ريال  875الى    2015مليون ريال في    626كما استمر نمو حقوق الملكية خالل السنوات الخمس الماضية من  
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 جدول يوضح قائمة الدخل

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 البيـــــان

 سعوديريال  ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي قائمة الدخل )باأللف(

 2,302,992 3,461,349 3,409,598 5,176,585 5,681,129 المبيعات

 2,051,148 3,253,962 3,226,761 4,923,616 5,219,530 تكلفة المبيعات

 251,844 207,387 182,837 252,969 461,599 مجمل الربح

 7,578 8,968 6,776 6,814 5,113 مصاريف البيع

 97,459 93,953 94,793 98,789 142,650 واإلدارية المصاريف العمومية 

 146,807 104,466 81,268 147,366 313,836 الدخل من األعمال الرئيسية

 9,973 14,238 17,715 81,415 74,328 مصاريف تمويل

     17,407 محتملة التزامات مخصص

 2,980 1,323 489 2,550 2,314 المشترك االستثمار (خسائرأرباح )

 9,371 1,995 2,544 832 83,579 إيرادات أخرى 

 149,185 93,546 66,586 69,332 307,994 الدخل قبل الزكاة

 5,150 2,523 1,940 2,426 16,250 الزكاة

 144,035 91,023 64,646 66,906 291,744 صافي الدخل 

 نهاية لمخصص التقييم إعادة
 الخدمة 

8,133 556 1,207 1,871 0 

 144,035 89,152 63,439 67,461 283,611    االخر الشامل الدخل اجمالي
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 آالف الرياالت(شكل يوضح قائمة الدخل )

 

 

 آالف الرياالت(ئمة الدخل )شكل يوضح قا
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 من اإليرادات  كنسبة الدخلجدول يوضح قائمة 

 م2015 م2016 م2017 م2018 م2019 البيـــــان

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ()باأللفقائمة الدخل 

 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 المبيعات

 % 89.06 % 94.01 % 94.64 % 95.11 % 91.87 تكلفة المبيعات

 % 10.94 % 5.99 % 5.36 % 4.89 % 8.13 مجمل الربح

 % 0.33 % 0.26 % 0.20 % 0.13 % 0.09 مصاريف البيع

 % 4.23 % 2.71 % 2.78 % 1.91 % 2.51 المصاريف العمومية واإلدارية 

 % 6.37 % 3.02 % 2.38 % 2.85 % 5.52 الدخل من األعمال الرئيسية

 % 0.43 % 0.41 % 0.52 % 1.57 % 1.31 مصاريف تمويل

 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.33 مخصص التزامات محتملة

 % 0.13 % 0.04 % 0.01 % 0.05 % 0.04 المشترك االستثمار (خسائرأرباح )

 % 0.41 % 0.06 % 0.07 % 0.02 % 1.47 إيرادات أخرى 

 % 6.48 % 2.70 % 1.95 % 1.34 % 5.73 الدخل قبل الزكاة

 % 0.22 % 0.07 % 0.06 % 0.05 % 0.29 الزكاة

 % 6.25 % 2.63 % 1.90 % 1.29 % 5.44 صافي الدخل 

 نهاية لمخصص التقييم إعادة
 الخدمة 

-0.14 % 0.01 % 0.04 % 0.05 % 0.00 % 

 % 6.25 % 2.58 % 1.86 % 1.30 % 5.30    االخر الشامل الدخل اجمالي

 

 



 

 

 

29 
 

 التدفقات النقدية :

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

 م 2015 م 2016 م 2017 م 2018 م 2019 التدفقات النقدية

 ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي ريال سعودي باأللف(قائمة التدفقات )

 139,304 212,589 76,452 437,004 525,657 األنشطة التشغيلية

 ( 32,716) ( 141,050) ( 313,982) ( 122,482) ( 149,092) األنشطة االستثمارية 

 ( 123,249) ( 51,237) 245,011 ( 314,543) ( 324,480) األنشطة التمويلية

 ( 16,661) 20,302 7,481 ( 21) 52,085 ( في رصيد النقدالزيادة )النقص

 34,961 18,300 38,602 46,083 46,062 رصيد النقد أول المدة

 18,300 38,602 46,083 46,062 98,147 رصيد النقد آخر المدة

 

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

 

 السنة

 

 البيــــــان

 المنطقة

 الوسطي

 المنطقة

 الشرقية

 المنطقة

 الغربية

 منطقة

 القصيم

 وحائل

 المنطقة

 الجنوبية

 المنطقة

 الشمالية

 محطات

 الطرق 

 

 المجموع

 بالمليون(قائمة التحليل الجغرافي )
ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

        اإليــرادات:  م2019

 5,349.7 654.5 69.8 149.3 172 1,212.4 905.3 2,186.4 مبيعات محروقات 

 205.7 0.0 151.2 0.0 0.0 12.0 42.5 0.0 كيماوياتإيرادات نقل  

 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 10.1 0.0 0.0 إيرادات نقل مواد غذائية  

 115.6 0.0 9.1 2.8 1.3 20.6 62.6 19.2 إيرادات نقل محروقات وأخرى  

 .15,681 654.5 230.1 152.1 173.3 1,255.1 1,010.4 .62,205 اإلجمـــــــــــالي 

        اإليــرادات:  م2018

 ()بالمليون قائمة التحليل الجغرافي 
ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

ريال 
 سعودي

 4,930.4 347.8 73.9 193.6 179.5 853.8 862.1 2,419.7 مبيعات محروقات 

 181.6 0.0 0.0 100.8 0.0 8.0 72.7 0.0 إيرادات نقل كيماويات 

 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.3 0.0 إيرادات نقل مواد غذائية  

 52.0 0.0 0.1 0.6 0.8 5.4 34.2 11.0 إيرادات نقل محروقات وأخرى  

 5,176.6 347.8 74.0 295.0 180.3 879.6 969.3 2,430.7 اإلجمـــــــــــالي 
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 نتائج التشغيل :

 م 2018 م 2019 البيـــــــان    
 ( -) أو  التغيرات)+(

نسبة  
 لاير سعودي  لاير سعودي  )باأللف(  التغير

% 9.7 504.544 5.176.585 5.681.129 المبيعات  
% 6.0 295,914 4,923,616 5.219.530 تكلفة المبيعات  

% 82.5 208,631 252,969 461.599 مجمل الربح  

% 2439.9 82.511 3.382 85.893 أخرى إيرادات   
% 15.7 12.471 79.264 91.735 أخرى -مصروفات تشغيلية   

% 113.0 166,470 147,366 313.836 الدخل من األعمال الرئيسية  

 حيث بلغت ارتفاعم في 2018م مقارنة مع 2019ديسمبر 31المنتهية في المالية ومما يتضح أعاله أن قائمة الدخل للسنة     
  %9,70 قدرها ارتفاعم بنسبة 2018مليون ريال في عام  5,177مقارنة بـ مليون ريال  5,681م 2019إيرادات الشركة في عام 

، وتمثل اإليرادات المتحققة من قطاع الخدمات البترولية وقطاع النقليات   ع المبيعات في قطاعي بترول وناقلارتفا  ويعزي ذلك إلى
كما بلغ الربح التشغيلي من األعمال الرئيسية  ،م على التوالي2019من إيرادات الشركة لعام  %% 5,38و  %%94,62ما نسبته 
كما بلغ صافي   %113,0قدرها  ارتفاع مليون بنسبة 147,4م مقارنة مع العام السابق 2019مليون ريال لعام  313,8للشركة 

 . %336.05 ارتفاعمليون ريال للعام السابق بنسبة  66,9مليون ريال مقارنة  291,7م  2019الربح لعام  

  هامش  وزيادة بترول قطاع في المبيعات زيادة إلى السابق بالعام مقارنة العام هذا خالل الربح صافي في االرتفاع سبب يعود    
  المالية  المصاريف وانخفاض ، والتسويقية البيعية المصاريف وانخفاض  ، األخرى  االيرادات وزيادة ، ناقل مبيعات وزيادة الربح
 مصروف  وتكوين الزكاة مصاريف وزيادة المشترك المشروع رباحأ وانخفاض واإلدارية  العمومية المصاريف زيادة من بالرغم

 .  محتملة التزامات
 
  الربح واجمالي الربح صافي من لكل التعديل تم( اإليجار عقود)  16 رقم المالي للتقرير الدولي المعيار متطلبات لتطبيق نظراً  -

 .       المماثلة الفترة وكذلك الحالية للفترة الملكية وحقوق  التشغيلي  والربح
                    

  الغرف  مجلس لجان  إحدى) الوقود محطات لشركات الوطنية اللجنة من  اخطار  الشركة استلمت م 2019 أكتوبر 01 بتاريخ -
  شهادة   على  الحاصلة   للشركات  التابعة  الخدمة  ومراكز  الوقود  لمحطات  الربح  هامش  زيادة   على  الطاقة  وزارة  موافقة   مفاده(  السعودية

  للديزل هلالت 5و للتر هلالت 9 عن بدالً  للبنزين هللة  15) الجديد الربح هامش ليصبح والقروية البلدية الشؤون  وزارة من تأهيل
 الربح  هامش  تغيير  تم  فقد  عليه  وبناءا.  النهائي  المستهلك  على  المحطات  في  التجزئة  بيع  أسعار  تأثر  دون (  للتر  هللة  3,5  عن  بدالً 
 أرامكو) السعودية العربية الزيت شركة بمتطلبات باإللتزام الشركة إدارة قامت و ،2018 أغسطس 23 تاريخ من رجعي بأثر

 األثر  عليها  ينطبق  التي  بالكشوفات  السعودية  أرامكو  شركة  وتزويد  الهامش  زيادة  اثر  عليها  ينطبق  التي  الكميات  بحصر(  السعودية
 للخدمات الدريس" الشركة إدارة تقديرات على وبناءاً  الحقًا، المرسلة، والكشوفات الكميات على الموافقة بإنتظار الشركة زالت وما

 تعديل تم ،   2019 ديسمبر 31 في المنتهية المالية القوائم على الهامش زيادة بأثر باإلعتراف الشركة قامت ،"والنقليات البترولية
  للسنة  الشامل الدخل قائمة في المبيعات تكلفة بتخفيض 2019 ديسمبر 31 وحتى 2019 يناير 1 من للفترة الهامش زيادة أثر
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  فتم  2018 ديسمبر 31 وحتى 2018 أغسطس 23 تاريخ من الربح  هامش في  الزيادة أثر اما ، 2019 ديسمبر 31 في المنتهية
 .   2019 ديسمبر  31 في المنتهية للسنة  الشامل  الدخل  قائمة في األخرى  اإليرادات على األثر اثبات

                                                                                                                                                                                
 الجمعية موافقة بعد سهم مليون  60 إلى سهم مليون  50 من الشركة مال رأس في الزيادة مع تماشياً  السهم ربحية تعديل تم -

 م 2019/ 03/ 18  في العادية غير العامة
 

   -:  2019  عام خالل
   م 12/01/2019  في المحروقات أسعار تعديل تم
   م14/04/2019  في المحروقات أسعار تعديل تم
 م  14/07/2019  في المحروقات أسعار تعديل تم
 م 20/10/2019  في المحروقات أسعار تعديل تم
 
 
 
 القانونيين للمحاسبينالسعودية الهيئة   المعتمدة منالمحاسبة عن معايير  اختالفيوجد أي  ال ❖
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 التابعة: لشركاتا
 استثمار في مشروعات مشتركة :

 

أبرمت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة بيرتشي ايه   ( م2013 يونيو 30الموافق )هـ 1434شعبان  21بتاريخ      
  % 50مناصفة من كال الشركتين بنسبة    ةجي لتأسيس منشأة مدارة بصورة مشتركة برأس مال قدره مليون ريال سعودي ومملوك

لمدارة بصورة شهرًا وتنتهي عند تأسيس المنشأة ا (24)في رأس المال واالستثمارات واألرباح. إن مدة االتفاقية  50% -
سوف تدار الشركة الجديدة من خالل  و   من اتفاقية الشركاء المستقبلية  مشترك جزءا ال يتجزأالتصبح اتفاقية المشروع  و مشتركة  

تعمل الشركة في مجال تقديم خدمات إدارة عمليات و فريق مستقل مكون من الشركتين داخل المملكة العربية السعودية ، 
ين للمنشآت الكيميائية الصناعية والخدمية والحاويات وإدارة محطات التنظيف لصهاريج نقل المواد  اإلمداد والتموين والتخز 

ائية بواسطة  يوالنقل للمواد الكيم اللوجستيةمجال الخدمات  فيشركة سويسرية تعمل  هيبأن شركة بيرتشى  الكيميائية علماً 
 . ن وسنغافوراالصهاريج الخاصة بالبر والبحر والقطارات في أوروبا والصي

م  ت إجراءات عقد التأسيس واستخراج السجل التجاري رقتم  (م 2015بريل  أ  29)الموافق    هـ1436رجب    10وفي تاريخ  
للخدمات اللوجستية ذات مسئولية محدودة برأس مال )مليون( ريال مناصفة   لشركة الدريس بيرتشي 1010433172

  . الشركتينبين 
  اير   2,791,944  قيمته  والبالغ  2019  ديسمبر  31  في  المنتهية  للسنة   المالي   المركز  قائمة  في   الظاهر   الرصيد  ان       

 .  السويسرية جي ايه برتشي الدريس شركة يخص(  سعودي اير  3,931,599: 2018) سعودي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 رتشي ايه جي يب  رتشي ايه جي يب 
2019 

 ريال سعودي
 2018 

 ريال سعودي
 2,311,652  4,861,563 في بداية الفترة

 -  - اضافات  
 -  - ستبعادات إ
 2,549,911  916,779 رباح في المشروع المشتركأ

 4,861,563  5,778,342 ديسمبر 31في 



 

 

 

34 
 

 استثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
 

مليون لاير سعودي  20مليون وحدة في صندوق الخير كابيتال )أرامكو( بقيمة  2قامت الشركة خالل العام بشراء    

إدارة الشركة تحتفظ بها لبيعها على المدى    ألنوتم تصنيف االستثمار كاستثمار بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة.  

 قة من إعادة التقييم صافي قيمة أصول الصندوق في قائمة الربح والخسارة.    دراج األرباح والخسائر غير المحقإالقصير، مع  

 

 الربح والخسارة خالل العام كالتالي: بالقيمة العادلة من خالل االستثمار وكانت حركة      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 وصف سياسة توزيع األرباح :

 :التالي  النحو على  األرباح، صافي يوزع

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

  الشركة مال رأس من )%30) النظامي االحتياطي بلغ متى التجنيب هذا وقف تقرر أن  العادية العامة للجمعية يجوز .2
  .المدفوع

 لتكوين األرباح صافي من معينة نسبة تجنيب تقرر أن  اإلدارة، مجلس اقتراح على بناء العادية، العامة للجمعية يجوز .3
 توزيع يكفل أو  الشركة مصلحة  يحقق الذي بالقدر معينة أغراض  أو  لغرض تخصيصه  القرار ويتضمن خرى أ احتياطيات

 .المساهمين على  - اإلمكان قدر - ثابتة أرباح
 

  أو الشركة لعمال اجتماعية مؤسسات إلنشاء األرباح صافي من مبالغ اقتطاع تقرر أن  العادية العامة للجمعية يجوز .4
 .المؤسسات هذه من قائماً  يكون  ما لمعاونة

 من رأس مال الشركة المدفوع .  )%5) تعادل للمساهمين أولى  دفعة  ذلك بعد الباقي من يوزع .5
 

 كل مكافأة تتناسب بحيث اإلدارة، مجلس أعضاء لمكافأة الباقي من )%10) تتجاوز ال نسبة تقدم ما بعد يخصص .6
 لنظام وفقاً  بها المسموح القصوى  الحدود األحوال  جميع في  المكافأة تتعدى وأال حضرها، التي  الجلسات  عدد مع  عضو

  . الشركات
 

    
2019 

 ريال سعودي
 2018 

 ريال سعودي
 -  20,000,000 السنة  خالل استثمارات شراء

 -  - اضافات  
 -  - ستبعادات إ

 -  1,397,727 التقييم إعادة من محققة غير  أرباح
 -  21,397,727 ديسمبر 31في 
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( ريال للسهم الواحد 1( مليون ريال بواقع )50م بإجمالي مبلغ وقدره )2018توزيع أرباح نقدية عن العام المالي   ❖
 . األسميةمن قيمة السهم  )%10)وتمثل هذه األرباح الموزعة ما نسبته 

( ريال للسهم 1.5( مليون ريال بواقع )90م بإجمالي مبلغ وقدره )2019العام المالي توزيع أرباح نقدية عن  ❖
 . األسميةالسهم  من قيمة  )%15)الواحد وتمثل هذه األرباح الموزعة ما نسبته 

 سداد األرباح :

يستحق المساهم حصته من األرباح وفقًا لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ، وسوف تكون أحقية أسهم      
المنحة للمساهمين المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة ) والذي سيتم تحديده الحقًا( والمقيدين في 

ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية ، وسيتم اإلعالن عن  سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية
.تاريخ التوزيع في حينه   

 . لذلك المحددة  المدة  خالل األرباح توزيع بشأن العادية العامة الجمعية قرار تنفيذ اإلدارة  مجلس وعلى
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 تابعة. يوجد أي أسهم أو أدوات الدين الصادرة لكل شركة  ال ❖
 

  إدارة الشركة وصف ألي مصلحة تعود في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس  ❖
 .   أقربائهم ( أبلغوا الشركة ، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة الماليةو وكبار التنفيذيين 

 

 تعود له المصلحةاسم من  م
  نهاية العام بداية العام

 نسبة التغير صافي التغير
 أدوات الدين  م عدد األسه أدوات الدين  م عدد األسه

1  - - - - - - 

 

في أسهم وكبار التنفيذيين وأقربائهم  تعود ألعضاء مجلس اإلدارة    و أوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب  وصف ألي مصلحة ❖
 : وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

 

 في أسهم أو أدوات دين الشركة وأقربائهم  تعود ألعضاء مجلس اإلدارة    و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب  وصف ألي مصلحة ❖

 اسم من تعود له المصلحة م
 نهاية العام بداية العام

 

 نسبة التغير صافي التغير
أدوات   م عدد األسه أدوات الدين  م عدد األسه

 الدين 
 0.6267 376008 - 2256048 - 1880040 أ. حمد بن محمد الدريس 1
 0.0050 2986 - 17917 - 14931 م. عبدالمحسن بن محمد الدريس  2
 0.0019 1150 - 2400 - 1250 أ. حسين بن عبدالرحمن العذل  3
 0.0017 1000 - 6000 - 5000 أ. أحمد بن عبدهللا العقيل 4
 0.0008 500 - 3000 - 2500 أ. عيد بن فالح الشامري  5
 - - - - - - أ. عادل بن فارس العتيبي 6
 0.0007 400 - 2400 - 2000 م. عبداإلله بن سعد الدريس 7
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 الشركة  دين أدوات أو أسهم في وأقربائهم كبار التنفيذيينل تعود اكتتاب وحقوق  تعاقدية أوراق و مصلحة ألي وصف ❖
 

 

في أسهم أو أدوات دين وأقربائهم  تعود ألعضاء مجلس اإلدارة    و أوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب  وصف ألي مصلحةاليوجد   ❖
 التابعة   الشركة

 اسم من تعود له المصلحة م
 نهاية العام بداية العام

 

 نسبة التغير صافي التغير
 م عدد األسه أدوات الدين  م عدد األسه

أدوات  
 الدين 

  - - - - - - 
  - - - - - - 

 

 الشركة  دين  أدوات  أو  أسهم  في  وأقربائهم  لكبار التنفيذيين  تعود  اكتتاب  وحقوق   تعاقدية  أوراق  و  مصلحة  ألي  وصفاليوجد   ❖
 التابعة

 

 

 
 اسم من تعود له المصلحة م

  نهاية العام بداية العام

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

 0.0007 400 - 2400 - 2000 بن سعد الدريس  هعبد اإلل م.  1

 - - - - - - الدريس نعبد المحسأ. خالد بن  2

 0.0043 2552 - 15313 - 12761 أ. محمود بن يوسف المغربي 3

 - - - - - - السحيم  نخالد بن عبد الرحم .أ 4

 - - - - - - عمرو محمود أبو المعاطيأ.  5

 
 اسم من تعود له المصلحة م

  نهاية العام بداية العام

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

  - - - - - - 

  - - - - - - 
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 جدول تفصيلي يبين تملك أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر في أسهم الشركة 

 االســـــــــم
عدد األسهم في 

 بداية العام
نسبة الملكية في 

 بداية العام

صافي التغير في 
عدد األسهم 
 خالل العام

نسبة التغير 
 العامخالل 

إجمالي األسهم 
 نهاية العام

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

 العام

 3.7601 2256048 0.6267 376008 3.1334 1880040 أ/ حمد بن محمد الدريس
 0.0299 17917 0.0050 2986 0.0249 14931 م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس
 0.0040 2400 0.0019 1150 0.0021 1250 أ/ حسين بن عبدالرحمن العذل

 0.0100 6000 0.0017 1000 0.0083 5000 أ/ أحمد بن عبدهللا العقيل
 0.0050 3000 0.0008 500 0.0042 2500 أ/ عيد بن فالح الشامري 

 0.0040 2400 0.0007 400 0.0033 2000 م/ عبداإلله بن سعد الدريس
 - - - - - - أ. عادل بن فارس العتيبي

 - - - - - - عبدالمحسن الدريسأ/ خالد بن 
 0.0255 15313 0.0043 2552 0.0213 12761 أ/ محمود بن يوسف المغربي

 - - - - - - خالد بن عبدالرحمن السحيمأ/ 
 - - - - - - عمرو محمود أبو المعاطيأ/ 

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

 الية وال يوجد أي عوض حصلت عليها الشركة مقابل ذلك .  مأو منحتها الشركة خالل السنة ال أصدرتها
، أو اكتتابيوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق  ال ❖

 .  حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة
مع ية قيمة األوراق المالية المتبقأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، و  استرداد يوجد أي  ال ❖

 . التابعة االتمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاته
 . ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة  ❖
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 م 2019مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للعام 

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بمراجعة شكل المرتبات والمكافآت والمزايا التي يتمتع بها األعضاء ، وذلك بما      
وما   يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات والنظام األساس للشركة

إذا  ء الشركة التشغيلي ورفع توصياتها للمجلس بكامل هيئته. ويحق لألعضاء الحصول على بدل حضور تحقق من نتائج في أدا
ما قرر مجلس اإلدارة منح هذا البدل لجميع األعضاء الذين يحضرون اجتماعات المجلس واللجان ، ويقر المجلس، بناًء على 

صل عليه أعضاء المجلس مقابل خدماتهم )بوصفهم موظفين أو المقابل الذي يح توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة 
 . إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية( 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة  
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 المستقلين األعضاء :أوالً 
1-  18.000 18.000  -  العقيل عبدهللا بن احمد /أ 

          
-    

          
-    

          -    36.000 
             
-    

300.000 
          
-    

          
-    

          
-    

300.000 
                 
-    

336.000  

2-  21.000 18.000  -  الشامري فالح بن عيد /أ 
          
-    

          
-    

          -    39.000 
             
-    

300.000 
          
-    

          
-    

          
-    

300.000 
                 
-    

339.000  

3-  15.000 18.000  -  العتيبي فارس بن عادل  /أ 
          
-    

          
-    

          -    33.000 
             
-    

300.000 
          
-    

          
-    

          
-    

300.000 
                 
-    

333.000  

 المجموع
          
-    

54.000 54.000 
          
-    

          
-    

          -    108.000 
             
-    

900.000 
          
-    

          
-    

          
-    

900.000 
                 
-    

1.008.000 
              
-    

 التنفيذيين غير األعضاء :ثانياً 

1-  الدريس محمد بن حمد /أ 
          
-    

15.000 - 
          
-    

          
-    

          -    15.000 
             
-    

300.000           
-    

          
-    

          
-    

300.000                  
-    

315.000  

2-  
 محمد بن  عبدالمحسن /م

 الدريس
          
-    

18.000 24.000 
          
-    

          
-    

          -    42.000 
             
-    

300.000           
-    

          
-    

          
-    

300.000                  
-    

342.000  

3-  
 عبدالرحمن بن حسين /أ

 العذل 
          
-    

18.000 6.000 
          
-    

          
-    

          -    24.000 
             
-    

300.000           
-    

          
-    

          
-    

300.000                  
-    

324.000  

 المجموع
          
-    

51.000 30.000 
          
-    

          
-    

          -    81.000 
             
-    

900.000 
          
-    

          
-    

          
-    

900.000 - 981.000 
              
-    

 التنفيذيين األعضاء :ثالثاً 

1-  الدريس سعد بن عبداإلله /م 
          
-    

18.000 18.000 
          
-    

          
-    

          -    36.000 
             
-    

300.000    300.000 
                 
-    

336.000  

        
               
-    

                  -                    -     

 المجموع
          
-    

18.000 18.000 
          
-    

          
-    

          -    36.000 
             
-    

300.000 
          
-    

          
-    

          
-    

300.000 
                 
-    

336.000 
              
-    
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 مكافآت كبار التنفيذيين

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

 والمدير المالي

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة

مة 
خد

 ال
ية

ها
 ن
أة

اف
مك

 

ن 
ع
ن 

يي
يذ

نف
لت
 ا
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ي 
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ح
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) 
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 ال
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ا

ة)
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لق
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خ
إد

 

ع
مو

ج
لم

ا
 

 1.125.000 7.086.000   اإلجمالي
    
-    8.211.000 20.136.236 

    
-          -          -          -    20.136.236 961.620 54.000 29.362.856 
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 اللجان أعضاء مكافآت

   

     

 المجموع جلسات  حضور بدل الجلسات حضور بدل عدا) الثابتة المكافآت)  

 :المراجعة لجنة أعضاء
   

1.  90.000 15.000 75.000 الشامري فالح بن عيد .أ 

2.  90.000 15.000 75.000 العتيبي فارس بن عادل  .أ 

3.  90.000 15.000 75.000 الخويطر محمد بن خالد .أ 

4.  87.000 12.000 75.000 الدريس حمد بن سعد .أ 

 357.000 57.000 30.000 المجموع

   :والترشيحات والمكافآت الحوكمة لجنة أعضاء

1.  6.000 6.000 - الدريس محمد عبدالمحسن .م 

2.  6.000 6.000 - العذل  عبدالرحمن حسين .أ 

3.  6.000 6.000 - الشامري فالح عيد .أ 

 18.000 18.000 - المجموع

    :التنفيذية اللجنة أعضاء

1.  18.000 18.000 - الدريس محمد عبدالمحسن .م 

2.  18.000 18.000 - العقيل عبدهللا أحمد .أ 

3.  18.000 18.000 - الدريس سعد عبداالله .م 

4.  18.000 18.000 - الدريس عبدالمحسن خالد .أ 

 72.000 72.000 - المجموع
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 القروض : 

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

 جدول يوضح القروض

 م 2018 م 2019 البيـــــــــــان

 685,708 - 1قرض رقم
 3,259,516 - 2قرض رقم 
 70,888,889 44,149,508 3قرض رقم 
 12,585,692 5,085,129 4قرض رقم 
 80,000,000 32,000,000 5قرض رقم 
 12,671,576 - 6قرض رقم 

 60,000,000 - 7رقم قرض 
 137,000,000 - 8قرض رقم 
 70,000,000 - 9قرض رقم 
 70,000,000 - 10قرض رقم 
 - 85,000,000 11قرض رقم 
 - 40,000,000 12قرض رقم 
 - 40,000,000 13قرض رقم 
 - 90,000,000 14قرض رقم 
 - 50,000,000 15قرض رقم 
 - 80,000,000 16قرض رقم 
 - - 

 517,091,381 466,234,637 اإلجمـــــــالي
  القروض:مستحقات 

 البيـــــــــان
 بآالف الرياالت  بآالف الرياالت 

 م2018 م2019

 414,283,465 405,918,462 أقل من سنة 

 82,585,688 47,816,175 سنتين إلى من سنة 
 20,222,228 12,500,000 خمس سنوات إلىمن سنتين 

 - - سنواتأكثر من خمس 
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 م )بالمليون ريال(2019جدول يوضح حركة القروض للعام 

 الجهة المانحة
أصل 
 القرض

الجزء 
 المدة المستحق

المسدد  الرصيد
 خالل العام

تاريخ 
 اإلصدار

تاريخ 
 في بداية العام اإلستحقاق

 3/26/2019 3/26/2015 0.6 0.6 48شهر  طويلة االجل 14 بنك البالد

 7/28/2019 7/28/2016 3.3 3.3 36شهر  طويلة االجل 19 البالدبنك 
 8/17/2020 8/17/2017 7.5 12.6 36شهر  طويلة االجل 22 بنك البالد
 12/12/2023 12/12/2019 0 0 شهر 48 طويلة االجل 50 بنك البالد
 1/8/2019 12/30/2018 70 70 أيام 9 قصير االجل 70 بنك البالد
 1/15/2019 12/30/2018 70 70 يوم 16 قصير االجل 70 بنك البالد
 2/7/2019 1/29/2019 70 0 أيام 10 قصير االجل 70 بنك البالد
 2/25/2019 1/29/2019 30 0 يوم 28 قصير االجل 30 بنك البالد
 3/21/2019 2/26/2019 80 0 يوم 25 قصير االجل 80 بنك البالد
 4/11/2019 3/27/2019 80 0 يوم 16 قصير االجل 80 بنك البالد
 5/14/2019 4/29/2019 80 0 يوم 16 قصير االجل 80 بنك البالد
 6/13/2019 5/26/2019 50 0 يوم 19 قصير االجل 50 بنك البالد
 6/20/2019 5/28/2019 70 0 يوم 24 قصير االجل 70 بنك البالد
 7/23/2019 6/27/2019 90 0 يوم 27 قصير االجل 90 بنك البالد
 10/8/2019 9/24/2019 40 0 يوم 15 قصير االجل 40 بنك البالد
 10/8/2019 9/25/2019 50 0 يوم 14 قصير االجل 50 بنك البالد
 10/15/2019 9/29/2019 90 0 يوم 17 قصير االجل 90 بنك البالد
 21/10/2019 29/09/2019 50 0 يوم 23 قصير االجل 50 بنك البالد

 11/7/2019 10/29/2019 80 0 أيام 10 قصير االجل 80 البالدبنك 
 11/14/2019 10/27/2019 40 0 يوم 19 قصير االجل 40 بنك البالد
 11/21/2019 10/29/2019 70 0 يوم 24 قصير االجل 70 بنك البالد
 12/5/2019 11/21/2019 70 0 يوم 15 قصير االجل 70 بنك البالد
 12/18/2019 11/26/2019 50 0 يوم 23 قصير االجل 50 بنك البالد
 12/24/2019 11/26/2019 50 0 يوم 29 قصير االجل 50 بنك البالد
 1/7/2020 12/18/2019 0 0 يوم 21 قصير االجل 40 بنك البالد
 1/21/2020 12/29/2019 0 0 يوم 24 قصير االجل 90 بنك البالد

 1/17/2020 12/28/2017 26.8 70.9 شهر 36 طويل االجل 88 بنك الرياض
 3/12/2019 3/13/2018 12.7 12.7 12شهر  قصير االجل 50 بنك الرياض
 1/21/2019 12/26/2018 60 60 يوم 25 قصير االجل 60 بنك الرياض
 1/7/2019 12/30/2018 137 137 أيام 8 قصير االجل 137 بنك الرياض
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 2/14/2019 1/29/2019 70 0 يوم 17 قصير االجل 70 بنك الرياض
 2/21/2019 1/29/2019 70 0 يوم 24 قصير االجل 70 بنك الرياض
 3/7/2019 2/28/2019 70 0 أيام 7 قصير االجل 70 بنك الرياض
 3/14/2019 3/3/2019 50 0 يوم 11 قصير االجل 50 بنك الرياض
 3/26/2019 3/3/2019 60 0 يوم 23 قصير االجل 60 بنك الرياض
 4/4/2019 3/27/2019 70 0 أيام 9 قصير االجل 70 بنك الرياض
 4/25/2019 3/26/2019 60 0 يوم 31 قصير االجل 60 بنك الرياض
 4/25/2019 3/26/2019 60 0 يوم 31 قصير االجل 60 بنك الرياض
 5/1/2019 4/1/2019 50 0 يوم 31 قصير االجل 50 بنك الرياض
 5/7/2019 4/21/2019 75 0 يوم 17 قصير االجل 75 بنك الرياض
 5/9/2019 4/29/2019 40 0 يوم 11 قصير االجل 40 بنك الرياض
 6/10/2019 5/27/2019 90 0 يوم 15 قصير االجل 90 بنك الرياض
 7/11/2019 6/30/2019 85 0 يوم 12 قصير االجل 85 بنك الرياض
 7/18/2019 6/30/2019 40 0 يوم 19 قصير االجل 40 بنك الرياض
 8/19/2019 7/29/2019 50 0 يوم 22 قصير االجل 50 بنك الرياض
 8/26/2019 7/29/2019 60 0 يوم 29 قصير االجل 60 بنك الرياض
 9/5/2019 8/25/2019 80 0 يوم 12 قصير االجل 80 بنك الرياض
 9/26/2019 8/27/2019 50 0 يوم 31 قصير االجل 50 بنك الرياض
 1/7/2020 12/26/2019 0 0 يوم 13 قصير االجل 40 بنك الرياض
 2/15/2020 8/15/2017 48 80 شهر 36 طويل االجل 120 البنك األهلي
 8/25/2019 5/1/2019 50 0 يوم 117 قصير االجل 50 البنك األهلي
 4/18/2019 3/27/2019 90 0 يوم 23 قصير االجل 90 البنك األهلي
 5/26/2019 4/30/2019 55 0 يوم 27 قصير االجل 55 البنك األهلي
 6/26/2019 5/28/2019 70 0 يوم 30 قصير االجل 70 البنك األهلي
 7/4/2019 6/26/2019 70 0 أيام 9 قصير االجل 70 البنك األهلي
 8/6/2019 7/22/2019 70 0 يوم 16 قصير االجل 70 البنك األهلي
 8/6/2019 7/22/2019 5 0 يوم 16 قصير االجل 5 البنك األهلي
 8/21/2019 7/22/2019 80 0 يوم 31 قصير االجل 80 البنك األهلي
 9/12/2019 8/27/2019 80 0 يوم 17 قصير االجل 80 البنك األهلي
 9/19/2019 8/27/2019 90 0 يوم 24 قصير االجل 90 البنك األهلي
 10/17/2019 9/19/2019 50 0 يوم 29 قصير االجل 50 البنك األهلي
 12/12/2019 11/27/2019 75 0 يوم 16 قصير االجل 75 البنك األهلي
 1/14/2020 12/29/2019 0 0 يوم 17 قصير االجل 80 البنك األهلي

 5/21/2019 4/28/2019 80 0 يوم 24 قصير االجل 80 بنك سامبا
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 6/25/2019 5/28/2019 85 0 يوم 29 قصير االجل 85 بنك سامبا
 7/25/2019 6/26/2019 85 0 يوم 30 قصير االجل 85 بنك سامبا
 8/25/2019 7/25/2019 85 0 يوم 32 قصير االجل 85 بنك سامبا
 9/24/2019 8/25/2019 85 0 يوم 31 قصير االجل 85 بنك سامبا
 10/24/2019 9/24/2019 85 0 يوم 31 قصير االجل 85 بنك سامبا
 11/24/2019 10/24/2019 85 0 يوم 32 قصير االجل 85 بنك سامبا
 12/23/2019 11/24/2019 85 0 يوم 30 قصير االجل 85 بنك سامبا
 1/22/2020 12/23/2019 0 0 يوم 31 قصير االجل 85 بنك سامبا

 4.765.00   517.1 4165.9   

 
 

 )بالمليون ريال(م 2018جدول يوضح حركة القروض للعام 

أصل  الجهة المانحة
 القرض

الجزء 
 المدة المستحق

المسدد خالل  الرصيد
 العام

تاريخ 
 االستحقاقتاريخ  اإلصدار

 في بداية العام
 27/11/2018 27/11/2014 3.4 3.4 48شهر  طويلة االجل 15 بنك البالد
 15/02/2018 15/03/2015 3.7 3.7 36شهر  طويلة االجل 70.6 بنك البالد
 26/03/2019 26/03/2015 3.7 4.4 48شهر  طويلة االجل 14 بنك البالد
 28/07/2019 28/07/2016 7 10.2 36شهر  طويلة االجل 19 بنك البالد
 17/08/2020 17/08/2017 7.1 19.7 36شهر  طويلة االجل 22 بنك البالد
 11/01/2018 24/12/2017 65 65 يوم 19 قصير االجل 65 بنك البالد
 15/01/2018 03/01/2018 40 0 يوم 12 قصير االجل 40 بنك البالد
 14/02/2018 29/01/2018 68 0 يوم 16 قصير االجل 68 بنك البالد
 01/03/2018 13/02/2018 65 0 يوم 15 قصير االجل 65 بنك البالد
 12/06/2018 28/05/2018 50 0 يوم 15 قصير االجل 50 بنك البالد
 21/06/2018 29/05/2018 70 0 يوم 23 قصير االجل 70 بنك البالد
 27/06/2018 29/05/2018 80 0 يوم 29 قصير االجل 80 بنك البالد
 28/06/2018 29/05/2018 50 0 يوم 30 قصير االجل 50 بنك البالد
 24/07/2018 27/06/2018 60 0 يوم 27 قصير االجل 60 بنك البالد
 26/07/2018 27/06/2018 70 0 يوم 29 قصير االجل 70 بنك البالد
 26/07/2018 28/06/2018 135 0 يوم 28 قصير االجل 135 بنك البالد
 07/08/2018 25/07/2018 60 0 يوم 13 قصير االجل 60 بنك البالد
 16/08/2018 29/07/2018 70 0 يوم 18 قصير االجل 70 بنك البالد
 27/08/2018 29/07/2018 140 0 يوم 29 قصير االجل 140 بنك البالد
 11/09/2018 26/08/2018 70 0 يوم 16 قصير االجل 70 بنك البالد
 13/09/2018 15/08/2018 60 0 يوم 29 قصير االجل 60 بنك البالد
 18/09/2018 28/08/2018 140 0 يوم 21 قصير االجل 140 بنك البالد
 09/10/2018 15/09/2018 100 0 يوم 24 قصير االجل 100 بنك البالد
 22/11/2018 30/10/2018 100 0 يوم 23 قصير االجل 100 بنك البالد
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 26/12/2018 27/11/2018 100 0 يوم 29 قصير االجل 100 بنك البالد
 08/01/2019 30/12/2018 0 0 أيام 9 قصير االجل 70 بنك البالد
 15/01/2019 30/12/2018 0 0 يوم 16 قصير االجل 70 بنك البالد

 17/01/2020 28/12/2017 17.1 88 شهر 36 طويل االجل 88 بنك الرياض
 04/01/2018 02/12/2017 88 88 يوم 34 قصير االجل 88 بنك الرياض
 21/01/2018 31/12/2017 85 85 يوم 22 قصير االجل 85 بنك الرياض
 12/03/2019 13/03/2018 37.3 0 12شهر  قصير االجل 50 بنك الرياض
 07/02/2018 28/01/2018 70 0 أيام 10 قصير االجل 70 بنك الرياض
 08/02/2018 24/01/2018 10 0 يوم 15 قصير االجل 10 بنك الرياض
 07/03/2018 18/02/2018 56 0 يوم 17 قصير االجل 56 بنك الرياض
 13/03/2018 18/02/2018 53 0 يوم 23 قصير االجل 53 بنك الرياض
 21/03/2018 22/02/2018 91 0 يوم 27 قصير االجل 91 بنك الرياض
 29/03/2018 21/03/2018 59 0 أيام 8 قصير االجل 59 بنك الرياض
 12/04/2018 26/03/2018 60 0 يوم 16 قصير االجل 60 بنك الرياض
 24/04/2018 26/03/2018 30 0 يوم 29 قصير االجل 30 بنك الرياض
 02/05/2018 18/04/2018 62 0 يوم 14 قصير االجل 62 بنك الرياض
 24/05/2018 29/04/2018 80 0 يوم 25 قصير االجل 80 بنك الرياض
 31/05/2018 01/05/2018 40 0 يوم 30 قصير االجل 40 بنك الرياض
 07/06/2018 24/05/2018 80 0 يوم 14 قصير االجل 80 بنك الرياض
 25/06/2018 31/05/2018 15 0 يوم 25 قصير االجل 15 بنك الرياض
 10/07/2018 27/06/2018 80 0 يوم 13 قصير االجل 80 بنك الرياض
 19/07/2018 28/06/2018 80 0 يوم 21 قصير االجل 80 بنك الرياض
 14/08/2018 24/07/2018 70 0 يوم 21 قصير االجل 70 بنك الرياض
 16/08/2018 24/07/2018 35 0 يوم 23 قصير االجل 35 بنك الرياض
 26/08/2018 24/07/2018 40 0 يوم 33 قصير االجل 40 بنك الرياض
 12/09/2018 14/08/2018 55 0 يوم 29 قصير االجل 55 بنك الرياض
 18/09/2018 28/08/2018 70 0 يوم 21 قصير االجل 70 بنك الرياض
 25/09/2018 26/08/2018 40 0 يوم 30 قصير االجل 40 بنك الرياض
 11/10/2018 01/10/2018 40 0 أيام 10 قصير االجل 40 بنك الرياض
 18/10/2018 01/10/2018 60 0 يوم 17 قصير االجل 60 بنك الرياض
 18/10/2018 01/10/2018 70 0 يوم 17 قصير االجل 70 بنك الرياض
 25/10/2018 18/10/2018 10 0 أيام 7 قصير االجل 10 بنك الرياض
 08/11/2018 29/10/2018 70 0 أيام 10 قصير االجل 70 بنك الرياض
 27/11/2018 29/10/2018 60 0 يوم 29 قصير االجل 60 بنك الرياض
 06/12/2018 27/11/2018 70 0 أيام 9 قصير االجل 70 بنك الرياض
 13/12/2018 27/11/2018 70 0 يوم 16 قصير االجل 70 بنك الرياض
 26/12/2018 27/11/2018 60 0 يوم 29 قصير االجل 60 بنك الرياض
 21/01/2019 26/12/2018 0 0 يوم 25 قصير االجل 60 بنك الرياض
 07/01/2019 30/12/2018 0 0 أيام 8 قصير االجل 137 بنك الرياض
 15/02/2020 15/08/2017 40 120 شهر 36 طويل االجل 120 البنك األهلي
001 البنك األهلي  25/01/2018 26/12/2017 100 100 يوم 30 قصير االجل 
 22/02/2018 24/01/2018 80 0 يوم 29 قصير االجل 80 البنك األهلي
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 22/03/2018 21/02/2018 80 0 يوم 29 قصير االجل 80 البنك األهلي
 05/04/2018 21/03/2018 81 0 يوم 15 قصير االجل 81 البنك األهلي
 19/04/2018 22/03/2018 80 0 يوم 28 قصير االجل 80 البنك األهلي
 26/04/2018 28/03/2018 35 0 يوم 29 قصير االجل 35 البنك األهلي
 10/05/2018 23/04/2018 85 0 يوم 17 قصير االجل 85 البنك األهلي
 17/05/2018 29/04/2018 80 0 يوم 18 قصير االجل 80 البنك األهلي
 28/05/2018 29/04/2018 34.8 0 يوم 29 قصير االجل 34.8 البنك األهلي
 26/09/2018 29/08/2018 50 0 يوم 28 قصير االجل 50 البنك األهلي
 25/09/2018 18/09/2018 40 0 أيام 7 قصير االجل 40 البنك األهلي
 25/10/2018 01/10/2018 70 0 يوم 24 قصير االجل 70 البنك األهلي
 15/11/2018 29/10/2018 70 0 يوم 17 قصير االجل 70 البنك األهلي
 20/12/2018 26/11/2018 80 0 يوم 24 قصير االجل 80 البنك األهلي

 08/04/2018 01/07/2013 1.3 1.3 48شهر  طويل االجل 8.7 بنك سامبا
 17/06/2018 26/09/2013 1.1 1.1 48شهر  طويل االجل 8.7 بنك سامبا

  5.170.8    589.8 4539.5   
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 : اجتماعات مجلس اإلدارة ❖
 

  : اجتماعات .. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات ستة اإلدارة م ، عقد مجلس2019خالل العام 
 

 

 

 إعتذار  XX                       الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس اإلدارة                            Xالحضور أصالة                                                               √       
 

 

 سجل طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. ❖

 
 أسباب الطلب تاريخ الطلب طلبات الشركة لسجل المساهمينعدد 

 أخرى  13/01/2019 (1)

 الجمعية العامة  23/01/2019 (2)

 الجمعية العامة  18/03/2019 (3)

 إجراءات الشركة  06/11/2019 (4)

 أخرى  25/12/2019 (5)

 تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة

  25/12 16/10 16/7 16/4 16/1 15/1  مـــــــــــــــــــــــاالس م

  √ √ X √ √ √  حمد بن محمد الدريس  1

  √ √ √ √ √ √  م. عبدالمحسن بن محمد الدريس 2

  √ √ √ √ √ √  عبدالرحمن العذلحسين بن  3

  √ √ √ √ √ √  أحمد بن عبدهللا العقيل 4

  √ √ √ √ √ √  عيد بن فالح الشامري  5

  √ √ √ √ √ √  م. عبداإلله بن سعد الدريس 6

  √ √ √ √ √ √  عادل بن فارس العتيبي 7
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 م 2019بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية  ❖

 وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات
 

 
 م

 
 االســــــــــم

 سجل الحضــور
 اجتماع الجمعية  

 م18/03/2019
 

 X حمد بن محمد الدريس  .1
 ✓ م. عبدالمحسن بن محمد الدريس .2
 ✓ حسين بن عبدالرحمن العذل .3
 ✓ أحمد بن عبدهللا العقيل .4
 ✓ عيد بن فالح الشامري  .5
 ✓ م. عبداإلله بن سعد الدريس . 6
 ✓ عادل بن فارس العتيبي .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

51 
 

استمرت بعض العقود والتي توجد فيها مصلحة لبعض   م2019التعامالت مع األطرف ذوي العالقة خالل العام المالي   ❖
يوجد و تي امتدادا لعالقات مستمرة أأعضاء مجلس اإلدارة  وبعض هذه العقود تم االتفاق عليها منذ سنوات سابقة وت

 بالشركة :مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة في العقود الخاصة 

 م

 /وــــــــم العضـــــــاس
كبار التنفيذيين أو أي 
شخص ذي عالقة 

 بأي منهم 

اسم الطرف ذات  
 العالقة

 
د ــقيمة العق دــدة العقــم دـــة العقــطبيع شروط العقد

 ريـال بالمليون 

1 

 

المهندس/   -
عبدالمحسن بن محمد  

 الدريس

األستاذ/ حسين بن   -
 عبدالرحمن العذل 

 

الدريس  شركة
للصناعة والتجارة 

)أليتكو( قطاع العدد 
 والمعدات

 

 

توجد شروط  ال
 تفضيلية

بشراء طلمبات 
بنزين وهو وكيل 

طلمبات دريسروين 
/  ةاألمريكي)

البرازيلية( علمًا 
بأن األسعار 
منافسة خالل 

يوجد عقد  العام وال
محدد بمدة 

 دد(.ج)مت

 8,2 سنوي 

2 

حمد بن  األستاذ/
  محمد الدريس

 رئيس مجلس االدارة 

حمد بن  األستاذ/
 - محمد الدريس

 رئيس مجلس االدارة

 

توجد شروط  ال
 تفضيلية

  /ايجار محطة 
 محطة المناخ

  سنة 16
 المتبقي و 

 ة سن 15

1,0 

3 

األستاذ/ حمد بن   -
محمد الدريس /    

 المدارات السبعة 

المهندس/   -
عبدالمحسن بن محمد  

 الدريس

األستاذ/ حسين بن   -
 عبدالرحمن العذل 

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

 

 

توجد شروط  ال
 تفضيلية

ايجار محطة 
 النور الظهران

 بالمنطقة الشرقية 

  سنوات 10
 المتبقي 

   سنوات 6

0.52 
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4 

األستاذ/ حمد بن   -
محمد الدريس /    

 المدارات السبعة 

المهندس/   -
عبدالمحسن بن محمد  

 الدريس

األستاذ/ حسين بن   -
 عبدالرحمن العذل 

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

 

 

توجد شروط  ال
 تفضيلية

ايجار محطة 
النور الحديثة 
 بالمنطقة الشرقية

 سنوات  9

 5المتبقي 
 سنوات

 

0.32 

5 

عبدالمحسن   /المهندس
بن محمد الدريس   
نائب رئيس مجلس 

 االدارة

المهندس عبدالمحسن  
  -بن محمد الدريس 

نائب رئيس مجلس 
 االدارة

 

توجد شروط  ال
 تفضيلية

إيجار موقع بجيزان 
لقطاع ناقل كورشة  

 وإدارة وسكن 
 0,2 سنوي 

 
 .  مع الجهات ذات العالقة  األرصدة والمعامالت ( 39)( صفحة 24االيضاح رقم )الرجوع للميزانية العمومية للشركة 

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

علمًا بأنه ال يوجد شروط تفضيلية لهذه   م على هذه التعامالت2019/ 18/03الجمعية العامة العادية السابعة المنعقدة بتاريخ 
 . التعامالت

 أو عقود من هذا القبيل لم تقدم . صفقةيقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد  
 م . 2020وسوف يتم أخذ تصريح من الجمعية العامة على التعامالت ذات العالقة حسب الشروط المعتمدة للعام 

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

 . أو تعويض
 ال توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح . ❖
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   : المستحقةجدول يوضح المدفوعات النظامية  ❖

 بيان األسباب وصف موجز لها م2019 بيــــــــــــان

   المستحق حتى نهاية المسدد 

مخصص الزكاة وفقا ألنظمة  13,184,206 7,998,873 اةــالزك
 مستحق العام  الهيئة العامة للزكاة والدخل

المؤسسة العامة للتأمينات 
 االجتماعية

 - للتأمينات االجتماعية - 10,014,261

 ضريبة القيمة المضافة

وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة  3,112,441 28,660,541
 والدخل

5% 

 2019 ديسمبر شهر رصيد
 2020    ينابر في يستحق

 تكاليف تأشيرات وجوازات
9,813,448  

- 
تكاليف استقدام 

وتاشيرات خروج وعودة   عمالة
 وتجديد اقامات

- 

 رسوم مكتب العمل 
44,317,148 

 

 

 - رسوم مكتب العمل   -

  الشركة  لواردات الجمارك رسوم 54,457 675,232 الجمارك

 

 . استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركةال يوجد أي  ❖
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 يلي:إقرارات بما  ❖
 

  . الصحيحبالشكل  أُعدتأن سجالت الحسابات  -1

 . بفاعليةأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ  -2

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

 : يليما  ىشركة علاليؤكد مجلس إدارة  كما
 

 عليها،لشـركة دون إجراء أي تعديل جوهري لتم اسـتخراج كافة المعلومات المالية المدرجة من القوائم المالية المدققة   -
 . القانونيينوأنه تم إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

ــنة المنتهية في   - ــركة خالل السـ ــع المالي والتجاري للشـ ــلبي في الوضـ ــمبر  31عدم وجود أي تغيير جوهري أو سـ ديسـ
 . م2019

 

 الربح هامش تغيير إلى يشــــــــــــــير والذي  المرفقة، المالية  بالقوائم(  26)  رقم إيضــــــــــــــاح  إلى االنتباه نلفت أن نود ❖
 الكمـيات  على  الموافـقة بانتظـار  الشــــــــــــــركة زالت وما  2018 أغســــــــــــــطس  23 تاريخ من رجعي بأثر للمحروقات

 األمر. ال هذا  على بناء رأينا تعديل يتم لم ،(أرامكو) الســــــــعودية العربية الزيت  لشــــــــركة  المرســــــــلة  والكشــــــــوفات
 م.31/12/2019يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 

 ال يوجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها . ❖

 
 الشركات:الئحة حوكمة  *

      

والتي ال تتنافى مع الحوكمة االســـــترشـــــادية الصـــــادرة من هيئة  الموقرة،تمت الموافقة عليها واعتمادها من جمعيتكم  لقد 
 . ومن خاللها يتم تحديد أهداف الشركة وسبل تحقيقها وأساليب متابعة األداء ، السوق المالية واألنظمة المعمول بها

المعايير والنظم والقرارات التي تضـمن الشـفافية والعدالة بهدف تحقيق القوانين و ات مجموعة اإلجراءات و بحوكمة الشـرك يقصـد     
ع ـــــــــــــ ل منافـــــــــــــ الجودة والتميز في األداء عن طريق ترشيد تصرفات اإلدارة في استغالل الموارد االقتصادية المتاحة بما يحقق أفض

على كافة والمتابعة    ةـال الرقابــام بأعمـاالستراتيجيات والخطط والسياسات والقيع ـالمصلحة وذلك بوض  ذاتراف ــة األطـة لكافـممكن
ــلحة كل من  ــمن األطراف ذو المصــ ــركة. ويتضــ ــئون الشــ ــين  العمالء،  الموردين، الموظفين،األعمال المتعلقة بشــ والبنوك والمقرضــ

ــة العمل والمجتمع   علىبالموافقة    م2017ديسمممبر   03قرت الجمعية العامة في  أوقد   ، بأســــرهاآلخرين والمشــــرعين ومناخ ممارســ

تحديث الئحة مبادئ وسمياسمات حوكمة الشمركة والمتةممنة سمياسمات مجلة إدارة الشمركة ومكافلتا واللجان التابعة لا والئحة 
 لجنة المراجعة.

 

 : وأسبابهاإليكم ملخص ما تم تطبيقه من أحكام هذه الالئحة واألحكام التي لم تطبق  ❖
 

 لقد ألتزمت الشركة بجميع لوائح الحوكمة .
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دارة الشركة عضوًا في مجالس خارجها التي يكون عضو مجلس إ وأة الشركات داخل المملك أسماء ❖
 ها .ي إدارتها الحالية والسابقة أو من مدير 

 
 

 وـــــــأسم العض

 
أسماء الشركات التي 
يكون عضو مجلس 

اإلدارة عضوًا في 
إدارتها الحالية مجالس 

 أو من مديريها

 

داخل 
المملكة / 

خارج 
 المملكة

الكيان 
القانوني 
)مساهمة 
مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة / ذات 

مسؤولية 
محدودة 

 /000) 

 

أسماء الشركات 
التي يكون 

عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا 
في مجالس 

إدارتها السابقة 
 أو من مديريها

 

 

داخل المملكة 
خارج  / 

 المملكة

 
الكيان القانوني 

)مساهمة مدرجة/ 
مساهمة غير مدرجة 

ذات مسؤولية  / 
 (000محدودة / 

 األستاذ/ حمد بن محمد الدريس 
شركة حمد محمد الدريس   -

 وشركاه للصناعة والتعدين  

 

داخل  
 المملكة 

 

مساهمة غير  
 مدرجة 

 

شركة حمد محمد   -
الدريس وشركاه  
 للصناعة والتعدين  

 

 

 داخل المملكة 

 

 

 مساهمة غير مدرجة 

 المهندس/ عبد المحسن بن محمد الدريس 
شركة الدريس للصناعة   -

 والتجارة )أليتكو(

 

داخل  
 المملكة 

 

مساهمة غير  
 مدرجة 

شركة الدريس   -
للصناعة والتجارة  

 )أليتكو(

 

 داخل المملكة 

 

 مساهمة غير مدرجة 

 

 األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل 

شركة الدريس للصناعة   -
 والتجارة )أليتكو(

 

داخل  
 المملكة 

 

مساهمة غير  
 مدرجة 

 

شركة الدريس   -
للصناعة والتجارة  

 )أليتكو(

 

 داخل المملكة 

 

 مساهمة غير مدرجة 

 

 األستاذ/ أحمد بن عبدهللا العقيل 

    

شركة أسمنت  
 المنطقة الجنوبية 

 

 داخل المملكة 

 

 مساهمة مدرجة 

 البنك العربي الوطني  - األستاذ/ أحمد بن عبدهللا العقيل 
داخل  
 المملكة 

البنك العربي   مساهمة مدرجة 
 الوطني 

 

 داخل المملكة 

 

 مساهمة مدرجة 

 شركة إثراء كابيتال  - األستاذ/ عيد بن فالح الشامري 
داخل  
 المملكة 

مساهمة غير  
 مدرجة 

 مساهمة غير مدرجة  داخل المملكة  شركة إثراء كابيتال 

 األستاذ/ عيد بن فالح الشامري 

 للبنك  التدقيق  لجنة عضو -
 الفرنسي  السعودي 

 

داخل  
 المملكة 

 

 مساهمة مدرجة 

 لجنة  عضو
 للبنك التدقيق

 الفرنسي  السعودي 

 

 داخل المملكة 

 

 مساهمة مدرجة 

 الشامري األستاذ/ عيد بن فالح  
شركة الحسن غازي إبراهيم    -

 شاكر 
داخل  
 المملكة 

 

 مساهمة مدرجة 

شركة الحسن غازي  
 إبراهيم شاكر 

 

 داخل المملكة 

 

 مساهمة مدرجة 

 األستاذ/ عيد بن فالح الشامري 
شركة فواز عبدالعزيز   -

 الحكير وشركاه 
داخل  
 المملكة 

شركة فواز   مساهمة مدرجة 
عبدالعزيز الحكير  

 وشركاه 

 

 داخل المملكة 

 

 مساهمة مدرجة 

 شركة األندية العربية  - المهندس/ عبد اإلله بن سعد الدريس
داخل  
 المملكة 

مساهمة غير  
 مدرجة 

شركة األندية   -
 العربية 

 

 داخل المملكة 

 

 مساهمة غير مدرجة 
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الحالية والسابقة  ووظائفهم  بيان أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ❖
 ومؤهالتهم وخبراتهم 

 أواًل : أعضاء مجلس اإلدارة :
 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية االســـــــم م

1.  حمد بن محمد الدريس 
عمالأرجل   

 رئية مجلة االدارة
عمالأرجل   

 رئية مجلة اإلدارة

 
 --- 

رئية مجلة إدارة شمممركة سمممنة  44 •
 والدهالدرية وامحمد سعد 

سمممنة رئية مجلة إدارة شمممركة  14 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سممنوات رئية مجلة إدارة شممركة  3 •
 للصناعة والتجارة )أليتكو(الدرية 

رئية مجلة إدارة شمممركة سمممنة  26 •
حمد محمد الدرية وشمركاه للصمناعة  

   والتعدين

2.  م. عبدالمحسن بن محمد الدريس 

عمالأرجل   
شركة  اإلدارةرئية مجلة 

للصناعة والتجارة الدرية 
 )أليتكو(

 
 

–عمال أرجل   
 رئية مجلة اإلدارة

شركة الدرية 
للصناعة والتجارة 

 )أليتكو

 
ماجستير هندسة 

 ميكانيكية

نمائمر رئية مجلة إدارة  سمممممنمة  44 •
 شركة محمد سعد الدرية واوالده

سمممممنمة نمائمر رئية مجلة إدارة   14 •
شمممممركمة المدرية للخمدممات البتروليمة  

 والنقليات

سمنة رئية اللجنة التنفييية بشمركة  14 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سمممممنمممة رئميمة لمجمنمممة المحموكمممممة 14 •
والترشميحات شمركة الدرية للخدمات  

 البترولية والنقليات

سممنوات رئية مجلة إدارة شممركة  8 •
 للصناعة والتجارة )أليتكو(الدرية 

رئية لجنمممة الحوكممممة   ةسمممممنممم  11 •
للصمناعة  والترشميحات شمركة الدرية 

 والتجارة )أليتكو(

3.  حسين بن عبدالرحمن العذل 
عمالأرجل   

 

مين أ –عمال أرجل 
عام الغرفة التجارية 
 الصناعة بالرياض

إدارة ماجستير في 
عمالألا  

عةممو مجلة إدارة شممركة  ةسممن 11 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سمنوات عةمو مجلة إدارة شمركة  8 •
 للصناعة والتجارة )أليتكو(الدرية 

عةمممممو لجنممة الحوكمممة  ةسمممممنمم  11 •
والترشميحات شمركة الدرية للخدمات  

 البترولية والنقليات

4.  

 
 
 

 
 أحمد بن عبدهللا العقيل

  

 
 

 
 

 متقاعد

 
 

 
 

 متقاعد

 
 
 

 
ماجستير االقتصاد 

 ورياةيات

عةمممو مجلة إدارة شمممركة  ةسمممن11 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

عةمو اللجنة التنفييية لشمركة  ةسمن 11 •
 والنقليات الدرية للخدمات البترولية

سممنت  أسمنوات عةمو مجلة إدارة  9 •
 المنطقة الجنوبية

سمممنوات عةمممو مجلة إدارة البنك   8 •
 العربي الوطني

سمنوات عةمو مجلة إدارة شمركة  4 •
 للصناعة والتجارة )اليتكو(الدرية 
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5 .  عيد بن فالح الشامري 
مالأعرجل   

 رئية تنفييي
مالأعرجل   

 رئية تنفييي

بكالوريوة علوم  
 إدارة صناعة

زمالة المحاسبين 
 CPAاألمريكيين 

سممنة عةممو مجلة إدارة شممركة  14 •
 والنقلياتالدرية للخدمات البترولية 

سمنة رئية لجنة المراجعة شمركة  14 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سمممممنممة عةمممممو لجنممة الحوكمممة  14 •
شمركة الدرية للخدمات  بوالترشميحات 

 البترولية والنقليات

سمنوات عةمو مجلة إدارة شمركة  9 •
 للصناعة والتجارة )أليتكو(الدرية 

سمممممنوات رئية لجنممة المراجعممة  9 •
  للصمممناعة والتجارةبشمممركة الدرية 

 )أليتكو(

سمممممنوات عةمممممو لجنمة الحوكممة   9 •
للصناعة  والترشميحات بشمركة الدرية 

 والتجارة )أليتكو(

6.  م. عبداإلله بن سعد الدريس 

 رئية تنفييي
شركة الدرية للخدمات 

 البترولية والنقليات
 

المدير العامنائر   
سعد شركة محمد 

 الدرية واوالده
 

 
بكالوريوة هندسة 

 مدنية

مدير عام  شمركة محمد نائر سمنة  28 •
 سعد الدرية واوالده

سممنة عةممو مجلة إدارة شممركة  14 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سمنة عةمو اللجنة التنفييية لشمركة  14 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سنة رئية تنفييي لشركة الدرية   15 •
 للخدمات البترولية والنقليات

7.  عادل بن فارس العتيبي 
العمليات ادارة مدير  

 للتامينات العامة المؤسسة
 االجتماعية

مدير إدارة التسجيل 
 واالشتراكات

بالمؤسسة العامة 
 للتأمينات االجتماعية

ماجستير في العلوم  
تمويل وسياسة 

 الحماية

سنوات مدير التسجيل واالشتراكات    7 •
 بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

سمممنوات باحث تامين بالمؤسمممسمممة   7 •
 العامة للتأمينات االجتماعية

سمممممنتمان ممدقس بمالمؤسمممممسمممممة العماممة   •
 للتأمينات االجتماعية

سمنوات عةمو مجلة إدارة شمركة  5 •
 البترولية والنقليات الدرية للخدمات

اجعمة سمممممنوات عةمممممو لجنمة المر 5 •
بشمممممركمة المدرية للخمدممات البتروليمة  

 والنقليات
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 ثانياً : أعضاء اللجان :
 

الحالية الوظيفة االســـــــم  م السابقة الوظيفة   الخبرات المؤهالت 

1.  م. عبدالمحسن بن محمد الدريس 

رئية مجلة  –عمال أرجل 
شركة الدرية ب اإلدارة
والتجارة )أليتكو(للصناعة   

 

رئية  –عمال أرجل 
شركة ب مجلة اإلدارة

للصناعة والتجارة 
 )أليتكو(

 

 
ماجستير هندسة 

 ميكانيكية

نائر رئية مجلة إدارة سنة  44 •
 شركة محمد سعد الدرية واوالده

سنة نائر رئية مجلة إدارة  14 •
شركة الدرية للخدمات البترولية 

 والنقليات

سنة رئية اللجنة التنفييية بشركة  14 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سنة رئية لجنة الحوكمة 14 •
والترشيحات شركة الدرية للخدمات 

 البترولية والنقليات

سنوات رئية مجلة إدارة شركة  8 •
 للصناعة والتجارة )أليتكو(الدرية 

رئية لجنة الحوكمة  ةسن 11 •
للصناعة والترشيحات شركة الدرية 

 والتجارة )أليتكو(

2.  رجل أعمال حسين بن عبدالرحمن العذل 
مين أ –عمال أرجل 

عام الغرفة التجارية 
 الصناعة بالرياض

دارة إماجستير في 
عمالاأل  

عةممو مجلة إدارة شممركة  ةسممن 11 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سمنوات عةمو مجلة إدارة شمركة  8 •
 للصناعة والتجارة )أليتكو(الدرية 

عةو لجنة الحوكمة  ةسن 11 •
والترشيحات شركة الدرية للخدمات 

 البترولية والنقليات

3.  متقاعد متقاعد أحمد بن عبدهللا العقيل 

ماجستير اقتصاد 
 ورياةيات

عةمممو مجلة إدارة شمممركة  ةسمممن11 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

عةمو اللجنة التنفييية لشمركة  ةسمن 11 •
 والنقليات الدرية للخدمات البترولية

سمنوات عةمو مجلة إدارة اسممنت   9 •
 المنطقة الجنوبية

سمممنوات عةمممو مجلة إدارة البنك   8 •
 العربي الوطني

سنوات عةو مجلة إدارة شركة  4 •
 (أليتكوللصناعة والتجارة )الدرية 

4. رئية تنفييي –رجل أعمال  عيد بن فالح الشامري   
رئية  –رجل أعمال 

 تنفييي

 –بكالوريوة علوم 
 إدارة صناعة

زمالة المحاسبين 
 CPAاألمريكيين 

سممنة عةممو مجلة إدارة شممركة  14 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سمنة رئية لجنة المراجعة شمركة  14 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سمممممنممة عةمممممو لجنممة الحوكمممة  14 •
شمركة الدرية للخدمات  بوالترشميحات 

 البترولية والنقليات

سمنوات عةمو مجلة إدارة شمركة  9 •
 للصناعة والتجارة )أليتكو(الدرية 

سمممممنوات رئية لجنممة المراجعممة  9 •
  للصمممناعة والتجارةبشمممركة الدرية 

 )أليتكو(

سنوات عةو لجنة الحوكمة  9 •
ة للصناعوالترشيحات بشركة الدرية 

 والتجارة )أليتكو(
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5 .  م. عبداإلله بن سعد الدريس 

 رئية تنفييي
شركة الدرية للخدمات 

 البترولية والنقليات
 

المدير العامنائر   
شركة محمد سعد 
 الدرية واوالده

 

 
بكالوريوة هندسة 

 مدنية

مدير عام  شمركة محمد  نائرسمنة  28 •
 سعد الدرية واوالده

سممنة عةممو مجلة إدارة شممركة  14 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سمنة عةمو اللجنة التنفييية لشمركة  14 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سنة رئية تنفييي لشركة الدرية  15 •
 للخدمات البترولية والنقليات

6. العتيبيعادل بن فارس    
العمليات ادارة مدير  

 للتأمينات العامة المؤسسة
 االجتماعية

مدير إدارة التسجيل 
واالشتراكات 

بالمؤسسة العامة 
 للتأمينات االجتماعية

 –ماجستير في العلوم 
تمويل وسياسة 

 الحماية

سنوات مدير التسجيل واالشتراكات    7 •
 بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

باحث تامين بالمؤسمممسمممة  سمممنوات  7 •
 العامة للتأمينات االجتماعية

سمممممنتمان ممدقس بمالمؤسمممممسمممممة العماممة   •
 للتأمينات االجتماعية

سمنوات عةمو مجلة إدارة شمركة  5 •
 البترولية والنقليات الدرية للخدمات

سنوات عةو لجنة المراجعة  5 •
بشركة الدرية للخدمات البترولية 

 والنقليات

7.  
 

 
 
 
 
 

الخويطرخالد بن محمد   

 
 
 
 

رئية لجنة مراقبة األداء 
 المهني

السعودية للمحاسبين  الهيئة
 القانونيين

 
 
 
 
 

 مدير الشئون المالية

 
 
 
 

بكالوريوة في 
 المحاسبة

زمالة المحاسبين 
 CPAاألمريكيين 

رئية اللجنة التنفييية لمعايير  •
 (SOCPAالمحاسبة )

نائر الرئية للجنة اعداد معايير  •
 (SOCPAالمحاسبة )

عةو لجنة المراجعة في شركة  •
 (STCاالتصاالت السعودية)

عةو مجلة إدارة شركة خدمات  •
 المالحة الجوية

رئية مجلة إدارة شركة مشبهات  •
 (AASCالطيران العربية المتقدمة )

عةو لجنة المراجعة بشركة الدرية  •
 للخدمات البترولية والنقليات )حالياً(

 
 
 
8.  

 
 
 

الدريسسعد بن حمد   

 
 

 مدير عام
شركة حمد محمد الدرية  

 وشركاه للصناعة والتعدين

 
 

 مدير عام
شركة حمد محمد  

الدرية وشركاه 
 للصناعة والتعدين

 
 
 
 
 

 
 
 

بكالوريوة علوم 
تسويس –إدارية   

التدرج في عديد من المناصر اإلدارية  •
 والمالية ببنك الرياض

مساعد المدير المالي بشركة محمد  •
 السعد الدرية وأوالده 

عةو لجنة المراجعة بشركة الدرية  •
 للخدمات البترولية والنقليات )حالياً(
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 ثالثاً : اإلدارة التنفيذية : 
 

الحالية الوظيفة االســـــــم  م السابقة الوظيفة   الخبرات المؤهالت 

1. عبداإلله بن سعد الدريسم.    

 رئية تنفييي
شركة الدرية للخدمات 

 البترولية والنقليات
 

المدير العامنائر   
شركة محمد سعد 
 الدرية واوالده

 

 
بكالوريوة هندسة 

 مدنية

مدير عام  شمركة محمد نائر سمنة  28 •
 سعد الدرية واوالده

سممنة عةممو مجلة إدارة شممركة  14 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سمنة عةمو اللجنة التنفييية لشمركة  14 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

سنة رئية تنفييي لشركة  15 •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

 
 
 
 
 
2.  

 
 
 
 
 

 خالد بن عبدالمحسن الدريس

 
 
 
 
 

الموارد البشرية ممدير عا  

 
 
 
 
 

شئون الموظفينمدير   

 
 
 
 
 

إدارة في  بكالوريوة
 األعمال

سنوات موظف إداري بشركة  5 •
 محمد السعد الدرية وأوالده

سنوات مساعد مدير عام شئون  4 •
 الموظفين 

 سنة مدير عام شئون الموظفين  2 •

سنوات مدير عام شئون الموظفين  9 •
 والعالقات العامة 

م وحتى اآلن أمين 2004من عام   •
سر مجلة اإلدارة وعةو اللجنة 
التنفييية بشركة الدرية للخدمات 

 البترولية والنقليات 

مدير عام قطاع بترول بشركة  •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

3. قطاع بترولمدير عام  محمود بن يوسف المغربي  مدير عام قطاع مساعد  
 بترول

سنة خبرة في مجال إدارة وتشغيل  37 --- 
 محطات الوقود 

4.  خالد بن عبدالرحمن بن سحيم 
 
 
 

مدير الموارد الدولية  مدير عام قطاع ناقل
بسابك والتعاقدات  

سنة خبرة في شركة سابك تدرج  27 --- 
 خاللها بالعديد من المناصر واألقسام
سنتان مدير عام قطاع ناقل بشركة 
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات

  
 
 
 
 
 
5 .  

 
 
 
 
 
 

 عمرو محمود أبو المعاطي

 
 
 
 
 
 

 مدير مالي الشركة

 
 
 
 
 
 

مدير مالي قطاع 
 بترول

 
 

 
 
 
 

بكالوريوة في 
 المحاسبة

سنوات مدقس حسابات بشركة  3  •
 الدرية للخدمات البترولية والنقليات 

سنوات محاسر بقطاع بترول  3  •
بشركة الدرية للخدمات البترولية 

 والنقليات

سنوات محاسر أول بقطاع بترول  4  •
بشركة الدرية للخدمات البترولية 

 والنقليات

سنوات رئية حسابات بقطاع  6  •
بترول بشركة الدرية للخدمات 

 لبترولية والنقليات ا

سنوات عةو لجنة اإلدارة  4  •
 بالشركة المتحدة للوقود "يونفكو"

سنة مدير مالي قطاع بترول  11  •
بشركة الدرية للخدمات البترولية 

 والنقليات

م مدير 04/05/2017من تاريخ   •
مالي شركة الدرية للخدمات 

 البترولية  والنقليات وحتى اآلن 
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 أعضائه:ن مجلس اإلدارة وتصنيف يتكو  ❖

 التصنيف المنصب ــمـــــــــاالســ

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

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

 تنفيذيغير  عضو مجلس اإلدارة - األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل

 مستقل عضو مجلس اإلدارة - األستاذ/ أحمد بن عبدهللا العقيل

 مستقل عضو مجلس اإلدارة - األستاذ/ عيد بن فالح الشامري 

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

 مستقل عضو مجلس اإلدارة - األستاذ/ عادل بن فارس العتيبي

 
 
 
 
 
 

علمًا بمقترحات المســــــــاهمين  -التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضــــــــائه وبخاصــــــــة غير التنفيذيين   اإلجراءات ❖
اجتماع المجلس الذي يعقب الجمعية ، ويتم من خالل إدراجها تحت جدول يكون وملحوظاتهم حيال الشـــــــركة وأدائها 

  مناقشتها واتخاذ الالزم حيالها .
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 لجان مجلس اإلدارة :* 
لجــان وهي : " اللجنــة التنفيــذيــة " و " لجنــة المراجعــة " و " لجنــة الترشــــــــــــــيحــات والمكــآفــات  ينبثق من مجلس اإلدارة ثالث     

والحوكمة " وتتكون هذه اللجان من أعضــــــــــــــاء مجلس اإلدارة وأمين ســــــــــــــر المجلس ومن خارج المجلس وذلك حســــــــــــــب التعليمات 
 واإلجراءات المنظمة بهذا الخصوص وفيما يلي وصف لكل لجنة :

 

 ذية :* اللجنة التنفي
 

 : مسئوليات ومهام اللجنة هي
 

 . العمل على وضع الميزانيات الخاصة بالشركة (1

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

 . الشاملة للشركة االستراتيجيةاإلشراف على تنفيذ  (3

 . مراقبة األداء التشغيلي العملي والمالي للشركة (4

 . وما يتصل بها لمجلس إدارة الشركة واالستراتيجيةرفع التقارير الخاصة بكافة األمور المالية  (5

 
مهندس/عبدالمحســـــن بن محمد الدريس )رئيســـــًا( ، األســـــتاذ/ أحمد بن عبدهللا ال: ربعة أعضـــــاء همأتتكون اللجنة التنفيذية من      

 .مهندس/عبداإلله بن سعد الدريس )عضوًا( ، األستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس )عضوًا( الالعقيل )عضوًا( ، 
 : م2019حسب الجدول أدناه خالل عام وفيما يلي بيان حضور االجتماعات 

 

 

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

 
 

 االســــــــم م
 جنة التنفيذيةلتواريخ اجتماع ال

15/1 16/1 16/4 16/7 16/10 25/12 

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

 √ √ √ √ √ √ عبدهللا العقيل بن أ. أحمد 2

 √ √ √ √ √ √ سعد الدريس بن م. عبداالله 3

 √ √ √ √ √ √ عبدالمحسن الدريس بن أ. خالد 4
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 * لجنة المراجعة :
 :ته المتعلقة باإلشراف على ما يليالشركة في القيام بمسئولياتقدم لجنة المراجعة المساعدة لمجلس إدارة      
وذلك  ركة  ـــــــــ دارة الشإا إلى مجلس ـــــــــ ليها ورفع توصياتهإنة المراجعة واختصاصاتها المشار  لج ألداء عمل مراجعة سنوية (1

 . لضمان أداء اللجنة لمهامها علي أكمل وجه وبفاعلية تامة

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

ومراجعة مدى  يحية التي تعتزم اإلدارة تنفيذهاالحصــــــول على تقارير عن أهم النتائج والتوصــــــيات وخطط العمل التصــــــح (3
 . جراءات التصحيحية حيال اكتشافات المراجعة الداخليةكفاية اإل

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

واإلشــــــراف تمارس اللجنة جميع الصــــــالحيات فيما يتعلق بالتوصــــــيات الخاصــــــة بتعيين وتحديد أتعاب المراجع الخارجي   (5
 . على عمله

 . التأكد من استقاللية قسم المراجعة الداخلية (6

متــابعــة أعمــال المحــاســــــــــــــبين القــانونيين ، واعتمــاد أي عمــل خـارج نطــاق أعمــال المراجعــة التي يكلفون بهــا أثنــاء أعمــال  (7
 . المراجعة

 . مراجعة التنسيق بين مهمة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجين (8

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

مراجعة التقارير المالية الســــــــــنوية التي تمت مراجعتها ، وضــــــــــمان جودتها إلى جانب مراجعة البيانات الصــــــــــحفية التي   (10
 . دارة المناسبيناإلتصدر بشأنها ، ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي 

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

ــبية بما في    (12 ــاتها المتعلقة بالتقارير المالية والمحاســ ــياســــات الشــــركة وممارســ ذلك حدوث أية تغيرات هامة فيها مراجعة ســ
 ومناقشتها مع المدير المالي للشركة والمراجع الخارجي .

أســـلوب إدارة الشـــركة دراســـة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشـــاط الشـــركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها ، و   (13
 . دارةإللمناسبة في هذا الصدد إلى مجلس ا، ورفع التوصيات التلك المخاطر

هام أخرى يوكلها إليها مجلس إدارة تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي م هعن المســـــئوليات المذكورة بعالي  فضـــــالً   (14
  . الشركة . وتقدم للمجلس تقريرًا دوريًا عما قامت به اللجنة من عمليات فحص ، وتوصياتها في هذا الشأن
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 ومهامها على تشممممكيل لجنة المراجعة الموافقةب  2017ديسمممممبر   03في العادية  قرت الجمعية العامة  وقد أ     

م ولمدة ثالث 22/12/2017لدورة المجلة الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من   أعةمممائهالت ومكاف عملها وةممموابط
 سنوات وهم كالتالي :

ً عيد بن فالح بن سيف الشامري )رئيس -  سعد بن حمد بن محمد الدرية )عةواً(                                   -           (         ا
 خالد بن محمد بن عبدهللا الخويطر )عةواً( -        عادل بن فارة بن عبدالمعيش العتيبي )عةواً(    -

 : م2019الل عام حسب الجدول أدناه خ االجتماعاتوفيما يلي بيان حضور      
 
 

 

  
 اعتذار XX                            الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس اإلدارة                          X                    الحضور أصالة                         √                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االســــــــم م
 تواريخ اجتماع لجنة المراجعة 

 16/1  16/4   16/7   16/10  25/11  

 √ √  √  √ √  فالح الشامري  بن يدأ. ع 1

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

 √ √  √  √ √  لخويطرمحمد ا بن أ. خالد 3

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

 

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

لجنة الحوكمة مهمة البحث عن األفراد المؤهلين النتخابهم أعضــاء بمجلس إدارة الشــركة ، وذلك من أجل ضــمان  ىتتول (1
األفراد بناء على معايير العضــــــوية  ات والخبرات وتختار لجنة الحوكمةالمجلس علي المزيج الصــــــحيح من المهار   احتواء

 ســبقت إدانته بجريمة مخلة بالشــرف ويجب أن تتأكد اللجنة عدم ترشــيح شــخص  ،الواردة بمبادئ وقواعد حوكمة الشــركة 
 . أو األمانة لعضوية المجلس

ــتقاللية كل مرشـــح من مرشـــحي عضـــوية المجلس مع األخذ في االعتبار  (2 ــادات تقوم لجنة الحوكمة بدراســـة وتقييم اسـ إرشـ
 . الشركة فيما يتعلق باالستقاللية ، والمعايير التي حددتها " هيئة السوق المالية " في قواعد التسجيل واإلدارج

تقوم لجنة الحوكمة كل عام على األقل بمراجعة مبادئ وســياســات وإجراءات حوكمة الشــركة ، والتوصــية لمجلس اإلدارة  (3
 القيام بذلك .بإجراء أي تغيير إذا ما كان من المالئم 

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

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

ــياســــات وبرامج  (6 ــة بمكاتضــــع وتطبق لجنة الحوكمة ســ ــاء مجلس  فآت ومرتبات المديرين التنفيذيينالشــــركة الخاصــ وأعضــ
 . اإلدارة

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

التأكد من عدم وجود أي تعارض في المصـــالح في حالة ما إذا كان عضـــو مجلس اإلدارة يشـــغل أيضـــا عضـــوية مجلس  (8
 . إدارة شركة أخرى 

م لجنة الحوكمة بمراجعة وضـــع كل عضـــو من أعضـــاء مجلس اإلدارة كعضـــو مســـتقل مرة ســـنويًا علي األقل ، ولكي تقو  (9
يحدد أعضــاء مجلس اإلدارة المســتقلون ما إذا كان األعضــاء مؤهلين لكي يكونا أعضــاء مســتقلين يقوم كل عضــو بملء 

 . استبيان تتولي لجنة الحوكمة مراجعته
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 وًا ـعض - ذلـرئيسًا ، أ. حسين بن عبدالرحمـن الع -: م. عبدالمحسن بن محمد الدريس اللجنة من ثالثة أعضاء وتتكون 
 . عضواً  -عيد بن فالح الشامري  .أ

 : م2019ب الجدول أدناه خالل عام حس االجتماعاتوفيما يلي بيان حضور 
 

 الحوكمةو  الترشيحات والمكافآت لجنة اجتماعتواريخ  االســـم م
16/1 16/7 

 √ √ محمد الدريس بن م. عبدالمحسن 1

 √ √ عبدالرحمن العذل بن أ. حسين 2

 √ √ فالح الشامري  بن أ. عيد 3

 

  إعتذار XX                       جلس اإلدارة                    الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من م X               الحضور أصالة                     √                        
 
 

الوســـــــــائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضـــــــــائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم   ❖
 وعالقتها بالشركة :

 . تقييم ذاتي دوري تحت إشراف لجنة الحوكمةيقوم المجلس ككل بعمل 

 
  : تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة ❖

سـعادة الرئيس التنفيذي   المجتمع وتفويضعام لخدمة ال( ألف ريال كحد أقصـى لصـرفها خالل 500تخصـيص مبل  وقدره )    
 . للشركة بصرفها

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

 قضائية أخرى.
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 : نتائج فحص نظام الرقابة الداخليةالمراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة ، و  ❖
 

وتقوم إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقًا  ، المراجعةلجنة لرة الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباش لدى     
لالئحة المراجعة المعتمدة من مجلس إدارة الشركة ، وتقدم إدارة المراجعة الداخلية خدمات استشارية وموضوعية مستقلة بهدف  

هذا وال تخضع إدارة المراجعة الداخلية ألي تأثير  .التنفيذية في القيام بمسئولياتهامساعدة مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة واإلدارة 
من قبل اإلدارة التنفيذية ولها كامل الصالحيات للوصول الكامل غير المقيد ألي مستندات وذلك وفقًا لما يتطلبه أداء عملها ، وقد  

حقيق أهداف  ابة الداخلية بما يمكن من تتبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجًا منتظمًا لتقييم وتحسين فاعلية الرق 
وقد شمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية النظام الداخلي للشركة بغرض   الشركة وحماية أصولها

الحظات أو توجد م التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية قد تم تنفيذها بالدقة الالزمة وبما يضمن تحقيق أهداف الشركة وال
 : إدارة المراجعة الداخلية ما يلي أي أحداث جوهرية خالل فترة المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وقد شمل نطاق

 

األولوية الداخلية إلى األنشـــــطة  إعطاءالتدقيق والفحص الدوري لغالبية إدارات الشـــــركة وأقســـــامها خالل فترات دورية مع  -1
 . العاليةمخاطر والوظائف ذات ال

ــافها أثناء عملية الفحص وكذا  -2 إبالغ المســــؤولين في اإلدارات المختلفة التي تم فحص أعمالها بالمالحظات التي تم اكتشــ
  . المالحظاتتوصيات اإلدارة لمعالجة تلك 

تقييم اإلجراءات التي يقدمها المســـــــــؤولين في اإلدارات المختلفة لمعالجة المالحظات وتنفيذ التوصـــــــــيات التي تضـــــــــمنتها   -3
ــة األمر مع المســـــــؤولين للتأكد من كفاءة  تقارير المراجعة وفي حال عدم كفاية اإلجراءات التي تم اتخاذها وقد تم مناقشـــــ

 . وكفايتهااإلجراءات المتخذة 

م مع إدارة المراجعـة الـداخليـة 2019قـامـت لجنـة المراجعـة بـدراســـــــــــــــة ومتـابعـة تنفيـذ خطـة المراجعـة المعتمـدة للعـام  وـقد         
باإلضـافة إلى متابعة تنفيذ التوصـيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ، وتسـعى لجنة المراجعة للمحافظة على أصـول الشـركة 

ير المالية التي يتم إعدادها من واقع الســـــــــجالت المحاســـــــــبية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية وتوفير قناعة معقولة بســـــــــالمة التقار 
ــغيلية لتقييم   ــتمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات مالية وإدارية وتشــــ ــكل مســــ ــركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشــــ بالشــــ

 . راجعةأعمال الشركة ويتم ذلك بالتنسيق وتحت إشراف لجنة الم
 

 :المراجعين والمدققين ❖

بما أنه ال يوجد تعارض بين لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة بشـــــأن تعيين مراجع حســـــابات الشـــــركة وعزله وتحديد      
 .  المراجع الداخلي وتقييمأتعابه وتقييم أدائه 

للشـــركة للعام   ســـيتم اختيار مراقب الحســـابات الخارجي من بين المرشـــحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية     
 .م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه حسب النظام 2020المالي 

 
 
 
 




