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 تقرير مجلس اإلدارة السنوي

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات )الدريس(
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 تقرير مجلس اإلدارة

 م31/12/2018للسنة المالية المنتهية في 
 

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

 وبعد،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ... 

متضمناً م 31/12/2018أن يقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في  -مجلس إدارة شركتكم  رـيس     
اهداف في من إلى ما تم تحقيقه  وأنشطتها المختلفة باإلضافةتقرير مجلس اإلدارة حول النتائج المالية للشركة 

 م.2018عام 

بلغت األرباح أداء جيد حيث تحقيق وبتطبيق الخطط االستراتيجية تم  العاملين في الشركةبفضل هللا ثم بجهود    
 .م2017مقارنة بالعام المالي  %29.41 بلغت زيادةمليون لاير بنسبة  (83,6(الصافية 

واستكمال خطة تطوير جميع المحطات بالمملكة،  التشغيلية عملياتنافي  االستراتيجيةالخطط إن تطبيق      
استخدام التقنية في عمليات تعبئة الوقود )واعي( والتوسع في الخدمات واستقطاب عمالء جدد من خالل 
باإلضافة إلى القدرات التنافسية ومركزها الريادي حصة الشركة السوقية  علىاللوجستية ساهم في بالمحافظة 

الذي كان داعماً  الجيدفي تحقيق األرباح واألداء التشغيلي و البشريةوالتسويقية واإلدارة المميزة للموارد 
 مساهميها.لسياسات الشركة في توزيع األرباح على 

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

على أمل أن نلتقي بكم خالل االجتماع السنوي للجمعية العامة  م.2019بتحقيق المزيد من النجاحات خالل العام 
 وهللا الموفق . التقرير.للمساهمين لإلجابة على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا 
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 رؤية الشركة :
  .ترولية ونقل المنتجات المختلفةرؤيتنا أن نكون أفضل وأكفأ الشركات العاملة في مجال الخدمات الب     

 الشركة:رسالة 

  لدينااالستمرارية في تأهيل وتطوير قدرات العاملين. 

  التشغيليةتطبيق أفضل الطرق العالمية في عملياتنا. 

 الشركة: هدف
من خالل التطوير المستمر ورفع كفاءة  المتميزة لعمالئهاالخدمات  أفضل تقديمو األسهم،تحقيق أفضل مردود لحملة  الشركة إلى تهدف     

العمليات التشغيلية طاقم مدرب من المهندسين والفنيين واأليدي العاملة مما يضمن سالمة الشاحنات  علىالموارد البشرية لديها حيث يشرف 
 المهنية.وقبل ذلك سالمتهم  والمحطات،واألجهزة والمعدات 

:التابعةوصف لنشاط الشركة وقطاعاتها والشركات   

 وإطاراتها، السيارات غيار وقطع والغاز، والزيوت، المحروقات، في والتجزئة الجملة تجارةأنشطة الشركة طبقا لسجلها التجاري في  تتمثل     
 النقل خدماتووخارجها  المملكة، داخل والبضائع، السلع، أنواع لجميع والجوي، والبحري، البري، والنقل الشحن، خدماتووالبطاريات 

 اللوجستية الخدمات وجميع والتغليف، التعبئة، خدماتووالبضائع،  للسلع، الجمركي التخليص خدماتوللركاب  والجوي والبحري، البري،
 عليها، المباني وإقامة األراضي، شراءوالسيارات،  ومغاسل الورش، إقامةو .وخارجها المملكة داخل الشركة، أغراض لكافة المكملة

 الخدمة مراكز وتأجير وتشغيل، وإدارة، إنشاء،والغذائية،  المواد في والتجزئة الجملة، تجارةوالشركة،  لصالح اإليجار، أو بالبيع، واستثمارها
 محطات وتشغيل وصيانة، إدارةوالمطهية،  وغير المطهية، اإلعاشةوخدمات  .الخفيفة والمأكوالت والباردة، الساخنة، للمشروبات السريعة

 استيرادوالشركة  لصالح الطبية المراكز وتملكوشراء والسكنية،  التجارية، المباني شراء مجال في االستثماروالسيارات،  وتلميع المحروقات،
 مقاوالتالوالوقود  محطات لتشغيل المطلوبة المستلزمات وكافة والخزانات، الوقود، مضخات ونظم أتمتة ونظامغيار  وقطع ومعدات، أجهزة،

  كالتالي:وتتمثل هذه األنشطة في إدارة قطاعين ويوجد أدناه تقرير يوضح نشاط وتحليل اإليرادات لكل قطاع على حده  للمباني عامةال

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البيـــــان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي ()باأللفقائمة الدخل 

      - :المبيعات
 1,893,394 2,049,557 3,261,699 3,223,327 4,930,309 بترول

 250,928 253,434 199,650 186,271 246,276 ناقل

 2,144,322 2,302,991 3,461,349 3,409,598 5,176,585 اإلجمالي

 
      -المبيعات: النسبة من 

 %88.30 %89.00 %94.23 %94.54 %95.24 بترول

 %11.70 %11.00 %5.77 %5.46 %4.76 ناقل

 
      -النمو:نسبة 

 %7.24 %8.25 %59.14 %1.18- %52.96 بترول

 %15.58 %1.00 %21.22- %6.70- %32.21 ناقل

 %8.16 %7.40 %50.30 %1.50- %51.82 اإلجمالي

 



 

 

 

5 

 

 

 قطاع )بترول(  أوالً:

أهيل وتطوير قدرات في ت واالستمراربفضل هللا تقوم شركتكم باستخدام أحدث التقنيات وتطبيق معايير الجودة والسالمة       
ونظراً  ، ا التشغيلية  لتقديم الخدمات الجيدة في مراكز الخدمةهمع تطبيق أفضل الطرق العالمية والعلمية في عمليات هاالعاملين لدي

لتغيرات االقتصادية والتنظيمية بما يخص محطات الوقود كالمتطلبات الجديدة للجهات الرسمية من تأهيل وتطوير المحطات داخل ل
جبرت الظروف الشركة على أ  المدن وعلى الطرق السريعة ، وما يتبعه ذلك من ضرورة ضخ استثمارات طويلة األجل ، فقد 

قق أو يحافظ على مستوى الربحية م جدوى إمكانية تطوير كامل المحطات ، وانتقاء ما يحتقليص عدد المحطات خالل هذه السنة لعد
 :في البيان أدناه  هو موضح ( محطة حسب ما445مما أدى إلى الوصول بعدد المحطات إلى )

 والمستأجرة:وفيما يلي ملخص بعدد المحطات المملوكة 

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البــــيان

     المحطات المملوكة :

 13 15 14 15 16 أول السنة

 2 1 1 1 - إضافات خالل السنة

 - 2 - - - إستبعادات

 15 14 15 16 16 آخر السنة

 

     : مستأجرةمحطات 

 458 463 472 458 448 أول السنة

 29 39 43 23 22 إضافات خالل السنة

 24 30 57 33 41 إستبعادات

 463 472 458 448 429 خر السنةأ

 478 486 473 464 445 لمحطاتإجمالي عدد ا

 %1.5 %1.7 %2.7- %1.9- %4.1- النمو معدل
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 ً   قطاع )ناقل(  : ثانيا

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

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

 رؤوس الشاحنات والمقطورات توطئة لاللتزام بتعهدات الشركة التعاقدية للفترة المقبلة .

 الشركة:وفيما يلي ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل التي تمتلكها 

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البــــيان

     :الشاحنـاترؤوس 

 1292 1328 1278 1285 1291 أول السنة

 60 25 10 6 - إضافات خالل السنة

 24 75 3 - 8 إستبعادات

 1328 1278 1285 1291 1283 آخر السنة

 

     :المــقـطورات

 1,903 2077 2044 2204 2386 أول السنة

 186 39 173 204 151 إضافات خالل السنة

 12 72 13 22 100 إستبعادات

 2077 2044 2204 2386 2437 آخر السنة

إجمالي عدد الرؤوس 
 3405 3322 3,489 3677 3720 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 الشركة)غير بيع المحروقات ىاالعتماد علي مصادر أخر  . 

 ين مستوي التشغيل ، وال سيما العناصر الوطنيةدعم القطاع بالموارد البشرية الكفء لتحس . 

 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 النمو والتطوير الذي يواكب الشركة من خالل استمرارالخطط المستقبلية هي  إن     
 اللوجستية .
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 : الموارد البشرية

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

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

فقد سعت الشركة في السنوات الماضية  . والسالمة في العمل الجودة معايير تحقيق من 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

 صلفي المملكة العربية السعودية تحأول 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

المتطلبات المتعلقة  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

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

 المطلوبة.ا لجميع أنظمة السالمة هوتطبيق االتزامه

 SAI)من شركة (  (OHSAS 18001:2007على شهادة السالمة والصحة المهنيةوقد تكللت هذه الجهود بحصول الشركة      

GLOBAL مجال السالمة وقد حصلت  هذا نظام السالمة وبيئة العمل بما يتناسب مع المعايير الدولية في تبعد أن طور( العالمية
م ولم تكن هنالك صعوبة في هذا الصدد نظراً 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 كبرى،إقليمية جودة والسالمة من جهة على تطبيق معايير ال اً وهذه الشهادة تعتبر تأكيدوالكيماويات 

 .م2021

 طرقو 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. 

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

 هـ.15/01/1441تاريخ  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 وتقوموإن الشركة حريصة كل الحرص على توطين جميع وظائفها .. وحالياً هناك العديد من الوظائف الفنية يشغلها      
ومازالت الشركة مستمرة في  ،اإلضافة إلى اختيار أفضل العناصرهذا ب ..نحهم الدورات التدريبية النظرية والميدانية الشركة بم

 . الوافدةتطبيق خطط إحالل العمالة الوطنية بدالً من 
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 بما يلي : إدارة شركتكمأوصى مجلس 
 

 

  لاير للسهم  (1( مليون لاير بواقع )50إجمالي مبلغ وقدره )م 2018توزيع أرباح نقدية عن العام المالي
  من قيمة السهم األسمية. (%10)الواحد وتمثل هذه األرباح الموزعة ما نسبته 

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

  تاريخ انعقاد الجمعية ، وسيتم تحديد تاريخ التوزيع الحقاً .   
  

 ( مليون لاير إجمالي أتعاب المجلس عن عام 2.1صرف مكافأة مبلغ وقدره )م بحيث يكون إجمالي 2018
أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى المبالغ التي صرفت في حدود ما نص عليه نظام الشركات 

  منها. %10باح الصافية بحيث ال يتجاوز مكملة له شامالً بدل حضور الجلسات وذلك من األر

 ( ألف لاير لكل منهم عن عام 75( أعضاء مبلغ وقدره )4صرف مكافأة ألعضاء لجنة المراجعة وعددهم )
 م .2018

 

 ( ألف لاير كحد500تخصيص مبلغ وقدره )  م لخدمة المجتمع وتفويض 2019أقصى لصرفها خالل عام
 م حسب ما هو متبع . 2019سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها خالل العام 

 
 

 ( للدورة الخامسييية بشيييأن اختيار مراجع 6مراجعة فيما ورد باجتماعها رقم )الموافقة على توصيييية لجنة ال
م من بين العروض 31/12/2019للعام المالي المنتهي في الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة 

 المقدمة.
 

  م .31/12/2018الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
 

  م .31/12/2018الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 
 

  م .31/12/2018األرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في الموافقة على الميزانية العمومية وحساب 
 

  إبراء ذمة رئيس وأعضييييياء مجلس اإلدارة فيما يتعلا بهدارتهم ألعمال الشيييييركة وكذلك إبراء ذمة مراجع
 م.31/12/2018الحسابات الخارجي حتى 

 

  األعمال والعقود المبرمة بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس اإلدارة الموافقة على
باعتبارها أطراف ذات عالقة والترخيص لتلك األعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 

   م علماً بأنه ال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية وتشمل هذه التعامالت ما يلي :31/12/2019
 شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو(  .1
 شركة المدارات السبعة للتجارة  .2

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

مالك لقطعة أرض بجازان المؤجرة على الشركة لقطاع ناقل كهدارة  -عبدالمحسن بن محمد الدريس  .4
 وورشة وسكن .

 النظام األساس للشركة . الموافقة على تعديل بعض مواد 
 

  : الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريا منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة كما يلي 

 ( مليون لاير .600( مليون لاير ، رأس المال بعد الزيادة )500رأس المال قبل الزيادة ) .1
 . (%20)نسبة الزيادة  .2

 ( مليون سهم .60عدد األسهم بعد الزيادة ) ( مليون سهم ،50عدد األسهم قبل الزيادة ) .3

 ( سهم . 5( سهم لكل )1سيتم منح ) .4

 وتطلعاتها المستقبلية . هاالشركة ليتناسب مع حجم أعمالزيادة رأس مال  .5
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 واالحتياطي ( مليون لاير من حسييياب األرباح المبقاة100سيييوف تتم الزيادة عن طريا رسيييملة ) .6
 .النظامي 

 العامة الجمعية يوم تداول بنهاية لألسييييهم المالكين للمسيييياهمين المنحة أسييييهم أحقية تكون سييييوف .7
ً  تحديده سيييتم والذي) للشييركة  في اإليداع مركز لدى الشييركة مسيياهمي سييجل في والمقيدين( الحقا

 . الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول يوم ثاني نهاية

 وتباع األسهم حملة لجميع واحدة محفظة في الكسور تجميع سيتم فهنه أسهم كسور وجود حال في .8
 ال مدة خالل حصته بحسب كل للمنحة المستحقين األسهم حملة على قيمتها توزع ثم السوق بسعر

ً  30 تتجاوز  .مساهم لكل المستحقة األسهم تحديد تاريخ من يوما

تعتبر المنحة مشيييييييروطة بأخذ موافقة الجهات الرسيييييييمية والجمعية العامة ىير العادية على زيادة  .9
 رأس المال وعدد األسهم الممنوحة . 

 

  التي تتطلب المصييييادقة  مجلس اإلدارة على توصيييييات وقراراتالدعوة النعقاد الجمعية العامة للمصييييادقة
 عليها.

 
 :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 
 في مسلك جماعي في إدارة المخاطر. 

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

 : نحوتتغير بشكل دائم ويتعين على وحدات األعمال التحرك بنشاط 

 استخدام الخبرة من خالل مشاركة المعرفة  . 

 التعامل مع االلتباس وعدم اليقين والتعقيد المتزايد  . 

 تحديد األولويات واتخاذ القرارات وتطبيق الحلول بصورة منتظمة  . 

 االعتراف بالفرص والتعامل معها حين حدوثها  . 

 التأكيد على النتائج بالرغم من تغير مناخ وحدة العمل  . 
 

  :أهداف إدارة المخاطر بالشركة

 حديد األهداف األساسية إلدارة المخاطر في الشركة من أجل :  ت

  عن طريق ضمان إدارة المخاطر بطريقة فعالة وبالتالي التقليل من احتمال  الشركة في وضع بعيد عن المشاكلجعل
 الحدوث ومن أثر أحداث المخاطر.

 فرص حدوث المخاطر  ورفعوذلك من خالل مساعدة اإلدارة في إدارة المخاطر  جعل نشاط عمل الشركة في وضع أفضل
 .  اإليه

  والمحاسبة بخصوص تتبنى اإلدارة إدارة المخاطر وقبول ملكية المخاطر  الوعي بالمخاطر حيثرعاية وتعزيز ثقافة
 .رتهاإدا
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  في الشركة عن طريق التقليل من كلفة نشاط إدارة المخاطر.دمج إجراء إدارة مخاطر فعال 

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

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

 في اإلدارة وفي إجراء التخطيط االستراتيجي إدماج "إدارة المخاطر" في عملية اتخاذ القرار  . 

 

 التعريفات: 

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

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

 وإدارة المخاطر تمشياً ضمن سلم اإلدارة الخطر : المسئوليات المحددة بدقة من أجل اإلبالغ عناألدوار والمسئوليات 
 تدقيق عملية إدارة المخاطر. وبصورة منفصلة لدعم و التنفيذية

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

 خاطرويضمن تطبيق إطار إدارة الم هيكل الضمان المصاحب شامل مدقق التزام المخاطرة والذي يراقب :هيكلة الضمان 
 .  داخل وحدات األعمال

 وظيفة دعم مكرسة )مسئول دعم المخاطر( وطقم من األدوات الصديقة للمستخدم والتي تسمح لوحدة األعمال هيكل الدعم :
 بتطبيق وتنفيذ عناصر إطار عمل إدارة المخاطر. 

 

 اإلجراءات: 

  : استراتيجية المخاطرة وتحمل المخاطرة

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

 .  ة أمام المساهمالمعرفة والخبرة وجعل المخاطر الرئيسية شفاف

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

إلى استيعاب المخاطر بطريقة واعية وتفاعلية بحيث أن مستوى المخاطرة يكون متماشياً  الشركةمخاطر وحدات األعمال. ترمي 
تكون قادرة على إدارة وامتصاص الصدمة الناجمة عن المخاطرة في حالة وقوعها. وسوف عمال المحتملة وأن ت وحدة األآمع مكاف

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

 .  والقسم ووحدة العمل

 : التي  طربجدية إلى تجنب ما يلي من المخا الشركةسوف تسعى 

 ا أو غيرها من ذوي المصلحة مثل العمالءهتؤثر سلبياً على سالمة موظفي  . 

 ا. هتؤثر سلبياً 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 من  الشركةمن أجل تعميم إدارة المخاطر في      
بشأن  المتطلبات كي تلتزم بها وحدات األعمال. يتعين على مجموعة الدريس واألقسام ووحدات األعمال مواجهة المتطلبات التالية

 إدارة المخاطر: 

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

 ويجب أن يشتمل هذا التقييم على تحديد ووضع األولويات  القيام مرة سنوياً على األقل بتقييم المخاطر بصورة رسمية ،
 .  لتأثير على أهداف وحدات األعمالوقياس وتصنيف كافة المخاطر الرئيسية التي من شأنها ا

 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 ضروريا

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

  .مراقبة ومراجعة تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر 
 : الضمان

تقوم بتنفيذ برنامج جذري من التدقيق التشغيلي والمالي في كافة وحدات األعمال. ومن 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 والضوابط والحصول على ضمان بأن المخاطر يتم إدارتها كما هو م
يتم تنفيذ التدقيق التشغيلي والمالي بصورة منتظمة على عمال إلطار عمل إدارة المخاطر. على التدقيق في كيفية تطبيق وحدات األ

  .بالشركةيق يتم استخدام مخرجات عملية تقييم المخاطر كمدخالت لتدقيق التخطيط بواسطة التدقومستوى 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 

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

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

 تطبيق إطار عمل إدارة المخاطر ضمن وحدة األعمال  . 

 مراجعة تحمل المخاطر بوحدة األعمالتطوير و  . 

  تحديد وتقييم المخاطر التي يتم مواجهتها واإلبالغ عن معلومات المخاطر المادية سنوياً كجزء من الميزانية والتخصص
 .  في حالة نشوء مخاطر جديدة ذات أهمية

 المخاطرةمدى تحمل  إدارة المخاطر المادية ضمن وحدة األعمال وضمان توافق ملمح المخاطر الفعلي مع .  

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

 

 :لجنة إدارة المخاطر

  المخاطرفي إدارة  الشركةصياغة وتحديث سياسة.  

 رنات وحدة األعمال في تحمل المخاطصياغة مدى تحمل الشركة للمخاطر ومراجعة واعتماد بيا . 

  في إدارة المخاطر إلى وحدات األعمال الشركةتحديد وإيصال ودعم مسلك  . 

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

 لها من أجل التعامل مع المتطلبات المطروحة في بأكم شركةالالكفاءات المناسبة في التأكد من تطبيق الهيكل والعمليات و
 .  هذه السياسة

  ولجنة المراجعة بخصوص المخاطر المادية اإلدارةتقديم تقرير إلى مجلس  . 
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 : لجنة التدقيق/ مجلس إدارة الرقابة

  شركةالمراجعة واعتماد سياسة إدارة المخاطر إلى مدى توافقها مع أهداف  . 

  تحمل الشركة للمخاطر )شهية المخاطر(مراجعة واعتماد مدى . 

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

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

 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 الشركةوجذرية ومستمرة في كافة وحدات  تنفيذ إدارة المخاطر بطريقة مهيكلة إتمامبضمان 

 :  وتتلخص مسئوليات موظف دعم المخاطر تحديداً فيما يلي

 )الحفاظ على إطار عمل إدارة المخاطر )األدوات والمنهجيات . 

 لهذه األدوات والمنهجيات ادعم وحدات األعمال في استخدامهم . 

  شركة. الالمحافظة على التواصل في إدارة المخاطر داخل 

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

  وكذلك تقرير مخاطر موحد الشركةتقديم تقرير مخاطرة سنوي إلى  . 

  التدريب في إدارة المخاطر وإجراءالتنسيق  . 
 

 : مدقق التزام المخاطر

يتحمل مدقق التزام المخاطر مسئولية تدقيق واإلبالغ عن مدى نجاح وحدات األعمال في التعامل مع المتطلبات الواردة في      
إلدارة المخاطر. وبصورة عامة فإن مدقق التزام المخاطر يتم توظيفه من خارج الشركة ويتبع لجنة التدقيق وااللتزام  الشركةسياسة 
 .  مباشرة

 :  وتتلخص المسئوليات المحددة لمدقق التزام المخاطر فيما يلي
  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 الشركةمراجعة واإلبالغ عن مدى قيام اإلدارة بتطبيق إطار عمل . 

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

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

أو إذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية. قد يؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه  .أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية 
 . الشركة من استثماره في أسهم سعر السهم في السوق وقد يخسر المستثمر كامل أو جزء انخفاضالمخاطر 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 دورياً عند انقضاء مدتها ، وبالرغم أن 
الشركة الشركة تقوم بتجديد الرخصة المذكورة وأنها لم تواجه في الماضي أية عقبات في هذا الخصوص، إال أنه ال يوجد ضمان أن 

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

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

 . تجديدها للمحطات الحالية

وقد تتأثر الشركة  محطات البنزين وسائقي التريالت(إن جزءاً كبيراً من العمالة لدى الشركة هم من غير السعوديين )عمال      
العمالة  الستقداملحصول على تأشيرات اما يؤدي إلى عدم استطاعة الشركة م .للسعودة أكثر صرامة  وطي حال تطبيق شراً فسلب

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

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

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

 . االعتماد على العمالء من الجهات الحكومية والشركات :2
من  %19.1م حوالي 2018بلغت 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 يتأثر  وفي حال عدم تمكن الشركة من تجديد ، فإنه ال يوجد ضمان أنه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل . مفتوحة

 .  قدية بشكل سلبيالمركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها الن

 . المخاطر المرتبطة بتوفر المحروقات وأسعارها :3

 و السعودية للحصول على المحروقاتتعتمد الشركة كغيرها من الشركات العاملة في تقديم الخدمات البترولية على شركة أرامك     
. لذا فإن أي تأخير في التوريدات المستلمة من أرامكو أو أي تغيير في بنود العقود الموقعة معها بهذا الشأن قد يؤثر تأثيراً سلبياً .

 . على نشاط الشركة

بواسطة الجهات الرسمية قد يؤثر تأثيراً سلبياً  هامش الربح نقص المحروقات المحددة أوكما 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 

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

 . المخاطر المرتبطة بتغطية التأمين :4

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

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

 . اإلرهابية والمخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع المواد الخطرة والسامة التي قد تضر بالبيئة أو العناصر البشرية

 . االعتماد على العناصر البشرية الهامة :5

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

ينعكس سلباً  في حال فقدانها . مما قد والخبرة البشرية المؤهلة العاملة لديها أو إيجاد بدائل على نفس الدرجة من التأهيلالعناصر
 . على إيرادات الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي
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 . االعتماد على بعض برامج الحاسب اآللي الهامة :6

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

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

للشركة أن تضمن عدم تمكن منافسيها الحاليين والمستقبليين من تقديم خدمات قد تكون أفضل وأكثر تميزاً من تلك التي تقدمها 
 بياً على النتائج التشغيلية للشركة.الشركة مما قد يؤثر تأثيراً سل

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

 .الشركةقد يمكنها من الحصول على حصة أكبر من السوق على حساب 

 : 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 

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

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

 مخاطرة سعر الفائدة -أ

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

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

 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 استثماراً كجزء من استراتيجية تنويع أو إدارة مخاطرة استثمار.  تكون هذه     
لتقلبات في أسعار المواد أو المنتجات القائمة على السلعة )على من زاوية النظر الصناعية فإن مخاطرة السلعة هو التعرض ل

 . سبيل المثال الذهب والطاقة والنحاس والقهوة(

 مخاطرة األداة المالية -هـ 

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

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

 األساسية التي تفرضها متطلبات والتزامات التشغيل بالشركة.

 مخاطرة التدفق النقدي -أ

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

 مخاطرة تكلفة الفرصة -ب

استخدام األموال بطريقة تؤدي إلى خسارة القيمة االقتصادية بما في ذلك خسائر في القيمة الوقتية وتكاليف معامالت نتيجة      
 .  خسارة القيمة ابباإلدارة غير المناسبة أو غير الفعالة للتدفقات النقدية وغيرها من أس

 مخاطرة التركيز -ج

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

 . مصادر التمويل

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

 مخاطرة التخلف -أ

 طرف مقابل يعجز عن أداء التزاماته.      
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 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 مالأو في أماكن مختلفةمختلفة 

  .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 أن  صل ما تم تقديمهأهذه هي المخاطرة المتمثلة في قيمة      
 . يتم فقدانه إما جزئياً أو كلياً 

 القرار:معلومات حول مخاطرة صناعة . 10

المخاطرة التي استتتتتتتخدمتها المعلومات لدعم القرارات االستتتتتتتراتيجية أو التشتتتتتتغيلية أو المالية غير مالئمة أو موثوقة. هذه      
المخاطرة ترتبط بإمكانية استخدام وانضباط المعلومات التي إما تم إنشاؤها أو تلخيصها بواسطة عمليات وتطبيقات أو إخفاق في 

 . فهم احتياجات المعلومات

 :التشغيلية المخاطر-1

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

 الشتتركة يفوق ما يرغب العمالء في ستتداده أو أنه ال يغطي تكاليف االنتاج  :  ستتعرمخاطرة تسعععير المنتجات/ الخدمات
 . والتوزيع

 ليس لدى الشتتركة معلومات تتعقب بشتتكل فعال االلتزامات التعاقدية القائمة في لحظة معينة من مخاطرة التزام التعاقد  :
برام المزيد من االلتزامات إة الناجمة عن إلى التوابع الماليالزمن بحيث يمكن لصتتتتتتتانعي القرار النظر بعين االعتبار 

 . التراكمية

 )ال توفر إجراءات أداء العملية صتتتتتورة موثوقة ألداء التشتتتتتغيل وال تعكس بصتتتتتورة دقيقة مخاطرة القياس )العمليات :
عملية أو  الواقع. اإلجراءات ال تقدم معلومات وافية كي يتم اتخاذ قرارات بسبب أنها غير مفيدة أو مفهومة أو معقولة أو

 .تغييرمؤشرات 

 :التقارير العامة-2

  :لمستتتتثمرين والممولين الحالين والمستتتتقبليينلتشتتتمل التقارير المالية التي يتم إصتتتدارها مخاطرة تقييم التقارير المالية 
 .مضللةمغالطات مادية أو تحذف وقائع مادية مما يجعلها 

 العجز في تجميع ما يكفي من المعلومات الموثوقة ذات الصلة من أجل تقييم مدى فعالية مخاطرة تقييم الرقابة الداخلية :
التصتتتتتتميم والتشتتتتتتغيل في الرقابة الداخلية حول التقارير المالية مما ينتج عنه إقرارات غير دقيقة من جانب اإلدارة في 

 .الداخليةتقرير الرقابة 
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  ما يكفي من المعلومات الموثوقة ذات الصتتتتتتلة من أجل تقييم مدى فعالية العجز في تجميع  :التنفيذيمخاطرة التوثيق
فصاح عن معلومات مادية إلى موظفي التوثيق إلفصاح مما ينتج عنه عدم اإلالتصميم والتشغيل في ضوابط وإجراءات ا

 .العامةوفي التقارير 

  :ن من الممكن تجنبها لو تم هيكلتها وجود معامالت كبرى بالشتتتركة ذات توابع ضتتتريبية معاكستتتة كامخاطرة الضعععريبة
بشتتتكل مختلف. االخفاق في االلتزام باألنظمة الضتتتريبية )على ستتتبيل المثال متطلبات الستتتداد وتقديم اإلقرارات( يخلق 

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

 .وعقوباتفي غير وقتها مما يعرض الشركة إلى غرامات وجزاءات  أوغير دقيقة 

 :االستراتيجية المخاطر-3

  :االخفاق في مراقبة والتواصتتتتتل مع بيئة متغيرة بستتتتترعة مما يؤدي إلى تقادم استتتتتتراتيجيات مخاطرة المسعععععي البيئي
 .  األعمال

  :لدى الشتتتتركة نموذج أعمال بائد وال تعترف به و/أو يفتقد إلى المعلومات المطلوبة لعمل تقييم مخاطرة نموذج األعمال
 .  هذا النموذج في الوقت المحدد مستحدث لنموذجها الحالي وبناء حالة أعمال ملزمة من أجل تعديل

  :مخاطرة عدم وصول الشركة إلى الحد األقصى من أداء األعمال من خالل إعطاء األولويات مخاطرة محفظة األعمال
 .  للمنتجات بشكل فعال أو موازنة أعمالها في سياق استراتيجي

  :التخاذ قرارات استتتثمارية ستتليمة على المدى  ليس لدى اإلدارة ما يكفي من معلوماتمخاطرة تقييم/ تقدير االسععتثمار
القرار في قياس  يلمخاطرة. عجز اإلدارة وكبار صتتتانعالقصتتتير والمدى البعيد وربط المخاطر برأس المال الخاضتتتع ل

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

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

  :)تحدث حينما يركز أداء الشتتركة بشتتكل عام على النتائج المالية قصتتيرة األمد أو عند مخاطرة القياس )االسععتراتيجية
 .  عدم التوافق مع أو دعم استراتيجيات األعمال

  :الموارد بالشتتتتركة ال تنشتتتتأ وال تحافظ على ميزة تنافستتتتية أو تعظم من عملية تخصتتتتيص مخاطرة تخصععععيص الموارد
 .  االيرادات لذوي المصلحة

  :استتتراتيجيات األعمال بالشتتركة ال تقوم على مدخالت خالقة وإبداعية أو تستتتند إلى فرضتتيات حالية مخاطرة التخطيط
  . حول المناخ الخارجي مما يؤدي إلى استراتيجيات متقادمة وغير مركزة

  :ول دورة الحياة )على ـور صناعتها طـا وتطـاج لديهـنتإلوط اـة خطـمنهج الشركة في إدارة حركمخاطرة دورة الحياة
  . أعمالها تالستراتيجياسبيل المثال البدء والنمو والنضج واالنحدار( يهدد النجاح النهائي 

 ال تتوافق األهداف وإجراءات األداء الخاصة بعمليات األعمال بالشركة مع األهداف واالستراتيجيات مخاطرة التوافق :
 . العامة. األهداف واإلجراءات ال تركز الناس على األمور الصحيحة وتؤدي إلى أنشطة متعارضة وغير منسقة

 في إدارة عمليات األعمال غير متكاملة مع  :  المعلومات المحاستتتبية المالية المستتتتخدمةمخاطرة المعلومات المحاسعععبية
المعلومات غير المالية المركزة على رضتتتتتتا العميل وقياس الجودة وتقليل زمن الدورة وزيادة الفعالية. والنتيجة نظرة 
قاصتترة وإصتتالح قصتتير األمد في التعامل مع مخرجات عمليات األعمال إلنجاز األهداف المالية بدالً من تلبية توقعات 

 . يل عبر السيطرة على تحسين العملياتالعم
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 النتائج المالية واألرباح :

 ديسمبر 31تلخص األشكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في      
 .م 2014وم 2015م و2016 م و2017م و2018

 وحقوق المساهمينجدول يوضي بنود األصول والخصوم 

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البــــيان

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

 421,227 487,302 716,332 736,494 821,208 موجودات متداولة
 491,881 485,748 817,978 909,160 1,053,918 مطلوبات متداولة

 (70,654) 1,554 (101,646) (172,666) (232,710) المال العاملرأس 
 41,267 21,910 18,860 16,792 12,585 األصول األخرى طويلة األجل

 742,816 736,383 806,054 1,036,880 1,068,192 األصول الثابتة
 1,205,310 1,245,595 1,541,246 1,790,166 1,901,985 إجمالي الموجودات
 491,881 485,748 817,978 909,160 1,053,918 المطلوبات المتداولة
 92,529 81,380 34,241 171,785 102,808 قروض طويلة األجل
 40,539 52,493 55,302 53,457 56,772 المطلوبات األخرى
 624,949 619,622 907,521 1,134,402 1,213,498 إجمالي المطلوبات
 400,000 400,000 400,000 500,000 500,000 رأس المال المدفوع

 180,361 225,973 233,725 155,764 188,487 االحتياطيات واألرباح المدورة
 580,361 625,973 633,725 655,764 688,487 حقوق المساهمين

إجمالي الخصوم وحقوق 
 1,205,310 1,245,595 1,541,246 1,790,166 1,901,985 المساهمين
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 شكل يوضي بنود األصول والخصوم وحقوق المساهمين

 

 2018 مليون لاير1,902الى  2014مليون لاير في 1,205خالل السنوات الخمس الماضية من  الشركةلقد استمر نمو أصول 

 

  2018في  مليون لاير 688الى  2014مليون لاير في  580كما استمر نمو حقوق الملكية خالل السنوات الخمس الماضية من 

 

 

 

م2014م2015م2016م2017م2018

821736716487421

10811054825
758784

19021,790
1,541

1,2461,205

.ّ(بالمليون لاير)تطور اجمالي االصول المتداولة والثابتة 
االصول المتداولة االصول الغير متداولة اجمالي االصول

160
225

90134133

1054

909
818

486492

688656634626580

م2014م2015م2016م2017م2018

 ّ(بالمليون لاير)تطور االلتزامات وحقوق الملكية 
االلتزامات الغير متداولة االلتزامات المتداولة حقوق الملكية
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 جدول يوضي قائمة الدخل

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البيـــــان

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

 2,144,322 2,302,992 3,461,349 3,409,598 5,176,585 المبيعات

 1,917,208 2,051,148 3,253,962 3,226,761 4,964,549 تكلفة المبيعات

 227,114 251,844 207,387 182,837 212,036 مجمل الربح

 6,712 7,578 8,968 6,776 6,814 مصاريف البيع

 82,073 97,459 93,953 94,793 100,135 المصاريف العمومية واإلدارية

 138,329 146,807 104,466 81,268 105,087 الدخل من األعمال الرئيسية

 11,587 9,973 14,238 17,715 22,475 مصاريف تمويل

 (1,938) 2,980 1,323 489 2,550 المشترك االستثمار (خسائرأرباح )

 1,980 9,371 1,995 2,544 832 إيرادات أخرى

 126,784 149,185 93,546 66,586 85,994 الدخل قبل الزكاة

 3,060 5,150 2,523 1,940 2,426 الزكاة

 123,724 144,035 91,023 64,646 83,567 الدخلصافي 

 0 0 1,871 1,207 556 الخدمة نهاية لمخصص التقييم إعادة

 123,724 144,035 89,152 63,439 84,123   االخر الشامل الدخل اجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

22 

 

 

 

 آالف الرياالت(شكل يوضي قائمة الدخل )

 

 

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

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 البيـــــان

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي ()باأللفقائمة الدخل 

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 المبيعات

 %89.41 %89.06 %94.01 %94.64 %95.90 تكلفة المبيعات

 %10.59 %10.94 %5.99 %5.36 %4.10 مجمل الربح

 %0.31 %0.33 %0.26 %0.20 %0.13 مصاريف البيع

 %3.83 %4.23 %2.71 %2.78 %1.93 المصاريف العمومية واإلدارية

 %6.45 %6.37 %3.02 %2.38 %2.03 الدخل من األعمال الرئيسية

 %0.54 %0.43 %0.41 %0.52 %0.43 مصاريف تمويل

 %0.09- %0.13 %0.04 %0.01 %0.05 المشترك االستثمار (خسائرأرباح )

 %0.09 %0.41 %0.06 %0.07 %0.02 إيرادات أخرى

 %5.91 %6.48 %2.70 %1.95 %1.66 الدخل قبل الزكاة

 %0.14 %0.22 %0.07 %0.06 %0.05 الزكاة

 %5.77 %6.25 %2.63 %1.90 %1.61 صافي الدخل

 نهاية لمخصص التقييم إعادة
 الخدمة

0.01% 0.04% 0.05% 0.00% 0.00% 

 %5.77 %6.25 %2.58 %1.86 %1.63   االخر الشامل الدخل اجمالي

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24 

 

 

 

 التدفقات النقدية :

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

 م2014 م2015 م2016 م2017 م2018 التدفقات النقدية

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

 175,246 139,304 212,589 76,452 246,552 األنشطة التشغيلية

 (123,605) (32,716) (141,050) (313,982) (122,482) األنشطة االستثمارية

 (46,090) (123,249) (51,237) 245,011 (124,091) األنشطة التمويلية

 5,551 (16,661) 20,302 7,481 (21) ( في رصيد النقدالزيادة )النقص

 29,410 34,961 18,300 38,602 46,083 رصيد النقد أول المدة

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

 

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

 

 السنة

 

 البيــــــان

 المنطقة

 الوسطي

 المنطقة

 الشرقية

 المنطقة

 الغربية

 منطقة

 القصيم

 وحائل

 المنطقة

الجنوبي
 ة

 المنطقة

 الشمالية

 محطات

 الطرق

 

 المجموع

 بالمليون(قائمة التحليل الجغرافي )
لاير 

 سعودي

لاير 
 سعودي

لاير 
 سعودي

لاير 
 سعودي

لاير 
 سعودي

لاير 
 سعودي

لاير 
 سعودي

لاير 
 سعودي

        اإليــرادات: م2018

 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 

        اإليــرادات: م2017

 ()بالمليونقائمة التحليل الجغرافي 
لاير 

 سعودي

لاير 
 سعودي

لاير 
 سعودي

لاير 
 سعودي

لاير 
 سعودي

لاير 
 سعودي

لاير 
 سعودي

لاير 
 سعودي

 3,223.4 236.7 50.0 112.8 99.6 797.5 504.4 1,422.4 مبيعات محروقات 

 163.0 0.0 61.3 0.0 0.0 29.0 72.7 0.0 إيرادات نقل كيماويات 

 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 4.3 0.0 إيرادات نقل مواد غذائية 

 18.0 0.0 0.6 0.7 0.7 3.5 2.3 10.2 إيرادات نقل محروقات وأخرى 

 3,409.6 236.7 111.9 113.5 100.3 831.0 583.6 1,432.6 اإلجمـــــــــــالي 
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 نتائج التشغيل :

نسبة  (-) أو التغيرات)+( م2017 م2018 البيـــــــان    
 لاير سعودي لاير سعودي )باأللف( التغير

%51.8 1,766,987 3,409,598 5,176,585 المبيعات  

%53.9 1,737,788 3,226,761 4,964,549 تكلفة المبيعات  

%16.0 29,199 182,837 212,036 مجمل الربح  

%11.5 349 3,033 3,382 إيرادات اخرى  

%26.9 4,760 17,715 22,475 أخرى-مصروفات تشغيلية   

%29.3 23,819 81,268 105,087 الدخل من األعمال الرئيسية  

إيرادات  حيث بلغت ارتفاعم في 2017م مقارنة مع 2018ديسمبر 31ومما يتضح أعاله أن قائمة الدخل للسنة المنتهية في     
( %51.82) قدرها ارتفاعم بنسبة 2017( مليون لاير في عام 3,410مقارنة بـ )( مليون لاير 5,177م )2018الشركة في عام 
، وتمثل اإليرادات المتحققة من قطاع الخدمات البترولية وقطاع  المبيعات في قطاعي بترول وناقل ارتفاع ويعزي ذلك إلى
كما بلغ الربح التشغيلي من األعمال  ،م على التوالي2018من إيرادات الشركة لعام  %4.76و  %95.24  النقليات ما نسبته
كما ( %29.27)قدرها  ارتفاع  ( مليون بنسبة81.3م مقارنة مع العام السابق )2018( مليون لاير لعام 105.1الرئيسية للشركة )

 . (%29.41) ارتفاع( مليون لاير للعام السابق بنسبة 64.6( مليون لاير مقارنة )83.6م )2018بلغ صافي الربح لعام 

 المبيعات في قطاعي بترول وناقل  يعود سبب االرتفاع خالل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة    
أرباح المشروع المشترك ،وبالرغم من زيادة المصاريف البيعية والتسويقية والمصاريف العمومية واإلدارية والمصاريف  وزيادة

 .المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض اإليرادات األخرى
 

 للتعبئة جديد نظام إدخال تم البترولية الخدمات قطاع ففي الشركة، مبيعات زيادة في ساهمت إيجابية كما يوجد هناك عوامل     
 322 في ويتوفر بالنظام سيارة ألف 93 من أكثر وتعمل والتوفير، االستهالك رقابة من العمالء يمكن الذي" واعي" اإللكترونية

 .المحروقات من المبيعات لزيادة أدى وهذا محطة،
 في الزيادة إلى إضافة ،%55 بنسبة 2017 الماضي العام عن الكيماوية المواد نقل في زيادة الشركة سجلت النقل قطاع وفي

 .%112 بنسبة اللوجستية الخدمات
 عمليات إدارة خدمات لتقديم ،2013 العام منذ %50 بنسبة السويسرية بيرتشي شركة مع المشترك المشروع من أنه وأضاف
 كان الكيميائية المواد نقل لصهاريج التنظيف محطات وإدارة والخدمية الصناعية الكيميائية للمنشآت والتخزين والتموين اإلمداد
 .لاير مليون 2.55 نحو 2018 العام أرباح من الشركة نصيب

 من المباعة الكميات إجمالي حيث من %10 وتسجل ،%5 إلى يصل المحطات عدد حيث من للشركة السوقية الحصة كما أن 
 .المحلية السوق في المحروقات

 العام خالل جديدة محطة 64 وافتتاح محطة 14 إغالق المتوقع م ومن2018العام  من الرابع الربع خالل محطات 4 إغالق وتم 
 .م 2019

 جميع تطوير خطة واستكمال المحطات، عدد زيادة عن الناجمة السوقية حصتها م لتوسيع2019العام  خالل تتطلع الشركة إن 
 .المحطات جميع على النظام وتعميم واعي نظام خالل من جدد عمالء واستقطاب بالمملكة، المحطات
 والمقطورات الشاحنات من الشركة أسطول إجمالي بلغ إذ اللوجستية والخدمات الكيماوية المواد نقل عمليات في التوسع إلى إضافة
 . (3667) بعدد م2017 بالعام مقارنة (3720م )2018 العام بنهاية

 

 القانونيين للمحاسبينالسعودية الهيئة  منالمعتمدة المحاسبة عن معايير  اختالفيوجد أي  ال 
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 التابعة: لشركاتا

 استثمار في مشروعات مشتركة :
 

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

شهراً وتنتهي عند تأسيس المنشأة المدارة  (24)في رأس المال واالستثمارات واألرباح. إن مدة االتفاقية  50% - 50%
سوف تدار الشركة الجديدة و من اتفاقية الشركاء المستقبلية ك جزءا ال يتجزأمشترالتصبح اتفاقية المشروع وبصورة مشتركة 

تعمل الشركة في مجال تقديم خدمات إدارة ومن خالل فريق مستقل مكون من الشركتين داخل المملكة العربية السعودية ، 
ت وإدارة محطات التنظيف لصهاريج عمليات اإلمداد والتموين والتخزين للمنشآت الكيميائية الصناعية والخدمية والحاويا

ائية يوالنقل للمواد الكيم اللوجستيةمجال الخدمات  فيشركة سويسرية تعمل  هيبأن شركة بيرتشى  نقل المواد الكيميائية علماً 
 . بواسطة الصهاريج الخاصة بالبر والبحر والقطارات في أوروبا والصين وسنغافورا

ت إجراءات عقد التأسيس واستخراج السجل التجاري تم (م2015بريل أ 29)الموافق  هـ1436رجب  10وفي تاريخ 
للخدمات اللوجستية ذات مسئولية محدودة برأس مال )مليون( لاير  لشركة الدريس بيرتشي 1010433172م رق

  . الشركتينمناصفة بين 

 لاير 3,931,599 قيمته والبالغ 2018 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة المالي المركز قائمة في الظاهر الرصيد ان      
 . السويسرية جي ايه برتشي الدريس شركة يخص(  سعودي لاير 4,144,121: 2017) سعودي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 وصف سياسة توزيع األرباح :

 :التالي النحو على األرباح، صافي يوزع

  .للشركة النظامي االحتياطي لتكوين سنويًّا األرباح صافي من%( 10) ي جنب .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 خرىأ 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
ً  يكون ما لمعاونة  .المؤسسات هذه من قائما

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

 رتشي ايه جييب  رتشي ايه جييب 
2018 

 لاير سعودي
 2017 

 لاير سعودي
 1,822,737  2,311,652 في بداية الفترة

 -  - اضافات 
 -  - ستبعادات إ
 488,915  2,549,911 المشروع المشتركرباح في أ

 2,311,652  4,861,563 ديسمبر 31في 
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 عضو لك مكافأة تتناسب بحيث اإلدارة، مجلس أعضاء لمكافأة الباقي من%( 10) تتجاوز ال نسبة تقدم ما بعد يخصص .6
ً  بها المسموح القصوى الحدود األحوال جميع في المكافأة تتعدى وأال حضرها، التي الجلسات عدد مع   .الشركات نظامل وفقا

 
  ( لاير للسهم الواحد 1( مليون لاير بواقع )50م بإجمالي مبلغ وقدره )2017توزيع أرباح نقدية عن العام المالي

 األسمية.%( من قيمة السهم 10وتمثل هذه األرباح الموزعة ما نسبته )
  ( لاير للسهم الواحد 1( مليون لاير بواقع )50م بإجمالي مبلغ وقدره )2018المالي توزيع أرباح نقدية عن العام

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

 سداد األرباح :

ً  األرباح في حصته المساهم يستحق      وسوف تكون  الشأن، هذا في الصادر العامة الجمعية لقرار وفقا
أحقية األرباح النقدية للسادة المساهمين المقيدين في سجل الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية 
)مركز اإليداع( بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة ، والتي سيتم تحديد موعد انعقادها الحقاً كما سيتم 

 اإلعالن عن تاريخ التوزيع في حينه.
 

 .لذلك المحددة المدة خالل األرباح توزيع بشأن العادية العامة الجمعية قرار تنفيذ اإلدارة مجلس وعلى
 

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

 

  نهاية العام بداية العام اسم من تعود له المصلحة م

 أدوات الدين معدد األسه أدوات الدين معدد األسه نسبة التغير صافي التغير
1  - - - - - - 

 

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

 اسم من تعود له المصلحة م
 نهاية العام بداية العام

 

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

 3.0000- 1500000- - 1880040 - 3380040 محمد الدريسأ. حمد بن  1

 - - - 14931 - 14931 م. عبدالمحسن بن محمد الدريس 2
 - - - 1250 - 1250 أ. حسين بن عبدالرحمن العذل 3
 - - - 5000 - 5000 أ. أحمد بن عبدهللا العقيل 4

 - - - 2500 - 2500 أ. عيد بن فالح الشامري 5

 - - - - - - فارس العتيبيأ. عادل بن  6

 - - - 2000 - 2000 م. عبداإلله بن سعد الدريس 7

 

 (.-( سهم ـ نسبة التغير )-م ـ صافي التغير )2018( سهم في نهاية عام 750* تملك حرم أ. حسين العذل عدد )
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  من شركاتهاوصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي 
 . التابعة

 

 

 

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

األسهم في عدد  االســـــــــم
 بداية العام

نسبة الملكية في 
 بداية العام

صافي التغير في 
عدد األسهم 
 خالل العام

نسبة التغير 
 خالل العام

إجمالي األسهم 
 نهاية العام

إجمالي نسبة 
التملك نهاية 

 العام

 3.7601 1880040 3.0000- 1500000- 6.7601 3380040 أ/ حمد بن محمد الدريس
 0.0299 14931 - - 0.0299 14931 محمد الدريسم/ عبدالمحسن بن 

 0.0025 1250 - - 0.0025 1250 أ/ حسين بن عبدالرحمن العذل
 0.0100 5000 - - 0.0100 5000 أ/ أحمد بن عبدهللا العقيل
 0.0050 2500 - - 0.0050 2500 أ/ عيد بن فالي الشامري

 0.0040 2000 - - 0.0040 2000 م/ عبداإلله بن سعد الدريس
 - - - - - - أ. عادل بن فارس العتيبي

 - - - - - - أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس
 0.0255 12761 - - 0.0255 12761 أ/ محمود بن يوسف المغربي

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

 

 (.0,0( سهم ـ نسبة التغير )-م ـ صافي التغير )2018( سهم في نهاية عام 750* تملك حرم أ. حسين العذل عدد )

 

 

 

 
  نهاية العام بداية العام اسم من تعود له المصلحة م

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم نسبة التغير صافي التغير
 - - - 2000 - 2000 بن سعد الدريس هعبد اإللم.  1

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

 - - - 12761 - 12761 أ. محمود بن يوسف المغربي 3

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

 - - - - - - المعاطيعمرو محمود أبو أ.  5



 

 

 

30 

 

 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 م 2018مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للعام 

األعضاء ، وذلك بما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة بمراجعة شكل المرتبات والمكافآت والمزايا التي يتمتع بها      
 يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات والنظام األساس للشركة
وما تحقق من نتائج في أداء الشركة التشغيلي ورفع توصياتها للمجلس بكامل هيئته. ويحق لألعضاء الحصول على بدل حضور 
إذا ما قرر مجلس اإلدارة منح هذا البدل لجميع األعضاء الذين يحضرون اجتماعات المجلس واللجان ، ويقر المجلس، بناًء على 

المقابل الذي يحصل عليه أعضاء المجلس مقابل خدماتهم )بوصفهم موظفين أو  توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة 
 ارية أو استشارية( إداريين أو نظير أعمال فنية أو إد



 

 

 

31 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة  
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 المستقلين األعضاء :أوالا 

  -  العقيل عبدهللا بن احمد /أ 1-
        

15,000  12.000           
-    

          
-    

          -    
        

27,000  
         
-    

200.000  
          
-    

          
-    

         
-    

    
200,000  

         
-    

      
227,000   

  -  الشامري فالح بن عيد /أ 2-
        

15,000  18.000  
         
-    

          
-    

          -    
        

33,000  
         
-    

200.000 
          
-    

          
-    

         
-    

    
200,000  

         
-    

      
233,000   

  -  العتيبي فارس بن عادل  /أ 3-
        

15,000      15.000  
         
-    

          
-    

          -    
        

30,000  
         
-    

200.000 
          
-    

          
-    

         
-    

    
200,000  

         
-    

      
230,000   

 المجموع
          
-    

        
45,000      45.000  

         
-    

          
-    

          -    
        

90,000  
         
-    

  600.000  
          
-    

          
-    

         
-    

    
600,000  

         
-    

      
690,000  

              
-    

ا   التنفيذيين غير األعضاء :ثانيا

 الدريس محمد بن حمد /أ 1-
          
-    

        
12,000            -    

         
-    

          
-    

          -    
        

12,000  
         
-    

200,000           
-    

          
-    

         
-    

    
200,000  

         
-    

      
212,000   

-2 
 محمد بن عبدالمحسن /م

 الدريس
          
-    

        
15,000      15.000  

         
-    

          
-    

          -    
        

30,000  
         
-    

200,000           
-    

          
-    

         
-    

    
200,000  

         
-    

      
230,000   

-3 
 عبدالرحمن بن حسين /أ

 العذل
          
-    

        
12,000  3.000  

         
-    

          
-    

          -    
        

15,000  
         
-    

200,000           
-    

          
-    

         
-    

    
200,000  

         
-    

      
215,000   

 المجموع
          
-    

        
39,000  18.000  

         
-    

          
-    

          -    
        

57,000  
         
-    

    
600.000 

          
-    

          
-    

         
-    

    
600,000  

         
-    

      
657,000  

              
-    

ا   التنفيذيين األعضاء :ثالثا

           الدريس سعد بن عبداإلله /م 1-
-    

        
15,000      12.000  

         
-    

          
-    

          -    
        

27,000  
         
-    

200,000    
    

200,000  
         
-    

      
227,000   

        
               
-    

                  -                    -     

 المجموع
          
-    

        
15,000      12.000  

         
-    

          
-    

          -    
        

27,000  
         
-    

  200.000 
          
-    

          
-    

         
-    

    
200,000  

         
-    

      
227,000  

              
-    
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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
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  942.496    5.745.000     اإلجمالي
    
-      6.687.496  6.410.742  

    
-          -          -          -      6.410.742  818.108  15.000     13.931.346  
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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.  90,000 15,000 75,000 الدريس حمد بن سعد .أ 

 360,000 60,000 300,000 المجموع

   :والترشيحات والمكافآت الحوكمة لجنة أعضاء

1.  3,000 3,000 - الدريس محمد عبدالمحسن .م 

2.  3,000 3,000 - العذل عبدالرحمن حسين .أ 

3.  3,000 3,000 - الشامري فالح عيد .أ 

 9,000 9,000 - المجموع

    :التنفيذية اللجنة أعضاء

1.  12,000 12,000 - الدريس محمد عبدالمحسن .م 

2.  12,000 12,000 - العقيل عبدهللا أحمد .أ 

3.  12,000 12,000 - الدريس سعد عبداالله .م 

4.  12,000 12,000 - الدريس عبدالمحسن خالد .أ 

 48,000 48,000 - المجموع
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 القروض : 

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

 جدول يوضي القروض

 م2017 م2018 البيـــــــــــان

 1,275,313 - 1قرض رقم
 1,093,125 - 2قرض رقم 
 3,437,500 - 3قرض رقم 
 3,690,924 - 4قرض رقم 
 4,399,468 685,708 5قرض رقم 
 10,225,473 3,259,516 6قرض رقم 
 88,000,000 70,888,889 7قرض رقم 
 88,000,000 - 8قرض رقم 
 85,000,000 - 9قرض رقم 
 65,000,000 - 10قرض رقم 
 19,660,168 12,585,692 11قرض رقم 
 120,000,000 80,000,000 12قرض رقم 
 100,000,000 - 13قرض رقم 
 - 12,671,576 14قرض رقم 
 - 60,000,000 15قرض رقم 
 - 137,000,000 16قرض رقم 
 - 70,000,000 17قرض رقم 
 - 70,000,000 18قرض رقم 
 - - 19قرض رقم 
 - - 20قرض رقم 

 589,781,971 517,091,381 اإلجمـــــــالي
  القروض:مستحقات 

 البيـــــــــان
 بآالف الرياالت بآالف الرياالت

 م2017 م2018

 441,996,852 414,283,465 أقل من سنة

 89,458,283 82,585,688 سنتين إلىمن سنة 
 58,326,836 20,222,228 خمس سنوات إلىمن سنتين 

 - - سنواتأكثر من خمس 
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 م )بالمليون لاير(2018جدول يوضي حركة القروض للعام 
 

 الجهة المانحة
أصل 
 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 البالد بنك

 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 االجلقصير  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

 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
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 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 الرياضبنك 

 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 االجلقصير  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

 25/01/2018 26/12/2017 100 100 يوم 30 قصير االجل 100 البنك األهلي

 22/02/2018 24/01/2018 80 0 يوم 29 قصير االجل 80 البنك األهلي

 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

        

       
     

    
589.8 4539.5 
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 م )بالمليون لاير(2017جدول يوضي حركة القروض للعام 

 

 الجهة المانحة
أصل 
 القرض

الجزء 
 المدة المستحق

المسدد  الرصيد
 خالل العام

تاريخ 
 االستحقاقتاريخ  اإلصدار

 العام بدايةفي 
 28/10/2018 28/10/2014 9.2 9.2 48شهر  طويلة االجل 20 بنك البالد

 27/11/2018 27/11/2014 3.8 7.2 48شهر  طويلة االجل 15 بنك البالد

 15/02/2018 15/03/2015 23.5 27.2 36شهر  طويلة االجل 70.6 بنك البالد

 26/03/2019 26/03/2015 3.7 8.1 48شهر  طويلة االجل 14 بنك البالد

 28/07/2018 28/07/2015 13.8 13.8 36شهر  طويلة االجل 24 بنك البالد

 28/07/2019 28/07/2016 6.3 16.5 36شهر  طويلة االجل 19 بنك البالد

 17/08/2020 17/08/2017 2.3 0 36شهر  طويلة االجل 22 بنك البالد

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

 24/01/2017 27/12/2016 45 45 يوم 28 قصير االجل 45 بنك البالد

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

 07/02/2017 29/01/2017 45 0 ايام8 قصير االجل 45 بنك البالد

 28/02/2017 29/01/2017 65 0 يوم 30 قصير االجل 65 بنك البالد

 27/03/2017 27/02/2017 60 0 يوم 30 قصير االجل 60 البالد بنك

 27/03/2017 01/03/2017 41 0 يوم 27 قصير االجل 41 بنك البالد

 05/04/2017 28/03/2017 10 0 أيام 9 قصير االجل 10 بنك البالد

 25/04/2017 27/03/2017 25 0 يوم 30 قصير االجل 25 بنك البالد

 27/04/2017 28/03/2017 70 0 يوم 31 االجلقصير  70 بنك البالد

 22/06/2017 26/04/2017 42 0 يوم 58 قصير االجل 42 بنك البالد

 07/05/2017 30/04/2017 30 0 أيام 7 قصير االجل 30 بنك البالد

 22/06/2017 23/05/2017 107 0 يوم 31 قصير االجل 107 بنك البالد

 08/06/2017 29/05/2017 10 0 أيام 10 قصير االجل 10 بنك البالد

 20/06/2017 29/05/2017 45 0 يوم 23 قصير االجل 45 بنك البالد

 16/07/2017 19/06/2017 50 0 يوم 28 قصير االجل 50 بنك البالد

 11/07/2017 20/06/2017 42 0 يوم 27 قصير االجل 42 بنك البالد

 01/07/2017 22/06/2017 8.8 0 أيام 10 قصير االجل 8.8 بنك البالد

 27/07/2017 01/07/2017 90 0 يوم 28 قصير االجل 90 بنك البالد

 28/08/2017 30/07/2017 60 0 يوم 29 قصير االجل 60 بنك البالد

 14/09/2017 15/08/2017 38 0 يوم 30 قصير االجل 38 بنك البالد

 14/09/2017 22/08/2017 85 0 يوم 24 قصير االجل 85 بنك البالد

 19/09/2017 23/08/2017 30 0 يوم 28 قصير االجل 30 بنك البالد

 24/10/2017 25/09/2017 200 0 يوم 30 قصير االجل 200 بنك البالد

 09/11/2017 25/10/2017 30 0 يوم 16 قصير االجل 30 بنك البالد

 16/11/2017 25/10/2017 25 0 يوم 23 قصير االجل 25 بنك البالد

 23/11/2017 29/10/2017 25 0 يوم 25 قصير االجل 25 بنك البالد

 27/11/2017 29/10/2017 140 0 يوم 30 قصير االجل 140 بنك البالد

 05/12/2017 22/11/2017 20 0 يوم 14 قصير االجل 20 بنك البالد

 14/12/2017 28/11/2017 40 0 يوم 17 قصير االجل 40 بنك البالد

 26/12/2017 28/11/2017 35 0 يوم 29 قصير االجل 35 بنك البالد

 11/01/2018 24/12/2017 0 0 يوم 19 قصير االجل 65 بنك البالد

 30/03/2017 30/03/2013 0.8 0.8 48شهر  طويل االجل 12 بنك الرياض

 17/01/2020 28/12/2017 0 0 36شهر  طويل االجل 88 بنك الرياض

 26/03/2017 27/03/2016 15.2 15.2 12شهر  قصير االجل 60 بنك الرياض

 27/03/2017 28/02/2017 60 0 يوم 28 قصير االجل 60 بنك الرياض

 25/04/2017 27/03/2017 60 0 يوم 29 قصير االجل 60 بنك الرياض

 27/04/2017 27/03/2017 40 0 يوم 31 قصير االجل 40 بنك الرياض

 08/06/2017 23/05/2017 30 0 يوم 16 قصير االجل 30 بنك الرياض

 17/07/2017 19/06/2017 65 0 يوم 28 قصير االجل 65 بنك الرياض
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 19/07/2017 20/06/2017 29 0 يوم 30 قصير االجل 29 بنك الرياض

 08/08/2017 17/07/2017 50 0 يوم 23 قصير االجل 50 بنك الرياض

 15/08/2017 17/07/2017 76 0 يوم 30 قصير االجل 76 بنك الرياض

 29/08/2017 15/08/2017 20 0 يوم 15 قصير االجل 20 بنك الرياض

 26/09/2017 28/08/2017 60 0 يوم 29 قصير االجل 60 بنك الرياض

 07/10/2017 13/09/2017 38 0 يوم 25 قصير االجل 38 بنك الرياض

 16/10/2017 17/09/2017 50 0 يوم 30 قصير االجل 50 بنك الرياض

 07/11/2017 23/10/2017 45 0 يوم 16 قصير االجل 45 الرياضبنك 

 05/12/2017 08/11/2017 20 0 يوم 28 قصير االجل 20 بنك الرياض

 25/12/2017 26/11/2017 140 0 يوم 30 قصير االجل 140 بنك الرياض

 04/01/2018 02/12/2017 0 0 يوم 34 قصير االجل 88 بنك الرياض

 21/01/2018 31/12/2017 0 0 يوم 22 االجلقصير  85 بنك الرياض

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

 21/02/2017 29/01/2017 40 0 يوم 24 قصير االجل 40 بنك الخليج

 07/03/2017 28/02/2017 36 0 أيام 8 قصير االجل 36 بنك الخليج

 14/03/2017 28/02/2017 45 0 يوم 15 قصير االجل 45 بنك الخليج

 06/04/2017 27/03/2017 49 0 أيام 10 قصير االجل 49 بنك الخليج

 26/06/2017 27/03/2017 40 0 شهور 3 قصير االجل 40 بنك الخليج

 26/06/2017 27/03/2017 35 0 شهور 3 قصير االجل 35 بنك الخليج

 19/07/2017 23/04/2017 50 0 شهور 3 قصير االجل 50 بنك الخليج

 19/07/2017 23/04/2017 40 0 شهور 3 قصير االجل 40 بنك الخليج

 15/02/2020 15/08/2017 0 0 شهر 36 طويل االجل 120 البنك األهلي

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

 10/01/2017 03/01/2017 20 0 أيام 8 قصير االجل 20 البنك األهلي

 17/01/2017 03/01/2017 40 0 يوم 15 قصير االجل 40 البنك األهلي

 30/01/2017 03/01/2017 40 0 يوم 27 قصير االجل 40 البنك األهلي

 28/02/2017 29/01/2017 40 0 يوم 31 قصير االجل 40 البنك األهلي

 28/02/2017 29/01/2017 39.8 0 يوم 31 قصير االجل 39.8 البنك األهلي

 21/03/2017 28/02/2017 40 0 يوم 22 قصير االجل 40 البنك األهلي

 29/05/2017 01/03/2017 73 0 شهور 3 قصير االجل 73 البنك األهلي

 24/04/2017 29/03/2017 120 0 يوم 27 قصير االجل 120 البنك األهلي

 17/05/2017 26/04/2017 40 0 يوم 22 قصير االجل 40 البنك األهلي

 24/05/2017 30/04/2017 40 0 يوم 25 قصير االجل 40 البنك األهلي

 24/05/2017 30/04/2017 119.7 0 يوم 25 قصير االجل 119.7 البنك األهلي

 14/06/2017 23/05/2017 40 0 يوم 22 قصير االجل 40 البنك األهلي

 19/06/2017 30/05/2017 119.8 0 يوم 20 قصير االجل 119.8 البنك األهلي

 17/07/2017 18/06/2017 80 0 يوم 30 قصير االجل 80 البنك األهلي

 19/07/2017 20/06/2017 120 0 يوم 30 قصير االجل 120 البنك األهلي

 22/08/2017 30/07/2017 119.8 0 يوم 24 قصير االجل 119.8 البنك األهلي

 24/08/2017 26/07/2017 30 0 يوم 29 قصير االجل 30 البنك األهلي

 26/09/2017 27/08/2017 110 0 يوم 30 قصير االجل 110 البنك األهلي

 26/09/2017 27/08/2017 80 0 يوم 30 قصير االجل 80 البنك األهلي

 09/10/2017 27/09/2017 70 0 يوم 13 قصير االجل 70 البنك األهلي

 26/10/2017 27/09/2017 80 0 يوم 30 قصير االجل 80 البنك األهلي

 07/11/2017 08/10/2017 10 0 يوم 30 قصير االجل 10 البنك األهلي

 14/11/2017 23/10/2017 40 0 يوم 22 قصير االجل 40 البنك األهلي

 21/11/2017 23/10/2017 40 0 يوم 29 قصير االجل 40 البنك األهلي

 28/11/2017 23/10/2017 30 0 يوم 35 قصير االجل 30 البنك األهلي

 12/12/2017 13/11/2017 11 0 يوم 29 قصير االجل 11 البنك األهلي

 21/12/2017 29/11/2017 40 0 يوم 23 قصير االجل 40 البنك األهلي

 26/12/2017 29/11/2017 100 0 يوم 28 قصير االجل 100 البنك األهلي

يوم 30 قصير االجل 100 البنك األهلي  0 0 26/12/2017 25/01/2018 

 29/09/2017 29/09/2013 3.8 3.8 48شهر  طويل االجل 20.6 بنك سامبا
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 25/12/2017 25/12/2013 1.8 1.8 48شهر  طويل االجل 7.3 بنك سامبا

 08/04/2018 01/07/2013 2 3.3 48شهر  طويل االجل 8.7 بنك سامبا

 17/06/2018 26/09/2013 2.4 3.5 48شهر  طويل االجل 8.7 بنك سامبا

        

  5,360.8    
     

    
303.4 4601.5 

 

 

 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 قيمة األوراق المالية المتبقية أدوات دين قابلة لالسترداد، وأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي  استرداديوجد أي  ال
 . التابعة االتمييز بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاته

  ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة. 
 
 : اجتماعات مجلس اإلدارة* 

 

  : اجتماعات .. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات خمسة اإلدارة م ، عقد مجلس2018خالل العام 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة

  17/10 17/7  18/4 13/2 17/1  مـــــــــــــــــــــــاالس م

  √ X  √ √ √  حمد بن محمد الدريس 1

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

  √ XX  √ √ √  عبدالرحمن العذلحسين بن  3

  √ √  √ √ √  أحمد بن عبدهللا العقيل 4

  √ √  √ √ √  عيد بن فالي الشامري 5

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

  √ √  √ √ √  عادل بن فارس العتيبي 7
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 سجل طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.
 

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 إجراءات الشركة 04/01/2018 (1)

 الجمعية العامة 04/03/2018 (2)

 ملف األرباح 07/03/2018 (3)

 أخرى 09/07/2018 (4)

 
 

 م2018بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية 
 مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه االجتماعات وأسماء أعضاء

 
 
 م

 
 االســــــــــم

 سجل الحضــور

 اجتماع الجمعية األول
 م05/03/2018

 
  حمد بن محمد الدريس .1

  م. عبدالمحسن بن محمد الدريس .2

  حسين بن عبدالرحمن العذل .3

  أحمد بن عبدهللا العقيل .4

  عيد بن فالي الشامري .5

  م. عبداإلله بن سعد الدريس . 6

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

 دــدة العقــم دـــة العقــطبيع اسم الطرف ذات العالقة وــــــــم العضـــــــاس م
د ــقيمة العق

 بالمليون
 الـري

1 

 

 المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس -

 األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل -

 

للصناعة شركة الدريس 
( قطاع والتجارة )أليتكو
 العدد والمعدات

بشراء طلمبات بنزين 
وهو وكيل طلمبات 

 ةاألمريكيدريسروين )
( علماً بأن البرازيلية /

األسعار منافسة خالل 
يوجد عقد  العام وال

 )متعدد(. محدد بمدة

 17,7 سنوي

2 
  حمد بن محمد الدريس األستاذ/

 رئيس مجلس االدارة 

حمد بن محمد  األستاذ/
رئيس مجلس  - الدريس

 االدارة

محطة  /ايجار محطة 
 المناخ

 سنة 11
 المتبقي و

 ةسن 
1 

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(

ايجار محطة النور 
بالمنطقة  الظهران

 الشرقية 

 سنوات 10
 المتبقي 

  سنوات 7
0,600 

4 

األستاذ/ حمد بن محمد الدريس /    -
 المدارات السبعة

 بن محمد الدريس المهندس/ عبدالمحسن -

 األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل -

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

ايجار محطة النور 
الحديثة بالمنطقة 

 الشرقية

 سنوات 9

 6المتبقي 
 سنوات

 

0,320 

عبدالمحسن بن محمد الدريس   /المهندس 5
 نائب رئيس مجلس االدارة

المهندس عبدالمحسن بن 
نائب  -محمد الدريس 

 رئيس مجلس االدارة

إيجار موقع بجيزان 
لقطاع ناقل كورشة 

 وإدارة وسكن
  0,200 سنوي

 
 . مع الجهات ذات العالقة األرصدة والمعامالت (30)( صفحة 21االيضاح رقم )الرجوع للميزانية العمومية للشركة 

 

المعامالت مع الجهات ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة وأخذ تصريح بالموافقة من علماً بأنه تمت الموافقة على هذه      
علماً بأنه ال يوجد شروط تفضيلية لهذه  م على هذه التعامالت05/03/2018الجمعية العامة العادية السابعة المنعقدة بتاريخ 

 . التعامالت
 يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل لم تقدم . 

 م .2019وسوف 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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المستحقة:جدول يوضي المدفوعات النظامية    

 بيان األسباب وصف موجز لها م2018 بيــــــــــــان

   المستحق حتى نهاية المسدد 

مخصص الزكاة وفقا ألنظمة  4,933,188 2,079,356 اةــالزك
 الهيئة العامة للزكاة والدخل

مستحق العام باإلضافة 
 استحقاق سنوات سابقة

المؤسسة العامة للتأمينات 
 االجتماعية

8,395,458 - - - 

 ضريبة القيمة المضافة
وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة  991,599 24,388,083

 والدخل

5% 

 2018 ديسمبر شهر رصيد
 2019    ينابر في يستحق

 تكاليف تأشيرات وجوازات
             

4,010,797 
 

- 
تكاليف استقدام 

وتاشيرات خروج وعودة   عمالة
 وتجديد اقامات

- 

            رسوم مكتب العمل
36,727,606 

 

- 
رسوم مكتب العمل والفاتورة 

 - المجمعة

 

  لمصلحة موظفي الشركة.ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت 
 

 يلي:* إقرارات بما 
 

  .الصحيحبالشكل  أ عدتأن 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
 

لشتتتتتتركة دون إجراء أي تعديل جوهري لتم استتتتتتتخراج كافة المعلومات المالية المدرجة من القوائم المالية المدققة  -
وأنه تم إعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاستتتتبة الصتتتتادرة عن الهيئة الستتتتعودية للمحاستتتتبين  عليها،

 .القانونيين
ديستتمبر  31لوضتتع المالي والتجاري للشتتركة خالل الستتنة المنتهية في عدم وجود أي تغيير جوهري أو ستتلبي في ا -

 .م2018

 

 م31/12/2018* ال يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية للفترة المنتهية في 
 أجلها .* ال يوجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من 

 
 الشركات:الئحة حوكمة  *

      

والتي ال تتنافى مع الحوكمة االستتترشتتادية الصتتادرة 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
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المعايير والنظم والقرارات التي تضتتتمن الشتتتفافية والعدالة بهدف ات مجموعة اإلجراءات والقوانين وبحوكمة الشتتترك يقصعععد     
ل ـتتتتتتتتحقيق الجودة والتميز في األداء عن طريق ترشيد تصرفات اإلدارة في استغالل الموارد االقتصادية المتاحة بما يحقق أفض

 ةـتتال الرقابـتتـتتام بأعمـتتع االستراتيجيات والخطط والسياسات والقيـتتالمصلحة وذلك بوض ذاتراف ـتتـتتة األطـتتة لكافـتتع ممكنـتتمناف
 العمالء، الموردين، الموظفين،على كافة األعمال المتعلقة بشتتتئون الشتتتركة. ويتضتتتمن األطراف ذو المصتتتلحة كل من والمتابعة 

ديسمممبر  03قرت الجمعية العامة في أوقد  ، بأستترهوالبنوك والمقرضتتين اآلخرين والمشتترعين ومناخ ممارستتة العمل والمجتمع 
تحديث الئحة مبادئ وسمممياسمممات حوكمة الشمممركة والمتاممممنة سمممياسمممات مجلا إدارة الشمممركة ومكاف ت   علىبالموافقة  م2017

 واللجان التابعة ل  والئحة لجنة المراجعة.
 

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

 لقد ألتزمت الشركة بجميع لوائح الحوكمة .
 
 

دارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية ة وخارجها التي يكون عضو مجلس إالشركات داخل المملك أسماء
 ها .يوالسابقة أو من مدير

 
 

 وـــــــأسم العض

 
أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في 

مجالس إدارتها الحالية 
 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 عضواً 

 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 
 القابضة

 

داخل 
 المملكة

 

مساهمة غير 
 مدرجة

 

شركة حمد محمد  -
الدريس وشركاه 
للصناعة والتعدين 

 القابضة

 

 

 داخل المملكة

 

 

 مساهمة غير مدرجة

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

 

داخل 
 المملكة

 

مساهمة غير 
 مدرجة

شركة الدريس  -
للصناعة والتجارة 

 )أليتكو(

 

 داخل المملكة

 

 غير مدرجة مساهمة

 

 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 
 الجنوبيةالمنطقة 

 

 داخل المملكة

 

 مساهمة مدرجة

 البنك العربي الوطني األستاذ/ أحمد بن عبدهللا العقيل
داخل 
 المملكة

البنك العربي  مساهمة مدرجة
 الوطني

 

 داخل المملكة

 

 مساهمة مدرجة

داخل  شركة إثراء كابيتال األستاذ/ عيد بن فالح الشامري
 المملكة

مساهمة غير 
 مدرجة

 مساهمة غير مدرجة داخل المملكة كابيتالشركة إثراء 

 - األستاذ/ عيد بن فالح الشامري

 

- 

 

- 
 لجنة عضو

 للبنك التدقيق
 الفرنسي السعودي

 

 داخل المملكة

 

 مساهمة مدرجة
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 األستاذ/ عيد بن فالح الشامري
شركة الحسن غازي إبراهيم 

 شاكر
داخل 
 المملكة

 

 مساهمة مدرجة
شركة الحسن غازي 

 شاكرإبراهيم 

 

 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

 

 بيان أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية
 ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

 أوالً : أعضاء مجلس اإلدارة :
السابقةالوظيفة  الوظيفة الحالية االســـــــم م  الخبرات المؤهالت 

1.  حمد بن محمد الدريس 
عمال أرجل   

 رئيا مجلا االدارة
عمال أرجل   

 رئيا مجلا اإلدارة

 
--- 

 13  سمممممنة رئيا مجلا إدارة شمممممركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 3  سمممنوات رئيا مجلا إدارة شمممركة
 الدريا للتجارة والصناعة

  رئيا مجلا إدارة شمممركة حمد محمد
 الدريا وشركاه للصناعة والتعدين 

2. عمال أرجل  م. عبدالمحسن بن محمد الدريس   
اإلدارةرئيا مجلا   

–عمال أرجل   
 رئيا مجلا اإلدارة

 
ماجستير هندسة 

 ميكانيكية

 13  ئج رئيا مجلا إدارة نا سمممممممنمة 
ية  مات البترول خد لدريا لل شمممممممركة ا

 والنقليات

 13  سنة رئيا اللجنة التنفيذية بشركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 13 سممممممممنممممة رئيا لجنممممة الحوكمممممة
والترشمميحات شممركة الدريا للخدمات 

 البترولية والنقليات

 7  سمممنوات رئيا مجلا إدارة شمممركة
 الدريا للتجارة والصناعة

 10  سمممممممنوات رئيا لجنمممة الحوكممممة
والترشممميحات شمممركة الدريا للتجارة 

 لصناعةوا

3.  حسين بن عبدالرحمن العذل 
عمال أرجل   

مين عام الغرفة التجارية أ
 الصناعة بالرياض

مين أ –عمال أرجل 
عام الغرفة التجارية 
 الصناعة بالرياض

إدارة ماجستير في 
عمالألا  

 10  سنوات عاو مجلا إدارة شركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 7 سممنوات عاممو مجلا إدارة شممركة 
 الدريا للتجارة والصناعة

 10  سمممممممنوات عامممممممو لجنة الحوكمة
والترشمميحات شممركة الدريا للخدمات 

 البترولية والنقليات

4.  

 
 
 

 
 أحمد بن عبدهللا العقيل

 
 

 
 

 
 

 متقاعد

 
 

 
 

 متقاعد

 
 
 

 
ماجستير االقتصاد 

 ورياايات

 10 سنوات عاو مجلا إدارة شركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 10  سممممممنوات عاممممممو اللجنة التنفيذية
ية  لشمممممممركة الدريا للخدمات البترول

 والنقليات

 9  سنوات عاو مجلا إدارة اسمنت
 المنطقة الجنوبية

 7  سممممنوات عاممممو مجلا إدارة البنك
 العربي الوطني

 4  سممنوات عاممو مجلا إدارة شممركة
 الدريا للتجارة والصناعة
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5 .  عيد بن فالح الشامري 
مالأعرجل   

 رئيا تنفيذي
مالأعرجل   

 رئيا تنفيذي

بكالوريوا علوم  
 إدارة صناعة

زمالة المحاسبين 
 CPAاألمريكيين 

 13  سمممنة عامممو مجلا إدارة شمممركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 13  سممنة رئيا لجنة المراجعة شممركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 13  سمممممممنممة عامممممممو لجنممة الحوكمممة
الدريا للخدمات شركة بوالترشيحات 

 البترولية والنقليات

 9  سممنوات عاممو مجلا إدارة شممركة
 للصناعة والتجارة )أليتكو(الدريا 

 9  سمممممممنوات رئيا لجنمممة المراجعمممة
 للصناعة والتجارةبشركة الدريا 

 9  سمممممممنوات عامممممممو لجنممة الحوكمممة
للصناعة والترشيحات بشركة الدريا 

 والتجارة )أليتكو(

6. الدريسم. عبداإلله بن سعد    نائج الرئيا التنفيذي رئيا تنفيذي 

 
بكالوريوا هندسة 

 مدنية

 13  سمممنة عامممو مجلا إدارة شمممركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 13  سنة عاو اللجنة التنفيذية لشركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 14  سنة رئيا تنفيذي لشركة الدريا
 للخدمات البترولية والنقليات

7.  عادل بن فارس العتيبي 
مدير إدارة التسجيل 

 واالشتراكات

باحث تامين بالمؤسسة 
العامة للتأمينات 

 االجتماعية

ماجستير في العلوم  
تمويل وسياسة 

 الحماية

 6 سنوات مدير التسجيل واالشتراكات
 بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 7  سمممممنوات باحث تامين بالمؤسمممممسمممممة
 االجتماعية العامة للتأمينات

  سمممممممنتان مدقس بالمؤسمممممممسممممممممة العامة
 للتأمينات االجتماعية

 4  سممنوات عاممو مجلا إدارة شممركة
 البترولية والنقليات الدريا للخدمات

 4  سمممممممنوات عامممممممو لجنة المراجعة
بشمممممممركة الدريا للخدمات البترولية 

 والنقليات
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ا : أعضاء اللجان :  ثانيا
 

الحالية الوظيفة االســـــــم م السابقة الوظيفة   الخبرات المؤهالت 

1. رئيا مجلا  –عمال أرجل  م. عبدالمحسن بن محمد الدريس 
 اإلدارة

–عمال أرجل   
 رئيا مجلا اإلدارة

 
ماجستير هندسة 

 ميكانيكية

 13  ئج رئيا مجلا إدارة نا سمممممممنمة 
ية  مات البترول خد لدريا لل شمممممممركة ا

 والنقليات

 13  سنة رئيا اللجنة التنفيذية بشركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 13 سممممممممنممممة رئيا لجنممممة الحوكمممممة
والترشمميحات شممركة الدريا للخدمات 

 البترولية والنقليات

 7  سمممنوات رئيا مجلا إدارة شمممركة
 الدريا للتجارة والصناعة

 سنوات رئيا لجنة الحوكمة 10
والترشيحات شركة الدريا للتجارة 
 والصناعة

2.  حسين بن عبدالرحمن العذل 
مين عام أ –رجل أعمال 

الغرفة التجارية الصناعة 
 بالرياض

مين أ –عمال أرجل 
عام الغرفة التجارية 
 الصناعة بالرياض

دارة إماجستير في 
عمالاأل  

 10  سنوات عاو مجلا إدارة شركة
 والنقلياتالدريا للخدمات البترولية 

 7  سممنوات عاممو مجلا إدارة شممركة
 الدريا للتجارة والصناعة

 7  سمممممممنوات رئيا اللجنمممة التنفيمممذيمممة
 شركة الدريا للتجارة والصناعة

 10  سنوات عاو لجنة الحوكمة
والترشيحات شركة الدريا للخدمات 

 البترولية والنقليات

3.  متقاعد متقاعد أحمد بن عبدهللا العقيل 
ماجستير اقتصاد 

 ورياايات

 10 سنوات عاو مجلا إدارة شركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 10  سممممممنوات عاممممممو اللجنة التنفيذية
ية  لشمممممممركة الدريا للخدمات البترول

 والنقليات

 9  سنوات عاو مجلا إدارة اسمنت
 المنطقة الجنوبية

سمممممممنوات عامممممممو مجلا إدارة  7
 البنك العربي الوطني

 4 شركة  سنوات عاو مجلا إدارة
 الدريا للتجارة والصناعة

4. رئيا تنفيذي –رجل أعمال  عيد بن فالح الشامري   
رئيا  –رجل أعمال 

 تنفيذي

 –بكالوريوا علوم 
 إدارة صناعة

زمالة المحاسبين 
 CPAاألمريكيين 

 13  سمممنة عامممو مجلا إدارة شمممركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 13  سممنة رئيا لجنة المراجعة شممركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 13  سمممممممنممة عامممممممو لجنممة الحوكمممة
شركة الدريا للخدمات بوالترشيحات 

 البترولية والنقليات

 9  سممنوات عاممو مجلا إدارة شممركة
 للصناعة والتجارة )أليتكو(الدريا 

 9  سمممممممنوات رئيا لجنمممة المراجعمممة
 للصناعة والتجارةبشركة الدريا 

 9  سنوات عاو لجنة الحوكمة
للصناعة لترشيحات بشركة الدريا وا

 والتجارة )أليتكو(
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5 .  نائج الرئيا التنفيذي رئيا تنفيذي م. عبداإلله بن سعد الدريس 

 
بكالوريوا هندسة 

 مدنية

 13  سمممنة عامممو مجلا إدارة شمممركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 13  سنة عاو اللجنة التنفيذية لشركة
 والنقلياتالدريا للخدمات البترولية 

 14  سنة رئيا تنفيذي لشركة الدريا
 للخدمات البترولية والنقليات

6.  عادل بن فارس العتيبي 
مدير إدارة التسجيل 

 واالشتراكات

باحث تامين بالمؤسسة 
العامة للتأمينات 

 االجتماعية

 –ماجستير في العلوم 
تمويل وسياسة 

 الحماية

جيممممل  6 لتسمممممممم نوات مممممدير ا سمممممممم
العامة واالشممتراكات بالمؤسممسممة 

 للتأمينات االجتماعية

 7  سمممممنوات باحث تامين بالمؤسمممممسمممممة
 العامة للتأمينات االجتماعية

  سمممممممنتان مدقس بالمؤسمممممممسممممممممة العامة
 للتأمينات االجتماعية

 4  سممنوات عاممو مجلا إدارة شممركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 4  سنوات عاو لجنة المراجعة
بشركة الدريا للخدمات البترولية 

 قلياتوالن

7.  
 

 
 
 
 
 

 خالد بن محمد الخويطر

 
 
 
 
 

 الرئيا المالي
 

 
 
 
 
 

 مدير الشئون المالية

 
 
 
 

بكالوريوا في 
 المحاسبة

زمالة المحاسبين 
 CPAاألمريكيين 

  رئيا اللجنة التنفيذية لمعايير
 (SOCPAالمحاسبة )

  نائج الرئيا للجنة اعداد معايير
 (SOCPAالمحاسبة )

  شركة عاو لجنة المراجعة في
 (STCاالتصاالت السعودية)

  عاو مجلا إدارة شركة خدمات
 المالحة الجوية

  رئيا مجلا إدارة شركة مشبهات
 (AASCالطيران العربية المتقدمة )

 
 
 
8.  

 
 
 

 سعد بن حمد الدريس

 
 
 

 مدير عام

 
 
 

 مدير عام

 
 
 
 
 
 
 

 

بكالوريوا علوم 
تسويس –إدارية   

  التدرج في عديد من المناصج اإلدارية
 والمالية ببنك الرياض

  مساعد المدير المالي بشركة محمد
 السعد الدريا وأوالده 

  عاو لجنة المراجعة بشركة الدريا
 للخدمات البترولية والنقليات )حالياً(
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ا : اإلدارة التنفيذية :  ثالثا
 

الحالية الوظيفة االســـــــم م السابقة الوظيفة   الخبرات المؤهالت 

1.  نائج الرئيا التنفيذي رئيا تنفيذي م. عبداإلله بن سعد الدريس 

 
بكالوريوا هندسة 

 مدنية

 13  سمممنة عامممو مجلا إدارة شمممركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 13  سنة عاو اللجنة التنفيذية لشركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 14  سنة رئيا تنفيذي لشركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات

 
 
2.  

 
 
 
 
 

 خالد بن عبدالمحسن الدريس

 
 
 
 
 

الموارد البشرية ممدير عا  

 
 
 
 
 
 مدير شئون الموظفين

 
 
 
 
 

إدارة في  بكالوريوا
 األعمال

 5  سنوات موظف إداري بشركة
 محمد السعد الدريا وأوالده

 4  سنوات مساعد مدير عام شئون
 الموظفين 

 2  سنة مدير عام شئون الموظفين 

 9  سنوات مدير عام شئون الموظفين
 والعالقات العامة 

   م وحتى اآلن أمين 2004من عام
سر مجلا اإلدارة وعاو اللجنة 
التنفيذية بشركة الدريا للخدمات 

 البترولية والنقليات 

3. عام قطاع بترول مدير محمود بن يوسف المغربي  نائج مدير عام قطاع  
 بترول

سنة خبرة في مجال إدارة وتشغيل  36 ---
 محطات الوقود 

4. مدير الموارد الدولية  مدير عام قطاع ناقل خالد بن عبدالرحمن بن سحيم 
  بسابك والتعاقدات

تدرج سنة خبرة في شركة سابك  26 ---
 خاللها بالعديد من المناصج واألقسام

  
 
 
 
 
 
5 .  

 
 
 
 
 
 

 عمرو محمود أبو المعاطي

 
 
 
 
 
 

 مدير مالي الشركة

 
 
 
 
 
 

مدير مالي قطاع 
 بترول

 
 

 
 
 
 

بكالوريوا في 
 المحاسبة

  3  سنوات مدقس حسابات بشركة
 الدريا للخدمات البترولية والنقليات 

  3  سنوات محاسج بقطاع بترول
بشركة الدريا للخدمات البترولية 

 والنقليات

  4  سنوات محاسج أول بقطاع بترول
بشركة الدريا للخدمات البترولية 

 والنقليات

  6  سنوات رئيا حسابات بقطاع
بترول بشركة الدريا للخدمات 

 البترولية والنقليات 

  4  سنوات عاو لجنة اإلدارة
 بالشركة المتحدة للوقود "يونفكو"

  11  سنة مدير مالي قطاع بترول
لبترولية بشركة الدريا للخدمات ا

 والنقليات

   م مدير 04/05/2017من تاريخ
مالي شركة الدريا للخدمات 

 البترولية  والنقليات وحتى اآلن 
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 أعضائه:تكون مجلس اإلدارة وتصنيف 

 التصنيف المنصب ــمـــــــــاالســ

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

 غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة - عبدالمحسن بن محمد الدريسالمهندس/ 

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة - األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل

 مستقل عضو مجلس اإلدارة - األستاذ/ أحمد بن عبدهللا العقيل

 مستقل عضو مجلس اإلدارة - األستاذ/ عيد بن فالي الشامري

 تنفيذي دارة والرئيس التنفيذياإلعضو مجلس  - اإلله بن سعد الدريسالمهندس/ عبد 

 مستقل عضو مجلس اإلدارة - األستاذ/ عادل بن فارس العتيبي

 

علماً بمقترحات المستتتتتاهمين وملحوظاتهم  -اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضتتتتتائه وبخاصتتتتتة غير التنفيذيين  التي اإلجراءات *
  الجمعية ، ويتم مناقشتها واتخاذ الالزم حيالها .اجتماع المجلس الذي يعقب حيال الشركة وأدائها من خالل إدراجها تحت جدول 

 

 * لجان مجلس اإلدارة :
جان وهي : ينبثق من مجلس اإلدارة ثالث      فات  ل كآ حات والم ية " و " لجنة المراجعة " و " لجنة الترشتتتتتتي يذ " اللجنة التنف

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

 

 * اللجنة التنفيذية :
مهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس )رئيساً( ، األستاذ/ أحمد بن عبدهللا العقيل ال: ربعة أعضاء همأتتكون اللجنة التنفيذية من      

 .مهندس/عبداإلله بن سعد الدريس )عضواً( ، األستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس )عضواً( ال)عضواً( ، 
 : م2018أدناه خالل عام حسب الجدول وفيما يلي بيان حضور االجتماعات 

 

 

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

 االســــــــم م
 جنة التنفيذيةلتواريخ اجتماع ال

17/1 18/4   17/7 17/10 

 √ √   √ √ 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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 : ومسئوليات 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 واالستراتيجية رفع التقارير الخاصة بكافة األمور المالية (5

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

وذلك  ركة ـتتدارة الشإا إلى مجلس ـتتليها ورفع توصياتهإنة المراجعة واختصاصاتها المشار عمل مراجعة سنوية لعمل لج (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 تنفيذهاالحصتتول على تقارير عن أهم النتائج والتوصتتيات وخطط العمل التصتتح (3
 . كفاية اإلجراءات التصحيحية حيال اكتشافات المراجعة الداخلية

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

تمارس اللجنة جميع الصتتتالحيات فيما يتعلق بالتوصتتتيات الخاصتتتة بتعيين وتحديد أتعاب المراجع الخارجي واإلشتتتراف  (5
 . على عمله

 . التأكد من استقاللية قسم المراجعة الداخلية (6

ناء أع (7 ها أث قانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون ب مال متابعة أعمال المحاستتتتتتبين ال
 . المراجعة

 . مراجعة التنسيق بين مهمة المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجين (8

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

مراجعة التقارير المالية الستتتتتنوية التي تمت مراجعتها ، وضتتتتتمان جودتها إلى جانب مراجعة البيانات الصتتتتتحفية التي   (10
 . دارة المناسبيناإلبشأنها ، ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي  تصدرها

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

حدوث أية تغيرات هامة فيها  ذلكمراجعة ستتياستتات الشتتركة وممارستتاتها المتعلقة بالتقارير المالية والمحاستتبية بما في   (12
 ومناقشتها مع المدير المالي للشركة والمراجع الخارجي .

أسلوب إدارة الشركة دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها ، و  (13
 . دارةإللمناسبة في هذا الصدد إلى مجلس ا، ورفع التوصيات التلك المخاطر

تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام أخرى يوكلها إليها مجلس إدارة  هعن المستتتئوليات المذكورة بعالي فضتتتالً   (14
  . الشركة . وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص ، وتوصياتها في هذا الشأن
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 ومهامها على تشممممممكيل لجنة المراجعة الموافقةب 2017ديسمممممممبر  03في العادية قرت الجمعية العامة وقد أ     

م ولمدة ثالث 22/12/2017لدورة المجلا الجديدة والتي تبدأ اعتباراً من   ت أعاممممائهاومكاف عملها وامممموابط
 سنوات وهم كالتالي :

ً عيد بن فالح بن سيف الشامري )رئيس -  سعد بن حمد بن محمد الدريا )عاواً(                                   -           (         ا
 خالد بن محمد بن عبدهللا الخويطر )عاواً( -        عادل بن فارا بن عبدالمعيش العتيبي )عاواً(    -

عادل بن فارس  /رئيستتتا ً( و)األستتتتاذ -لح الشتتتامري عيد بن فا /ربعة أعضتتتاء: )األستتتتاذأمن  تتكونوقد كانت اللجنة الستتتابقة      
 . (عضواً  -سعد بن حمد الدريس ( و )األستاذ/ اً عضو - خويطرال بن عبدهللا محمد خالد بن /و)األستاذ( اً عضو - العتيبي
 : م2018الل عام حسب الجدول أدناه خ االجتماعاتوفيما يلي بيان حضور      

 
 

 

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

 

 
 

 : 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 أعضتتاء بمجلس إدارة الشتتركة ، وذلك من أجل ضتتمان  ىتتول (1
األفراد بناء على معايير العضتتوية  ات والخبرات وتختار لجنة الحوكمةالمجلس علي المزيج الصتتحيح من المهار احتواء

 سبقت إدانته بجريمة مخلة بالشرف ويجب أن تتأكد اللجنة عدم ترشيح شخص ،الواردة بمبادئ وقواعد حوكمة الشركة 
 . أو األمانة لعضوية المجلس

إرشتتادات تقوم لجنة الحوكمة بدراستتة وتقييم استتتقاللية كل مرشتتح من مرشتتحي عضتتوية المجلس مع األخذ في االعتبار  (2
 . الشركة فيما يتعلق باالستقاللية ، والمعايير التي حددتها " هيئة السوق المالية " في قواعد التسجيل واإلدارج

تقوم لجنة الحوكمة كل عام على األقل بمراجعة مبادئ وسياسات وإجراءات حوكمة الشركة ، والتوصية 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

 

 االســــــــم م
 المراجعةتواريخ اجتماع لجنة 

 17/1 12/2  18/4  17/7 18/10 

 √ √  √  √ √  فالي الشامري بن يدأ. ع 1

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

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

 √ √  √  √ √  حمد الدريس بن أ. سعد 4
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 .  إلى الشركة ومساهميها ترفع لجنة الحوكمة توصياتها بشأن الحجم المناسب للمجلس ، وفاعليته في الوفاء بالتزاماته (5

وأعضتتاء مجلس  فآت ومرتبات المديرين التنفيذيينستتياستتات وبرامج الشتتركة الخاصتتة بمكا تضتتع وتطبق لجنة الحوكمة (6
 . اإلدارة

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

التأكد من عدم وجود أي تعارض في المصتتتالح في حالة ما إذا كان عضتتتو مجلس اإلدارة يشتتتغل أيضتتتا عضتتتوية مجلس  (8
 . إدارة شركة أخرى

تقوم لجنة الحوكمة بمراجعة وضتتع كل عضتتو من أعضتتاء مجلس اإلدارة كعضتتو مستتتقل مرة ستتنوياً علي األقل ، ولكي  (9
األعضتتاء مؤهلين لكي يكونا أعضتتاء مستتتقلين يقوم كل عضتتو بملء  يحدد أعضتتاء مجلس اإلدارة المستتتقلون ما إذا كان

 . استبيان تتولي لجنة الحوكمة مراجعته

 واً ـعض - ذلـرئيساً ، أ. حسين بن عبدالرحمـن الع -: م. عبدالمحسن بن محمد الدريس اللجنة من ثالثة أعضاء وتتكون     
 . عضواً  -عيد بن فالح الشامري  .أ

 

 : م2018ب الجدول أدناه خالل عام حس االجتماعاتوفيما يلي بيان حضور 
 

الترشيحات  لجنة اجتماعتواريخ  االســـم م
 الحوكمةو والمكافآت

17/1 
 √ محمد الدريس بن م. عبدالمحسن 1

 √ عبدالرحمن العذل بن أ. حسين 2

 √ فالي الشامري بن أ. عيد 3
 

  إعتذار XX                       جلس اإلدارة                    الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من م X               الحضور أصالة                     √                                             
 
 
الوستتتتتتائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضتتتتتتائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها  *

 بالشركة :
 . يقوم المجلس ككل بعمل تقييم ذاتي دوري تحت إشراف لجنة الحوكمة     
 

  : * تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة
ستتتعادة الرئيس  المجتمع وتفويضعام لخدمة ال( ألف لاير كحد أقصتتتى لصتتترفها خالل 500تخصتتتيص مبلغ وقدره )    

 .التنفيذي للشركة بصرفها 
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 يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ال 
 أخرى.

 
 

 : نتائج فحص نظام الرقابة الداخلية* المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة ، و
 

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

هذا وال تخضع إدارة  .التنفيذية في القيام بمسئولياتهاوموضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس اإلدارة ولجنة المراجعة واإلدارة 
المراجعة الداخلية ألي تأثير من قبل اإلدارة التنفيذية ولها كامل الصالحيات للوصول الكامل غير المقيد ألي مستندات وذلك وفقاً 

ابة الداخلية بما لما يتطلبه أداء عملها ، وقد تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرق
وقد شمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفاعلية النظام  حقيق أهداف الشركة وحماية أصولهايمكن من ت

الداخلي للشركة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية قد تم تنفيذها بالدقة الالزمة وبما يضمن تحقيق أهداف الشركة 
إدارة  الحظات أو أي أحداث جوهرية خالل فترة المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية وقد شمل نطاقتوجد م وال

 : المراجعة الداخلية ما يلي
 

األولوية الداخلية إلى األنشطة  إعطاءالتدقيق والفحص الدوري لغالبية إدارات الشركة وأقسامها خالل فترات دورية مع  -1
 .العاليةلمخاطر والوظائف ذات ا

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

تقييم اإلجراءات التي يقدمها المستتتتتؤولين في اإلدارات المختلفة لمعالجة المالحظات وتنفيذ التوصتتتتتيات التي تضتتتتتمنتها  -3
تقارير المراجعة وفي حال عدم كفاية اإلجراءات التي تم اتخاذها وقد تم مناقشتتتتتة األمر مع المستتتتتؤولين للتأكد من كفاءة 

 .وكفايتهااإلجراءات المتخذة 

     
م مع إدارة المراجعة الداخلية باإلضتتتتافة 2018قامت لجنة المراجعة بدراستتتتة ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام  وقد     

إلى متابعة تنفيذ التوصتتيات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية ، وتستتعى لجنة المراجعة للمحافظة على أصتتول الشتتركة وتوفير 
المالية التي يتم إعدادها من واقع الستتتجالت المحاستتتبية كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشتتتركة قناعة معقولة بستتتالمة التقارير 

بفحص نظام الرقابة الداخلية بشتتتتتتكل مستتتتتتتمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات مالية وإدارية وتشتتتتتتغيلية لتقييم أعمال 
 عة.الشركة ويتم ذلك بالتنسيق وتحت إشراف لجنة المراج

 
 

 :* المراجعين والمدققين
بما أنه ال يوجد تعارض بين لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد      

 أتعابه وتقييم أدائه أو تقييم المراجع الداخلي. 
المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشتتركة للعام ستتيتم اختيار مراقب الحستتابات الخارجي من بين المرشتتحين من قبل لجنة      

 .م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه حسب النظام 2019المالي 
 
 

 

 * الخاتمة 
ومن لجنة المراجعة  إعداد "مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج األعمال" من قبل إدارة الشركة ، كما تم     

وتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة . فإن اإلدارة تعتقد بأنه لم يكن هناك أي تغيرات ذات أثر مادي على القوائم المالية أو 
وتؤكد قيامها بكل  ات والتحليالت الماليةالتوقعات المستتتقبلية ، وتتحمل اإلدارة المستتؤولية الكاملة عن دقة ومصتتداقية المعلوم

كما ال توجد أية معلومات أو وثائق أخرى قد  .. اإلجراءات الالزمة وأنها قامت باإلفصتتتتتتاح الكامل والعادل عن هذه البيانات
 . يؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات المالية والمعلومات الواردة مضللة بأي شكل من األشكال

 
 
 




