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 تقرير مجلس اإلدارة

 م31/12/2014للسنة المالية المنتهية في 

 

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

 ، ... وبعد هللا وبركاته السالم عليكم ورحمة

 أن – (لدريساوالنقليات )شركة الدريس للخدمات البترولية  - دارة شركتكميسر مجلس إ
تهنئتكم باإلنجازات م ويطيب لنا 31/12/2014ية في هيقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنت

وقد انعكست هذه الجهود  شركة الدريس منسوبيالتي حققتها شركتكم بفضل هللا ثم بجهود جميع 
 .للشركة المميزة إيجاباً على األداء المالي 

بفضل هللا  جهود العاملين في الشركةكللت مميزاً حيث تم كان عاماً 2014إن العام المالي 
تميزاً في األداء ونمواً ايجابياً في  استطاعت شركتكم تحقيقوالتقدم والنمو و النجاح على استمرار

مقارنة بالعام  %21.6 نمو بلغت بنسبةلاير مليون  123.7األرباح حيث بلغت األرباح الصافية 
 م .2013المالي 

يعكس ثقة  ماسهم في السوق من حيث قلة التذبذب واستقرار السعر الكما استمر 
لاير في  24,51بلغ سعر السهم  فقد% 50بنسبة  هحيث ارتفع سعر الشركةالمستثمرين في أداء 

مليون  300من  الشركةوكذلك ال نغفل زيادة رأس مال جيد  أداءعد م ، وهذا ي  2014نهاية عام 
 م مما يؤكد على قوة أداء السهم وثقة المستثمرين .2014مليون لاير بنهاية العام  400لاير إلى 

السوقية  حصة الشركة للحفاظ علىالتشغيلية  العملياتالخطط اإلستراتيجية في  تطبيق مت
وقد  القدرات التنافسية والتسويقية واإلدارة المميزة للموارد البشريةباإلضافة إلى  ومركزها الريادي

ألرباح واألداء التشغيلي المميز الذي كان داعماً لسياسات ساهمت في تحقيق النمو المطرد في ا
 يها .الشركة في توزيع األرباح على مساهم

شركة مستقبلين عاماً جديداً الوفي الختام نتقدم لكم بالشكر الجزيل على ثقتكم في إدارة 
م ، على أمل أن نلتقي بكم 2015ونحن أكثر ثقة وتفاؤالً بتحقيق المزيد من النجاحات خالل العام 

تضمنه  خالل االجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين لإلجابة على استفساراتكم بخصوص ما
 وهللا الموفق . ..هذا التقرير 
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 الشركة : رؤية
 . المختلفة البترولية ونقل المنتجات الخدماتالشركات العاملة في مجال  كفأأفضل وأن نكون أرؤيتنا      

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

من خالل التطوير المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث  الخدمات الممتازةتقديم  إلىتهدف الشركة      
 الشاحناتملة مما يضمن سالمة يدي العامدرب من المهندسين والفنيين واأل طاقم التشغيلية يشرف علي العمليات

 .وقبل ذلك سالمتهم المهنية ، والمعدات والمحطات جهزةواأل
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 :والشركات التابعةتها اوصف لنشاط الشركة وقطاع
وخدمات  رة الجملة والتجزئة في المحروقات والزيوت والغازلشركة طبقا لسجلها التجاري في تجاتتمثل أنشطة ا     
الورش ومغاسل  قامةإو بالمملكة جر علي الطرقأوخدمات نقل البضائع والمهمات ب عاشة المطهية والغير مطهيةاإل

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

  :كالتالي  حده على قطاعلكل  يل اإليراداتوتحلتقرير يوضح نشاط  هدناأويوجد 

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 البيـــــان

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

      -المبيعات:

 1،305،301 1،516،640 1،682،775 1،765،573 1،893،394 بترول

 175،086 177،539 190،799 217،111 250،928 ناقل

 1,480,387 1,694,179 1,873,574 1,982,684 2,144,322 اإلجمالي

 

      -النسبة من المبيعات :

 %88.17 %89.52 %89.82 %89.05 %88.30 بترول

 %11.83 %10.48 %10.18 %10.95 %11.70 ناقل

 

      -نسبة النمو :

 %15.30 %16.19 %10.95 %4.92 %7.24 بترول

 %1.33- %1.40 %7.47 %13.79 %15.58 ناقل

 %13.05 %14.44 %10.59 %5.82 %8.16 اإلجمالي
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 ) :قطاع (بترول :والً أ

هيل وتطوير أستمرار في تمعايير الجودة والسالمة واإلوتطبيق  حدث التقنياتأبفضل هللا تقوم شركتكم باستخدام      
في  الجيدةالخدمات ديم لتق لية يتنا التشغاالطرق العالمية والعلمية في عملي فضلأقدرات العاملين لدينا مع تطبيق 

جمالي عدد المحطات إ ليصبح% ( 1.4بنسبة ) مدن المملكةفي جميع  دعدد محطات الوقو مما زاد الخدمة مراكز
مناطق تكاد تخلو منطقة من علي أرض الواقع فال وهذا التوسع ملموس لدي جميع المساهمين  محطة ، (478)

 .ولشركتكم محطة فيها إال مملكتنا الحبيبة

 : جرةالمحطات المملوكة والمستأوفيما يلي ملخص بعدد 

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 البــــيان

 12 12 13 13 15 مملوكة للشركة

 345 405 439 448 463 مستأجرة

 77 58 28 29 29 إضافات

 17 23 19 19 22 إستبعادات

 417 452 461 471 478 اإلجــمالي

 %16.8 %8.4 %2 %2 %1.4 معـدل النمـو

 

 -: بترول قطاع إستراتيجية

 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 
 . غير بيع المحروقات ( لزيادة دخل الشركةاالعتماد علي مصادر أخري )  
 .دعم القطاع بالموارد البشرية الكفء لتحسين مستوي التشغيل ، وال سيما العناصر الوطنية 
 . الخدمات األخرى المصاحبة لنشاط بيع البنزيناالستفادة من الشراكة مع إينوك في تشغيل  

  ) :قطاع (ناقل ثانياً 

فضل أستخدام سيارات حديثة وقطع غيار عالية الجودة وبإالنقل والصيانة ب طرقفضل أم شركتكم تقد 
لى أعمال الصيانة طاقم من ع قومسعار من خالل التطوير المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية لديها حيث ياأل

 هللاذن إب والمعدة السائق والسيارةيضمنون بها سالمة  عالية تحت إشراف مهندسين ذو كفاءة الفنية المدربة العمالة
 لي كل دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربيةإوصل خدماتها أسطول النقل ن التشغيل المميز لحركة أأو
  .خرى والمجاورة األ

 



7 
 

 

 :وفيما يلي ملخص بعدد الشاحنات ووحدات النقل التي تمتلكها الشركة 

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 البــــيان

     : الشاحنـاترؤوس 

 1033 1051 1062 1145 1،292 أول السنة

 65 44 112 290 60 إضافات خالل السنة

 47 33 29 143 24 إستبعادات

 1051 1062 1145 1292 1،328 آخر السنة

 

     : المــقـطورات

 1445 1448 1607 1680 1،903 أول السنة

 32 177 124 233 186 إضافات خالل السنة

 29 18 51 10 12 إستبعادات

 1448 1607 680,1 1903 2،077 آخر السنة

إجمالي عدد الرؤوس 
 والمقطورات

3,405 3195 825,2 2669 2499 

 وصف الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية :
واإلنتشار المدروس إن الخطط المستقبلية هي إستمرار النمو والتطوير الذي يواكب الشركة من خالل التوسع      

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

 م ستقوم شركتكم باآلتي بعد :2015ففي خالل عام 

 ( محطة ايجار18( محطه شراء و)3( محطة بإذن هللا منها عدد )21افتتاح عدد ) . 

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

 . مليون لاير 400( محطة بإستثمارات 40لتشغيل ) خالل خمسة سنواتوقد تم اعتماد خطة 
 ( بإذن هللا100زيادة عدد الشاحنات والمقطورات بعدد ) . 
 نقل بدالً زان لشرائها لتكون فروعاً متكاملة تكمل منظومة أسطول الالبحث عن مواقع في كل من جدة وجي

 من المواقع المستأجرة حالياً .
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   من خالل كما أن الشركة عازمة على العمل في خططها المستقبلية على تقديم الخدمات اللوجستية وذلك

 .م 2015والمتوقع أن يكون التشغيل في عام  شركة الدريس بيرتشي للخدمات اللوجستيةفرع 

 الموارد  البشرية :

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

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

 الجودة والسالمة في العمل فقدتعتبر شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات من الشركات السباقة في تحقيق  الالال
جودة والسالمة والبيئة وكانت من شهادات عالمية في مجال ال الشركة في السنوات الماضية للحصول على تسع
 على اعتراف المنظمات العالمية المتخصصة في مجال الجودة والسالمة تولى الشركات التي حصلأ

على هذه  تول شركة حصلأ( ونحن  ISO 9001:2008فقد كان لنا السبق بالحصول على شهادة الجودة )       
( العالمية بمنح شركة الدريس للخدمات البترولية SAI GLOBALخير فقد قامت شركة ) ألصدارها اإالشهادة في 

م بعد أن استوفت الشركة كل 2009فبراير  25بتاريخ (  ISO 9001:2008) و النقليات شهادة نظام إدارة الجودة
 .  وخدمات النقل البري وقودالشهادة خدمات اإلدارة المتعلقة بمحطات الوتغطي  ، المتطلبات المتعلقة بهذا الشأن

يتخلل هذه السنوات مراجعة  م2015فبراير  22حتى لمدة ثالث سنوات  بعد تجديدها وتستمر صالحية الشهادة     
ليست وليدة الصدفة  تناالجودة في شرك نألعالمية المتفق عليها وال عجب بالمعايير ا الشركة لتزامدورية للتأكد من إ

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

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

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

ن طورنا أ( بعد  OHSAS 18001:2007وكان لنا الحق بالحصول على شهادة السالمة والصحة المهنية )      
السالمة  الشركة على شهادة تالدولية في مجال السالمة وقد حصلنظام السالمة وبيئة العمل بما يتناسب مع المعايير 

لقوة نظام السالمة المعمول  اً كن هنالك صعوبة في هذا الصدد نظرولم تم 2010يناير  29 والصحة المهنية بتاريخ
 م .2016يناير  27حتى ، وقد تم تجديدها  به من قبل

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

 .م2012

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

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

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

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

 

  ( 2( ملياون لاير بواقاع )80مبلاغ وقادره ) م بإجماالي2014توزيع أرباح نقدية عن العام الماالي
 %( من قيمة السهم األسمية.20لاير للسهم الواحد وتمثل هذه األرباح الموزعة ما نسبته )

وسااوف تكااون أحقيااة األرباااح النقديااة للسااادة المساااهمين المقياادين فااي سااجل الشااركة لاادى مركااز 
لجمعية العامة ، والتاي سايتم تحدياد موعاد إيداع األوراق المالية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد ا

 انعقادها الحقاً كما سيتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع في حينه.
  
 ( مليون لاير إجمالي أتعاب المجلس عن عام 1.4صرف مكافأة مبلغ وقدره )م بحيث 2014

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

 %. 10بحيث أال يتجاوز 
 ( 50دره )صرف مكافأة لعضوي لجنة المراجعة المستقلين من خارج مجلس اإلدارة مبلغ وق

 م .2014ألف لاير لكل منهم عن عام 
 

 ( ألف لاير كحد أقصى لصرفها خالل عام 500تخصيص مبلغ وقدره )م لخدمة المجتمع 2015
 .  م حسب ما هو متبع2015وتفويض سعادة الرئيس التنفيذي للشركة بصرفها خالل العام 

 
 

  بشاأن اختياار  الرابعاة( للادورة 1)الموافقة على توصية لجنة المراجعة فيما ورد باجتماعها رقام
م 31/12/2015مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهاي فاي 

 من بين العروض المقدمة.
 

  م31/12/2014الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في . 
 

 م31/12/2014لمالية المنتهية في الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة ا . 
 

  الموافقاااة علاااى الميزانياااة العمومياااة وحسااااب األربااااح والخساااائر للسااانة المالياااة المنتهياااة فاااي
 . م31/12/2014

 

  إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بإدارتهم ألعمال الشركة وكاذلك إباراء ذماة
 م.31/12/2014مراجع الحسابات الخارجي حتى 

 

 : الموافقة على العقود واألعمال التي تمت بين الشركة وكل من 
 

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

 

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

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

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

 .أسهم الشركةاستثماره في من  المستثمر كامل أو جزءيخسر 

 : المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة

نينالمخاطر المرتبطة . ۱   : بالتشريعات والقوا
وانين محددة يتعين على الشركة تخضع الخدمات البترولية والنقليات في المملكة العربية السعودية لتعليمات وق     
عند  ، وهي رخصة تقوم الشركة بتجديدها دورياً  ، كتجديد رخصة مزاولة نشاط النقليات من وزارة النقل لتزام بهااإل

عقبات في هذا  أنها لم تواجه في الماضي أيةصة المذكورة ووبالرغم أن الشركة تقوم بتجديد الرخ ، انقضاء مدتها
على  جوهرياً  ، مما قد يؤثر تأثيراً  الخصوص، إال أنه ال يوجد ضمان أن الشركة ستتمكن من تجديدها في المستقبل

 قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة نشاط النقليات.

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

 الرخص للمحطات الجديدة أو تجديدها للمحطات الحالية.

، وقد  (بنزين وسائقي التريالتعمال محطات الالسعوديين ) دى الشركة هم من غيرمن العمالة ل كبيراً  إن جزءاً      
لحصول ، مما يؤدي إلى عدم استطاعة الشركة ل للسعودة أكثر صرامة في حال تطبيق شروطاً  تتأثر الشركة سلبياً 

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

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

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

 : االعتماد على العمالء من الجهات الحكومية والشركات .۲
م حوالي 2014بلغت نسبة اإليرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة عام      

من إجمالي إيرادات قطاع الخدمات البترولية . أما إيرادات قطاع النقل تعتمد على الشركات وحيث أنه يتم  21.3%
فإنه ال يوجد ضمان أنه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل وفي حال  . تجديد العقود عن طريق مناقصات مفتوحة

 .الي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبيعدم تمكن الشركة من تجديد هذه العقود فقد يتأثر المركز الم

 : بتوفر المحروقات وأسعارهاالمخاطر المرتبطة  .۳

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

 على نشاط الشركة. سلبياً  بهذا الشأن قد يؤثر تأثيراً 

كما أن أي تغيير جوهري في أسعار المحروقات المحددة أو هامش الربح بواسطة الجهات الرسمية قد يؤثر 
كما يمكن أن يتأثر المركز المالي للشركة  . طة الشركة الرئيسية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقديةعلى أنش سلبياً  تأثيراً 

بشكل عام إذا لم تتمكن الشركة من مواكبة أي ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات من خالل زيادة أسعار خدماتها  
  أو الحد من تكاليف التشغيل.
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 : مينتغطية التأالمخاطر المرتبطة ب .٤

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

وقد يتأثر صافي دخل  ، الطرف الثالث والحريق والجريمة خدمات النقليات المركبات والنقل البري والمسؤولية ضد
الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي نتيجة حدوث أي خسائر مستقبلية من حوادث أو أضرار لم يتم تغطيتها 
بهذه الوثائق أومن الحوادث الغير مغطاة بالتأمين كاألعمال اإلرهابية والمخاطر التي قد تنتج عن التعامل مع المواد 

 ضر بالبيئة أو العناصر البشرية.الخطرة والسامة التي قد ت

 : العناصر البشرية الهامةاالعتماد على  .٥

وقد اتخذت  ، تعتمد شركة الدريس على كفاءة وخبرة اإلدارة التنفيذية والعناصر البشرية الهامة في الشركة
، وال  لها في حالة فقدانهاالقدرة على إيجاد البدائل المناسبة  مالشركة عدة إجراءات للحد من فقدان تلك الكوادر أو عد

في  نفس الدرجة من التأهيلائل على يجاد بدإو العاملة لديها أ ةالمؤهل إمكانية إبقاء العناصر البشرية تضمن الشركة
 على إيرادات الشركة ونتائج أعمالها ومركزها المالي. مما قد ينعكس سلباً .  حال فقدانها

آلب اآللي  .٦  : الهامةاالعتماد على بعض براآلآل الحا

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

 : المخاطر المتعلقة بالسوق .۷

 البيئة التنافسية . أ

الجديدة  وأالمنافسة بشكل فعال ضد الشركات الحالية  ستمرار فيعلى اإل شركة الدريسقدرة ل ال يوجد ضمان
من حصة  وهوامش الربح وفقدان جزء األسعارنخفاض إ، وقد تتسبب التغيرات في البيئة التنافسية في  في السوق
 رباح الشركة.أعلى  مر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً السوق األ

 تميز الخدمات . ب

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

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

 االندماجات والتحالفات . ج

أو أن تتحد فتشكل تحالفات منافسة من الممكن أن تندمج الشركات العاملة في الخدمات البترولية والنقليات      
 على حساب الشركة. من السوق أكبريمكنها من الحصول على حصة سريعة التطور مما قد 
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 : توزيع األرباح  .۸

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

وعليه فإن الشركة ال تضمن ،  ل أخرى تخضع لتقييم مجلس اإلدارةكما يعتمد ذلك على عدة عوام االقتصادي العام 
للمساهمين الحاليين أو المستقبليين أنه سيتم توزيع أية أرباح في المستقبل أو أن تؤكد مقدار األرباح التي سيتم 

 ر التوزيع.توزيعها إذا ما تم إقرا

 : مخاطر العمالت .۹

 األجنبيما بسبب التغيرات في أسعار الصرف أداة مالية  قيمة المخاطر الناتجة عن تذبذب العمالتتمثل مخاطر      

ال تتعرض لمخاطر عمالت هامة  بأن الشركة، وتعتقد  بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي اإلدارةتقوم 

أن سعراللاير السعودي مثبت  . معامالت هامة بعمالت عدا اللاير السعودي والدوالر األمريكيلعدم قيامها بأية 

  وبالتالي فإن األرصدة والمعامالت بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة. مقابل الدوالر األمريكي

 : أسعار العموالتمخاطر  .10

في أسعار المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات  العموالتتمثل مخاطر أسعار      

التسهيالت البنكية اإلسالمية قصيرة تخضع الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن .  السائدة في السوقالعموالت 

 .  وطويلة األجل المرتبطة بعمولة

ملة المعقولة في أسعار لدخل نتيجة للتغيرات المحتيعكس الجدول أدناه أثر مخاطر أسعار العموالت على ا     

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

  .الملكية

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

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

 األثر على دخل السنة 

 الزيادة )النقص( في نقاط األساس

 م2014

 لاير سعودي

 م2013

 لاير سعودي

       

+5 (157.529) (149,874) 

+10 (315.058) (299,747) 

-5 157.529 149,874 

-10 315.058 299,747 
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 : مخاطر االئتمان .11

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

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

. إن األدوات المالية التي تخضع لتركيزات مخاطر االئتمان تتكون أساساً من الرصيد لدى البنك  االئتمانيةالناحية 

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

 .تقوم على وضع حدود لودائعها مع كل مؤسسة مالية

 تعتقد اإلدارة بأن هناك مخاطر هامة على عدم أداء هذه المؤسسات.ال 

لسعة قاعدة عمالئها العاملين في مختلف  دينين نظراً ال تتعرض الشركة لتركزات مخاطر فيما يتعلق بالم     

 الصناعات والمتواجدين في مناطق متعددة. 

 

 : مخاطر السيولة .12

ة بااألدوات التي تواجههاا الشاركة فاي تاوفير األماوال للوفااء بالتعهادات المتعلقاتمثل مخاطر السيولة الصعوبات      

رعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلاة  مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أي أصل مالي بس المالية . يمكن أن تنتج

عان شاروط  اإلفصااحتام  - ميةاإلساال البنكياةمخاطر السيولة وذلك بالتأكد مان تاوفر التساهيالت دارة إتقوم الشركة ب

نقاداً تنص شاروط البياع الخاصاة بالشاركة علاى أن ياتم ساداد المباالغ  (11) رقم فصاحكام هذه التسهيالت في اإلحوأ

 م2013( يومااً 30) م2014. بلغ متوسط عدد أيام المبيعات القائماة لعاام  عند توريد البضاعة أو على أساس اآلجل

  يوماً من تاريخ الشراء.( 60ذمم الدائنة في العادة خالل ). تسدد ال( يوماً 30)

 )ذات عالقة بما سبق نها عرضة ألي مخاطر هامة نسبياً والتعتبر الشركة أ(
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 -رباح :ئج المالية واألالنتا

 31شكال التالية قائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية للسنوات المالية المنتهية في تلخص األ     
 م.2010م و 2011م و 2012م و 2013م و2014ديسمبر 

 صول والخصوم وحقوق المساهمينجدول يوضح بنود األ

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 البــــيان

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

 ۲٥۳،۰۳۸ 877,302 051,317 366,074 421,227 موجودات متداولة

 760,277 001,335 005,347 444,776 491,881 مطلوبات متداولة

 (722,24) (124,32) (954,29) (78,702) (70,654) رأس المال العامل

 29,719 555,27 531,20 30,709 41,267 األجلاألصول األخرى طويلة 

 487,609 665,499 125,590 697,019 742,816 األصول الثابتة

 770,366 097,830 707,927 1,089,107 1,205,310 إجمالي الموجودات

 277,760 001,335 005,347 440,081 491,881 المطلوبات المتداولة

 825,74 601,34 933,72 96,424 92,529 قروض طويلة األجل

 24,350 499,26 826,29 34,566 40,539 المطلوبات األخرى

 376,935 101,396 764,449 571,071 624,949 إجمالي المطلوبات

 250,000 250,000 000,300 300,000 400,000 رأس المال المدفوع

 143,431 996,183 943,177 218,036 180,361 االحتياطيات واألرباح المدورة

 393,431 996,433 943,477 518,036 580,361 حقوق المساهمين

إجمالي الخصوم وحقوق 
 المساهمين

1,205,310 1,089,107 707,927 097,830 770,366 
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 صول والخصوم وحقوق المساهمينشكل يوضح بنود األ

 

 

 

 ل ون   1,205  ى  2010 ل ون لاير في  770لقد استمر نمو أصول الدريس خالل السنوات الخمس الماضية من 
 2014لاير 

 

 ل ون    580  ى  2010 ل ون لاير في   393ك ا   ت ر ن و حقوق    لك   خالل    نو ت   خ س    اض    ن 
  2014لاير في 

2010 2011 2012 2013 2014 

253  303  317  366  421  

517  527  611  728  784  

770  830  
928  

1,094  
1,205  

 (با   لون لاير)تطور  ج ا ي  الصول    تد و   و  ثابته 

 إج ا ي  الصول  ألصول   ثابت   ألصول    تد و  

99  61  103  
131  133  

278  
335  347  

445  
492  

393  
434  

478  
518  

580  

2010 2011 2012 2013 2014 

 (با   لون لاير)تطو  ال تز  ات وحقوق    لك   

 حقوق    لك    ال تز  ات    تد و    ال تز  ات   غ ر  تد و  
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 جدول يوضح قائمة الدخل

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 البيـــــان

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

 1،480،387 1،694،178 1،873،574 1،982،683 2،144،322 المبيعات

 1،327،176 1،529،914 1،702،074 1،795،035 1،917،208 تكلفة المبيعات

 153،211 164،264 171،500 187،648 227،114 مجمل الربح

 6،010 6،244 5،429 5،107 6،712 مصاريف البيع

 53،755 58،127 61،143 73،260 82،073 المصاريف العمومية واإلدارية

 93،446 99،893 104،928 109،281 138،329 الدخل من األعمال الرئيسية

 8،421 8،381 8،300 9،837 11،587 مصاريف تمويل

 0.0 0.0 0.0 1،042 1،938 حصة في خسائر االستثمار

 2،945 2،602 943 5،510 1،980 إيرادات أخرى

 87،970 94،114 97،571 103،912 126،784 الدخل قبل الزكاة

 1،950 1،950 2،023 2،220 3،060 الزكاة

 86،020 92،164 95،548 101،692 123،724 صافي الدخل
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 ف الرياالت(شكل يوضح قائمة الدخل ) آال

 

 

 

 الرياالت(شكل يوضح قائمة الدخل ) آالف 
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 يراداتإلكنسبة من ا  جدول يوضح قائمة الدخل

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 البيـــــان

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

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 المبيعات

 %89.65 %90.30 %90.85 %90.54 %89.41 تكلفة المبيعات

 %10.35 %9.70 %9.15 %9.46 %10.59 مجمل الربح

 %0.41 %0.37 %0.29 %0.26 %0.31 مصاريف البيع

 %3.63 %3.43 %3.26 %3.69 %3.83 المصاريف العمومية واإلدارية

 %6.31 %5.90 %5.60 %5.51 %6.45 الدخل من األعمال الرئيسية

 0.57 %0.49 %0.44 %0.50 %0.54 مصاريف تمويل

 0.0 0.0 0.0 %0.05 %0.09 حصة في خسائر االستثمار

 %0.20 %0.15 %0.05 %0.28 %0.09 إيرادات أخرى

 %5.94 %5.56 %5.21 %5.24 %5.91 الدخل قبل الزكاة

 %0.13 %0.12 %0.11 %0.11 %0.14 الزكاة

 %5.81 %5.44 %5.10 %5.13 %5.77 صافي الدخل
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 النقدية :التدفقات 

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

 م2010 م2011 م2012 م2013 م2014 التدفقات النقدية

 98،735 370,83 976,163 150،296 175،246 ليةينشطة التشغاأل

 (93،356) (367,65) (569,142) (176،662) (123،605) يةاالستثمارنشطة األ

 56،975 (061,15) (725,25) 38،676 (46،090) نشطة التمويليةاأل

 (51،596) 942,2 (318,4) 12،310 5،551 الزيادة ) النقص ( في رصيد النقد

 70،072 476,18 418,21 100,17 29،410 ول المدةأرصيد النقد 

 18،476 418,21 100,17 29،410 34،961 خر المدةآرصيد النقد 

 

 شكل يوضح التدفقات النقدية ) آالف الرياالت(
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 رصيد   نقد آخر   مدة
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 ولشركاته التابعةيرادات الشركة التحليل الجغرافي اإلجمالي إل

 

 السنة

 

 البيــــــان

 المنطقة

 الوسطي

 المنطقة

 الشرقية

 المنطقة

 الغربية

 منطقة

 القصيم

 وحائل

 المنطقة

 ةالجنوبي

 المنطقة

 الشمالية

 محطات

 الطرق

 

 المجموع

        -يــرادات:اإل م2014

 1,893.4 162.4 38.2 69.9 68.0 353.4 350.2 851.2 مبيعات محروقات 

 102.9 - - - - 46.7 56.2 - يرادات نقل كيماوياتإ 

 75.9 - - 2.7 - 23.2 50.0 - نقل مواد غذائية يراداتإ 

 72.1 - - 29.7 - 8.1 8.6 25.8 نقل محروقات وأخرى يراداتإ 

 2,144.3 162.4 38.2 102.3 68.0 431.4 464.9 877.0 جمـــــــــــالياإل 

        -اإليــرادات: م2013

 1,765.5 141.1 37.4 58.4 65.8 290.8 346.9 825.1 مبيعات محروقات 

 113.8 - - 4.8 - 39.3 69.4 0.2 يرادات نقل كيماوياتإ 

 53.4 - - - - 39.1 14.0 0.2 يرادات نقل مواد غذائيةإ 

 49.9 - - 19.4 - 5.1 13.2 12.2 نقل محروقات وأخرى يراداتإ 

 1,982.6 141.1 37.4 82.6 65.8 374.4 443.6 837.8 اإلجمـــــــــــالي 

 نتائج التشغيل :

م في نمو حيث بلغت 2013م مقارنة مع 2014ديسمبر 31في ومما يتضح أعاله أن قائمة الدخل للسنة المنتهية      
م بنسبة نمو 2013( مليون لاير في عام 1.983لاير مقارنة بـ ) ( مليون2.144م )2014إيرادات الشركة في عام 

محطة كما ساهم التوسع  (478)ويعزي ذلك إلى زيادة عدد المحطات التي تقوم الشركة بتشغيلها إلى  %(8.2)
المستمر في أعمال قطاع النقليات بنمو إيرادات الشركة خالل هذا العام ، وتمثل اإليرادات المتحققة من قطاع 

        م على التوالي 2014من إيرادات الشركة لعام %11.70و %88.30الخدمات البترولية وقطاع النقليات ما نسبته 
م مقارنة مع العام السابق 2014مليون لاير لعام  (138.3للشركة )عمال الرئيسية كما بلغ الربح التشغيلي من األ

مليون لاير مقارنة  (123.7م )2014كما بلغ صافي الربح لعام  %( ،26.6قدرها )( مليون بنسبة نمو 109.3)
 .%(21.6( مليون لاير للعام السابق بنسبة نمو 101.7)

قطاعي ناقل ل مبيعاتالاألداء التشغيلي وزيادة تحسين بسبب  والربع خالل السنة الربحرتفاع صافي يعود سبب ا     
 .   وبترول

 اليوجد أي إختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية  للمحاسبين القانونيين 



21 
 

ت التابعة:  الشركا
 : ةمشترك اتاستثمار في مشروع

  بترول اإلمارات الوطنية ذ.م.م. ، أبرمت الشركة اتفاقية مشروع مشترك مع شركة 2012أغسطس  28بتاريخ
ينوك لتأسيس شركة سعودية ذات مسئولية محدودة إلينوك( من خالل إحدى الشركات التابعة المملوكة بالكامل )إ
الشركتين بنسبة  بين مناصفة كو"تحت اسم الشركة المتحدة للوقود "يونف لاير ( ألف500) قدره س مالأبر
   .%( لكل منهما50)
 في مجال امتالك واستئجار وتشغيل وصيانة  محطات وقود حديثة التصميم على الطرق  شركة يونفكو تعمل

السريعة و داخل مدن مختارة بالمملكة العربية السعودية. إن إجمالي االستثمار المبدئي الملتزم به قدره 
 .دي، مملوك مناصفًة بين كال الطرفينلاير سعو 45.000.000

 :    فكرة المشروع والغرض منه     

 الجمع بين خبرتي الشركتين لتقديم خدمة جديدة متكاملة ومتميزة. •
 االستفادة من خبرة إينوك في إدارة وتشغيل الخدمات الملحقة بالمحطات. •
  السوق السعوديتطبيق مواصفات ومقاييس الجودة العالمية للمحطات بما يتماشى مع  •

          حفاظ على الهوية مع تقليل التكاليفبال          

بدأ و  ،نفكو(مشتركة والتي يطلق عليها الشركة المتحدة للوقود )يو بصورةتم تأسيس المنشأة المدارة 

 :2014ابريل  16لياته التجارية في المشروع المشترك عم

     2014     2013 

 سعودي لاير سعودي لاير 

     

 250،000 9,207,721 في بداية السنة

 10،000،000 12,250,000 إضافات خالل السنة

 (1،042،279) (1.938.181) حصة في خسائر االستثمار المشترك

     

 9،207،721 19,519,540 في نهاية السنة

     

  روع مشترك مع شركة اتفاقية مش(، أبرمت الشركة 2013سبتمبر  30) الموافق 1434شعبان  21بتاريخ
لتأسيس منشأة مدارة بصورة مشتركة برأس مال قدره مليون لاير سعودي ومملوك مناصفة من رتشي ايه جي يب

وتنتهي  شهراً  24ن مدة االتفاقية . إ% في رأس المال واالستثمارات واألرباح50 -% 50بنسبة  كال الشركتين
كة وعندما تصبح اتفاقية المشروع مشترك جزءا ال يتجزأ من اتفاقية عند تأسيس المنشأة المدارة بصورة مشتر

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

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

 .ر والبحر والقطارات في أوروبا والصين وسنغافوراالصهاريج الخاصة بالب
 

 لكل شركة تابعة اليوجد أي أسهم أو أدوات الدين الصادرة . 
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 وصف سياسة توزيع األرباح :

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

( من األرباح الصافية لتكون اإلحتياطي النظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية 10%عشرة بالمائة )يجنب      
 ب متى بلغ االحتياطي المذكور مبلغاً مساوياً لنصف رأس المال.يوقف هذا التجن

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

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

( من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة بحيث التتعدي في جميع األحوال 10%يخصص بعد ماتقدم نسبة التتجاوز )     
ها وفقاً للقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية ويوزع الباقي بعد ذلك علي الحدود القصوي المسموح ب

 المساهمين لحصة إضافية من األرباح.

 سداد األرباح :

توزيعها علي المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للتعليمات  تدفع األرباح المقرر     
 لتجارة والصناعة.التي تصدرها وزارة ا

  دارة  سهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إألا فئةوصف ألي مصلحة تعود في
 ي تلك الحقوق خالل السنة المالية. قربائهم ( أبلغوا الشركة , وأي تغيير فالشركة وكبار التنفيذيين ,أ

 

 
 م

 اسم من تعود له المصلحة
 نهاية العام بداية العام

 

 صافي التغير
 

 أدوات الدين عدداألسهم أدوات الدين عدداألسهم نسبة التغير

شركة شمو لالستثمار التجاري  1
 المحدودة

1.500.00 - 400.000 - (1.100.000) (73.3 %) 
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  وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة
 أي من شركاتها التابعة: أو

 
 م

 اسم من تعود له المصلحة
 نهاية العام بداية العام

 

 صافي التغير
 

أدوات  عدداألسهم أدوات الدين عدداألسهم نسبة التغير
 الدين

 1.69002 676008.00 - 2704032 - 2028024 حمد بن محمد الدريس أ. 1

 (0.15879) (63514.00) - 111945 - 175459 عبدالمحسن بن محمد الدريس م. 2

 0.00100 400.00 - 1600 - 1200 حسين بن عبدالرحمن العذل أ. 3

 (0.01500) (6000.00) - 4000 - 10000 حمد بن عبدهللا العقيلأ أ. 4

 0.00125 500.00 - 2000 - 1500 فهد بن عبدالرحمن العبيكان د. *5

 0.00125 500.00 - 2000 - 1500 عيد بن فالح الشامري أ. 6

 0.00100 400.00 - 1600 - 1200 عبداإلله بن سعد الدريس م. 7

 0.00 0.00 - 0.00 - 0.00 عادل بن فارس العتيبيأ.  *8

 

والتي  الثالثةخروج الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان ـ من عضوية مجلس اإلدارة بنهاية دورة المجلس   *
 م .21/12/2014انتهت بتاريخ 

انضمام األستاذ/ عادل بن فارس العتيبي ـ ممثل عن التأمينات اإلجتماعية ـ لعضوية مجلس اإلدارة في دورته   *
 م .22/12/2014والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ  الرابعة

( سهم ـ نسبة التغير 800التغير )م ـ صافي 2014( سهم في نهاية عام 800) تملك حرم أ. حسين العذل عدد* 
(0020,0. ) 

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

 
 م

 اسم من تعود له المصلحة
 نهاية العام بداية العام

 

 صافي التغير
 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم نسبة التغير

 0.00100 400.00 - 1600 - 1200 عبداإلله بن سعد الدريس م. 1

 - - - - - - خالد بن عبدالمحسن الدريس أ. 2

 0.00638 2552.00 - 10209 - 7657 محمود بن يوسف المغربي أ. 3

 - - - - - - رسمي جرجس عوض أ. 4



24 
 

 

 

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

 االســـــــــم
عدد األسهم في 

 بداية العام
نسبة الملكية في 

 بداية العام

صافي التغير في 
عدد األسهم 
 خالل العام

نسبة التغير 
 خالل العام

إجمالي األسهم 
 نهاية العام

بة إجمالي نس
التملك نهاية 

 العام

 6.76008 2704032 1.69002 676008 6.76008 2028024 أ/ حمد بن محمد الدريس

 0.27986 111945 (0.15879) (63514) 0.58486 175459 م/ عبدالمحسن بن محمد الدريس

 0.00400 1600 0.00100 400 0.00400 1200 أ/ حسين بن عبدالرحمن العذل

 0.01000 4000 (0.01500) (6000) 0.03333 10000 العقيلأ/ أحمد بن عبدهللا 

 0.00500 2000 0.00125 500 0.00500 1500 د/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان

 0.00500 2000 0.00125 500 0.00500 1500 أ/ عيد بن فالح الشامري

 0.00400 1600 0.00100 400 0.00400 1200 م/ عبداإلله بن سعد الدريس

 - - - - - - بن فارس العتيبيأ. عادل 

 - - - - - - أ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس

 0.02552 10209 0.00638 2552 0.02552 7657 أ/ محمود بن يوسف المغربي

 - - - - - - أ/ رسمي جرجس عوض
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 :  القروض

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

 جدول يوضح القروض

 م2013 م2014 البيـــــــــــان

 2,178,000 - 1قرض رقم

 3,020,835 - 2قرض رقم 

 2,533,332 - 3قرض رقم 

 2,512,000 837,333 4قرض رقم 

 16,912,553 10,979,131 5قرض رقم 

 1,631,127 794,408 6قرض رقم 

 6,075,000 2,025,000 7قرض رقم 

 9,132,296 3,044,098 8قرض رقم 

 2,738,750 1,173,750 9قرض رقم 

 8,750,000 3,750,000 10قرض رقم 

 1,688,896 723,813 11قرض رقم 

 5,066,688 2,171,438 12قرض رقم 

 7,858,725 3,368,025 13قرض رقم 

 19,289,063 14,145,313 14قرض رقم 

 7,287,500 5,465,625 15قرض رقم 

 9,883,153 6,967,469 16قرض رقم 

 5,000,000 - 17قرض رقم 

 12,973,790 8,038,070 18قرض رقم 

 9,533,543 6,133,106 19قرض رقم 

 9,652,385 6,314,308 20قرض رقم 
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 11,031,319 7,214,990 21قرض رقم 

 3,750,000 2,250,000 22قرض رقم 

 15,000,000 9,000,000 23قرض رقم 

 25,000,000 - 24قرض رقم 

 30,000,000 - 25قرض رقم 

 15,117,483 - 26قرض رقم 

 3,131,026 1,041,313 27قرض رقم 

 25,000,000 - 28قرض رقم 

  8,000,000 - 29قرض رقم 

 20,000,000 - 30قرض رقم 

 - 7,651,875 31قرض رقم 

 - 7,834,063 32قرض رقم 

 - 25,000,000 33قرض رقم 

 - 35,000,000 34قرض رقم 

 - 12,457,641 35قرض رقم 

 - 11,340,819 36قرض رقم 

 - 11,340,053 37قرض رقم 

 - 19,166,667 38قرض رقم 

 - 14,687,500 39قرض رقم 

 - 30,000,000 40قرض رقم 

 - 25,000,000 41قرض رقم 

 - 20,141,888 42قرض رقم 

- - - 

 299,747,464 315,057,696 اإلجمـــــــالي
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  مستحقات القروض :

 

 البيـــــــــان

 بآالف الرياالت بآالف الرياالت

 م2013 م2014

 203،323 222,122,934.00 أقل من سنة

 58،128 59,491,457.00 من سنة الي سنتين

 38،296 33,443,305.00 من سنتين الي خمس سنوات

 - - أكثر من خمس سنوات

 

 (بالمليون لايرم )2014جدول يوضح حركة القروض للعام 

 الجهة
 المانحة

 أصل
 القرض

 الجزء
ممتحق  المدة ال

 الرصيد
 دبااة في

 العام

ممدد  ال
 خالل
 العام

 اإلستحقاق تاريخ اإلصدار تاريخ

شهر  االجل طويلة  15.0        بنك  لبالد 36 13.0 5.0 17/06/2013 17/06/2016 
شهر  االجل طويلة  10.4        بنك  لبالد 36 9.5 3.3 24/09/2013 24/09/2016 
شهر   االجل طويلة  10.2        بنك  لبالد 36 9.7 3.3 09/10/2013 07/10/2016 
شهر   االجل طويلة  11.7        بنك  لبالد 36 11.0 3.7 29/10/2013 29/10/2016 
شهر   االجل قصير  60.0        بنك  لبالد 12 15.1 15.1 01/04/2013 30/03/2014 
شهر  االجل طويلة  4.2          بنك  لبالد 24 3.1 2.0 04/07/2013 03/07/2015 
شهر  االجل طويلة  17.8        بنك  لبالد 36 0.0 5.2 22/01/2014 22/01/2017 
شهر  االجل طويلة  15.0        بنك  لبالد 36 0.0 3.6 26/03/2014 24/03/2017 
شهر  االجل طويلة  15.0        بنك  لبالد 36 0.0 3.6 30/03/2014 28/03/2017 
شهر  االجل طويلة  20.0        بنك  لبالد 48 0.0 0.7 28/10/2014 28/10/2018 
شهر  االجل طويلة  15.0        بنك  لبالد 48 0.0 0.2 27/11/2014 27/11/2018 
يوم  االجل قصير  30.0        بنك  لبالد 11 0.0 30.0 29/12/2013 09/01/2013 
يوم  االجل قصير  24.0        بنك  لبالد 30 0.0 24.0 28/01/2014 27/02/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        بنك  لبالد 27 0.0 25.0 03/03/2014 25/03/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        بنك  لبالد 14 0.0 25.0 31/03/2104 14/04/2014 
يوم  االجل قصير  18.0        بنك  لبالد 30 0.0 18.0 31/03/2014 29/04/2014 
يوم  االجل قصير  12.0        بنك  لبالد 30 0.0 12.0 31/03/2014 29/04/2014 
يوم   االجل قصير  30.0        بنك  لبالد 9 0.0 30.0 29/04/2014 08/05/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        بنك  لبالد 23 0.0 25.0 27/05/2014 19/06/2014 
يوم  االجل قصير  11.0        بنك  لبالد 11 0.0 11.0 26/06/2014 10/07/2014 
يوم  االجل قصير  30.0        بنك  لبالد 25 0.0 30.0 26/06/2014 24/07/2014 
يوم  االجل قصير  63.0        بنك  لبالد 30 0.0 63.0 22/07/2014 21/08/2014 
يوم  االجل قصير  30.0        بنك  لبالد 14 0.0 30.0 27/08/2014 11/09/2014 
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يوم  االجل قصير  40.0        بنك  لبالد 14 0.0 40.0 29/09/2014 13/10/2014 
يوم  االجل قصير  48.0        بنك  لبالد 30 0.0 48.0 28/10/2014 27/11/2014 

البالدبنك  يوم  االجل قصير  25.0         23 0.0 25.0 30/11/2014 23/12/2014 
يوم  االجل قصير  35.0        بنك  لبالد 30 0.0 35.0 29/12/2014 28/01/2014 
يوم   االجل قصير  0.6          اابنك ااهوهندي 1 0.0 0.6 30/09/2014 01/10/2014 
 29/11/2014 29/11/2010 2.2 2.2 48 شهر االجل طويل  9.5          بنك اارياض
 12/06/2015 13/06/2012 1.6 2.5 36 شهر االجل طويل  5.0          بنك اارياض
 24/09/2016 25/09/2012 5.8 16.9 48 شهر االجل طويل  24.0        بنك اارياض
 11/11/2015 12/11/2012 0.7 1.6 36 شهر االجل طويل  2.5          بنك اارياض
 30/03/2017 30/03/2013 2.8 9.9 48 شهر االجل طويل  12.0        بنك اارياض
شهر  االجل طويل  6.0          بنك اارياض 48 5.0 5.0 14/05/2013 14/05/2017 
 10/10/2014 10/11/2010 3.0 3.0 48 شهر االجل طويل  14.5        بنك اارياض
يوم  االجل قصير  25.0        بنك اارياض 18 25.0 25.0 29/12/2013 16/01/2014 
شهر  االجل قصير  60.0        بنك اارياض 12 0.0 39.9 01/04/2014 30/03/2015 
يوم  االجل قصير  25.0        بنك اارياض 18 0.0 25.0 29/12/2013 16/01/2013 
يوم  االجل قصير  25.0        بنك اارياض 23 0.0 25.0 28/01/2014 20/02/2014 
يوم  االجل قصير  11.0        بنك اارياض 17 0.0 11.0 28/02/2014 17/03/2014 
يوم    االجل قصير  10.0        بنك اارياض 8 0.0 10.0 27/05/2014 05/06/2014 
يوم  االجل قصير  22.5        بنك اارياض 29 0.0 22.5 28/05/2014 26/06/2014 
يوم    االجل قصير  20.0        بنك اارياض 8 0.0 20.0 29/06/2014 07/07/2014 
يوم  االجل قصير  22.5        بنك اارياض 25 0.0 22.5 26/06/2014 24/07/2014 
يوم  االجل قصير  35.0        بنك اارياض 13 0.0 35.0 22/07/2014 04/08/2014 
يوم  االجل قصير  17.0        بنك اارياض 11 0.0 17.0 24/07/2014 04/08/2014 
يوم    االجل قصير  25.0        بنك اارياض 7 0.0 25.0 27/08/2014 04/09/2014 
يوم    االجل قصير  25.0        بنك اارياض 9 0.0 25.0 28/10/2014 06/11/2014 
يوم  االجل قصير  7.0          بنك اارياض 27 0.0 7.0 16/10/2014 13/11/2014 
يوم  االجل قصير  35.0        بنك اارياض 29 0.0 35.0 30/11/2014 29/12/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        بنك اارياض 17 0.0 0.0 29/12/2014 14/01/2014 
يوم  االجل قصير  30.0        بنك اارياض 30 0.0 30.0 29/09/2014 28/10/2014 
يوم    االجل قصير  3.4          بنك اارياض 3 0.0 3.4 30/10/2014 02/11/2014 
شهر  االجل طويل  7.6          ااراجحي 48 2.5 2.5 26/12/2011 27/12/2014 
شهر  االجل طويل  12.2        ااراجحى 36 6.1 4.0 24/04/2012 25/04/2015 
شهر  االجل طويل  18.3        ااراجحى 36 9.1 6.0 24/04/2012 25/04/2015 
شهر  االجل طويل  4.7          ااراجحى 36 2.7 1.4 01/08/2012 01/08/2015 
شهر  االجل طويل  15.0        ااراجحى 36 8.8 5.0 17/09/2012 19/09/2015 
شهر  االجل طويل  2.9          ااراجحى 36 1.9 1.0 17/09/2012 19/09/2015 
شهر  االجل طويل  8.7          بنك  لخليج 48 5.1 2.8 17/09/2012 12/09/2015 
شهر  االجل طويل  13.5        بنك  لخليج 36 7.9 4.3 26/09/2012 26/09/2015 
شهر  االجل طويل  4.5          بنك  لخليج 48 3.8 1.4 08/04/2013 08/04/2017 
يوم  االجل قصير  25.0        بنك  لخليج 25 0.0 25.0 29/12/2013 23/01/2013 

الخليجبنك  يوم    االجل قصير  20.0         9 0.0 20.0 28/01/2014 06/02/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        بنك  لخليج 30 0.0 25.0 02/03/2014 31/03/2014 
يوم  االجل قصير  30.0        بنك  لخليج 16 0.0 30.0 29/04/2014 15/05/2014 
يوم  االجل قصير  30.0        بنك  لخليج 23 0.0 30.0 29/04/2014 22/05/2014 



29 
 

يوم  االجل قصير  35.0        بنك  لخليج 30 0.0 35.0 27/05/2014 26/06/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        بنك  لخليج 18 0.0 25.0 29/06/2014 17/07/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        بنك  لخليج 20 0.0 25.0 22/07/2014 11/08/2014 
يوم  االجل قصير  40.0        بنك  لخليج 30 0.0 40.0 18/08/2014 18/09/2014 
يوم  االجل قصير  20.0        بنك  لخليج 30 0.0 20.0 18/09/2014 16/10/2014 
يوم  االجل قصير  20.0        بنك  لخليج 16 0.0 20.0 28/10/2014 13/11/2014 
يوم    االجل قصير  25.0        بنك  لخليج 9 0.0 25.0 30/11/2014 09/12/2014 
شهر  االجل طويل  18.0        اابنك  ألهلي 48 15.0 6.0 28/05/2013 28/05/2017 
يوم  االجل قصير  8.0          اابنك  ألهلي 55 8.0 8.0 27/11/2013 21/01/2014 
يوم  االجل قصير  20.0        اابنك  ألهلي 30 0.0 20.0 29/12/2013 28/01/2013 
يوم  االجل قصير  20.0        اابنك  ألهلي 30 0.0 20.0 28/01/2014 28/02/2014 
يوم  االجل قصير  12.0        اابنك  ألهلي 30 0.0 12.0 28/02/2014 31/03/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        اابنك  ألهلي 10 0.0 25.0 28/02/2014 10/03/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        اابنك  ألهلي 12 0.0 25.0 28/02/2014 12/03/2014 
يوم    االجل قصير  25.0        اابنك  ألهلي 9 0.0 25.0 31/03/2014 09/04/2014 
يوم    االجل قصير  25.0        اابنك  ألهلي 7 0.0 25.0 31/03/2014 07/04/2014 
يوم  االجل قصير  30.0        اابنك  ألهلي 29 0.0 30.0 29/04/2014 28/05/2014 
يوم  االجل قصير  30.0        اابنك  ألهلي 25 0.0 30.0 29/06/2014 24/07/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        اابنك  ألهلي 25 0.0 25.0 24/07/2014 18/08/2014 
يوم  االجل قصير  30.0        اابنك  ألهلي 23 0.0 30.0 27/08/2104 19/08/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        اابنك  ألهلي 24 0.0 25.0 29/09/2014 23/10/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        اابنك  ألهلي 23 0.0 25.0 28/10/2014 20/11/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        اابنك  ألهلي 15 0.0 25.0 01/12/2014 16/12/2014 
يوم  االجل قصير  30.0        اابنك  ألهلي 10 0.0 0.0 29/12/2014 07/01/2014 
يوم  االجل قصير  25.0        اابنك  ألهلي 24 0.0 0.0 29/12/2014 21/01/2014 
ا  كنمبا  29/09/2017 29/09/2013 5.0 19.3 48 شهر االجل طويل  20.6        ب
ا  كنمبا شهر  االجل طويل  7.3          ب 48 7.3 1.6 25/12/2013 25/12/2017 
ا  كنمبا  15/07/2013 01/07/2013 1.0 0.0 48 شهر االجل طويل  8.7          ب
ا  كنمبا  21/10/2013 26/09/2013 1.0 0.0 48 شهر االجل طويل  8.7          ب
ا  كنمبا يوم  االجل  صير  25.0        ب 16 0.0 25.0 28/01/2014 13/02/2014 

    
2,063.5  

     
225.0 

 
1640.4 
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 (بالمليون لايرم )2013جدول يوضح حركة القروض للعام 

صل أ الجــهة
المسدد  الرصيد في المدة الجزء القرض

 تاريخ تاريخ خالل

 االستحقاق االصدار العام بدايةةلعام  المستحق  المانحة
 05/06/2016 05/06/2012 2.0          5.3     شهر48  طويلة االجل       6.2    بنك البالد

 17/06/2016 17/06/2013 2.0          0.0     شهر 36 طويلة االجل      15.0   بنك البالد

 24/09/2016 24/09/2013   0.7           0.0     شهر 36 طويلة االجل      10.4   بنك البالد

 07/10/2016 09/10/2013       0.5          0.0     شهر 36 طويلة االجل      10.2   بنك البالد

 29/10/2016 29/10/2013 0.5          0.0     شهر 36 طويلة االجل      11.7   بنك البالد

 14/04/2013 19/04/2012 16.7         16.7    شهر 12 قصير االجل      50.0   بنك البالد

 30/03/2014 01/04/2013 44.8         0.0    شهر 12 قصير االجل      60.0   دبنك البال

 03/07/2014 04/07/2013 1.1           0.0    شهر 12 قصير االجل      4.2   بنك البالد

 08/01/2013 30/12/2012 20.0         20.0    يوم   8 قصير االجل      20.0   بنك البالد

 14/01/2013 30/12/2012    20.0         20.0    يوم 14 قصير االجل      20.0   بنك البالد

 20/01/2013 30/12/2012 20.0         20.0    يوم 20 قصير االجل     20.0   بنك البالد

 05/06/2013 28/05/2013 25.0         0.0     يوم   8 قصير االجل     25.0   بنك البالد

 19/06/2013 28/05/2013 25.0         0.0     يوم 22 قصير االجل     25.0   بنك البالد

 22/07/2013 24/06/2013 20.0         0.0     يوم 28 قصير االجل     20.0   بنك البالد

 17/07/2013 30/06/2013 7.0          0.0     يوم 17 قصير االجل     7.0   بنك البالد

 29/07/2013 30/06/2013 23.0         0.0     يوم 29 قصير االجل     23.0   بنك البالد

 24/09/2013 27/08/2013 25.0         0.0     يوم 27 قصير االجل     25.0   بنك البالد

 26/09/2013 27/08/2013 40.0         0.0     يوم 29 قصير االجل     40.0   بنك البالد

 07/10/2013 29/09/2013 25.0         0.0     يوم  8 الجلقصير ا      25.0   بنك البالد

 20/11/2013 29/10/2013 26.0          0.0     يوم 22 قصير االجل      26.0   بنك البالد

 12/12/2013 27/11/2013 25.0         0.0     يوم 15 قصير االجل      25.0   بنك البالد

 09/01/2014 29/12/2013     0.0          0.0     يوم 12 االجلقصير       30.0   بنك البالد
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 30/03/2013 31/03/2009       2.1         2.1     شهر 48 طويل االجل     34.1بنك الرياض

 29/06/2013 30/06/2009 1.9 1.9  شهر 48     طويل االجل   15.0 بنك الرياض

 11/04/2013 11/04/2009 1.3 1.3 شهر 48  طويل االجل    15.0بنك الرياض

 29/11/2014 29/11/2010 2.3 4.6 شهر 48  طويل االجل    9.5بنك الرياض

 10/10/2014 10/11/2010 3.5 6.6 شهر 48  طويل االجل    14.5بنك الرياض

 12/06/2015 13/06/2012 1.6 4.2 شهر 36  طويل االجل    5.0بنك الرياض

 24/09/2016 25/09/2012 5.5 22.5 شهر 48  طويل االجل    24.0بنك الرياض

 11/11/2015 12/11/2012 0.7 2.4 شهر 36  طويل االجل    2.5بنك الرياض

 30/03/2017 30/03/2013 2.0 0.0 شهر 48  طويل االجل    12.0بنك الرياض

 14/05/2017 14/05/2013 0.9 0.0 شهر 48  طويل االجل    6.0بنك الرياض

 10/02/2013 28/02/2013 25.0 0.0            يوم 11  قصير االجل    25.0بنك الرياض

 10/03/2013 02/03/2013 25.0 0.0            يوم  8 قصير االجل    25.0بنك الرياض

 17/03/2013 02/03/2013 15.0 0.0            يوم 16 قصير االجل    15.0بنك الرياض

 18/03/2013 03/03/2013 7.0 0.0            يوم 15 قصير االجل    7.0بنك الرياض

 14/04/2013 30/03/2013 20.0 0.0  يوم   15 قصير االجل    20.0بنك الرياض

 21/04/2013 30/03/2013 25.0 0.0  يوم   22 قصير االجل    25.0بنك الرياض

 08/05/2013 29/04/2013 25.0 0.0   يوم    9 قصير االجل    25.0بنك الرياض

 26/05/2013 29/04/2013 25.0 0.0  يوم   17 قصير االجل    25.0اضبنك الري

 28/05/2013 29/04/2013 28.0 0.0  يوم   29 قصير االجل    28.0بنك الرياض

 13/08/2013 29/07/2013 15.0 0.0  يوم   15 قصير االجل    15.0بنك الرياض

 21/10/2013 29/09/2013 25.0 0.0  يوم   22 قصير االجل    25.0بنك الرياض

 28/11/2013 29/10/2013 26.0 0.0  يوم   30 قصير االجل    26.0بنك الرياض

 05/12/2013 27/11/2013 20.0 0.0   يوم    8 قصير االجل    20.0بنك الرياض

 16/01/2014 29/12/2013 0.0 0.0  يوم   18 قصير االجل    25.0بنك الرياض

 27/12/2014 26/12/2011 2.5 5.1 شهر  48 االجل طويل       7.6   الراجحي
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 25/04/2015 24/04/2012 4.0 10.1 شهر  36 طويل االجل       12.2 الراجحى

 25/04/2015 24/04/2012 6.1 15.2         شهر 36 طويل االجل   18.3 الراجحى

 01/08/2015 01/08/2012 1.6 4.3         شهر 36  طويل االجل     4.7 الراجحى

 19/09/2015 17/09/2012 5.0 13.8         شهر 36 طويل االجل   15.0 الراجحى

 19/09/2015 17/09/2012 1.0 2.7شهر           36        طويل االجل     2.9 الراجحى

 12/09/2015 17/09/2012 2.6 7.9           شهر 48        طويل االجل   8.7بنك الخليج

 26/09/2015 26/09/2012 4.2 12.3           شهر 36       طويل االجل  13.5بنك الخليج

 08/04/2017 08/04/2013 0.7 0.0          شهر 48       طويل االجل    4.5بنك الخليج

 17/02/2013 28/01/2013 20.0 0.0          يوم 20      قصير االجل  20.0بنك الخليج

 24/02/2013 28/01/2013 25.0 0.0          يوم 27      قصير االجل  25.0بنك الخليج

 24/03/2013 02/03/2013 20.0 0.0          يوم 23      قصير االجل  20.0بنك الخليج

 31/03/2013 02/03/2013 20.0 0.0          يوم 30     قصير االجل 20.0بنك الخليج

 07/04/2013 30/03/2013 25.0     0.0          يوم  8      قصير االجل 25.0بنك الخليج

 24/04/2013 30/03/2013 10.0     0.0              يوم 25     قصير االجل 10.0بنك الخليج

 30/04/2013 30/03/2013 20.0 0.0          يوم 30     قصير االجل 20.0بنك الخليج

 12/05/2013 29/04/2013 12.0 0.0          يوم 13      قصير االجل 12.0بنك الخليج

 19/05/2013 29/04/2013 25.0 0.0             يوم 20      قصير االجل 25.0بنك الخليج

 08/07/2013 30/06/2013 25.0 0.0          يوم  8      قصير االجل 25.0بنك الخليج

 25/07/2013 30/06/2013 15.0 0.0          يوم 25      قصير االجل 15.0بنك الخليج

 05/08/2013 29/07/2013 25.0 0.0              يوم  7      قصير االجل 25.0بنك الخليج

 28/08/2013 29/07/2013 25.0      0.0             يوم 30      قصير االجل 25.0ك الخليجبن

 09/09/2013 27/08/2013 25.0 0.0            يوم 12 قصير االجل 25.0بنك الخليج

 26/09/2013 27/08/2013 25.0 0.0            يوم 29 قصير االجل 25.0بنك الخليج

 28/10/2013 21/10/2013 25.0 0.0           يوم  7 قصير االجل 25.0بنك الخليج

 14/11/2013 29/10/2013 25.0 0.0           يوم 14  قصير االجل 25.0بنك الخليج
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 26/12/2013 27/11/2013 12.0 0.0           يوم 29 قصير االجل 12.0بنك الخليج

 23/01/2014 29/12/2013 0.0 0.0         يوم 25 قصير االجل 25.0بنك الخليج

 28/05/2017 28/05/2013 3.0 0.0         شهر 48 طويل االجل 18.0البنك االهلى

 12/06/2013 28/05/2013 25.0 0.0         يوم 15  قصير االجل 25.0البنك االهلى

 24/06/2013 28/05/2013 35.0 0.0         يوم 27  قصير االجل 35.0االهلىالبنك 

 21/08/2013 29/07/2013 25.0 0.0         يوم 23 قصير االجل 25.0البنك االهلى

 28/08/2013 29/07/2013 40.0 0.0         يوم 28 قصير االجل 40.0البنك االهلى

 16/09/2013 27/08/2013 25.0 0.0          يوم 19 قصير االجل 25.0البنك االهلى

 14/10/2013 29/09/2013 25.0 0.0         يوم 15 قصير االجل 25.0البنك االهلى

 19/12/2013 27/11/2013 23.0 0.0         يوم 22 قصير االجل 23.0البنك االهلى

 26/12/2013 27/11/2013 23.0 0.0         يوم 29 قصير االجل 23.0البنك االهلى

 21/01/2014 27/11/2013 0.0 0.0         يوم 55 قصير االجل 8.0البنك االهلى

 28/01/2014 29/12/2013 0.0 0.0         يوم 30 قصير االجل 20.0البنك االهلى

 30/09/2013 30/03/2009 0.5 0.5         شهر48  طويل االجل   7.4 بنك سامبا

 29/09/2017 29/09/2013 1.2 0.0  شهر       48         طويل االجل   20.6 بنك سامبا

 25/12/2017 25/12/2013 0.0 0.0شهر         48         طويل االجل 7.3 بنك سامبا

 15/07/2013 01/07/2013 25.0 0.0         يوم  15  قصير االجل 25.0 بنك سامبا

 21/10/2013 26/09/2013 25.0 0.0         يوم 25 قصير االجل   25.0 بنك سامبا

 07/11/2013 29/10/2013 27.0 0.0         يوم  9 جل قصير اال   27.0 بنك سامبا

    
۱۹۹٫٥ ۱۳۸۱٫٥ 

  
 مذكرات حق إكتتاب أو وأي أوراق مالية تعاقدية أو أي أدوات دين قابلة للتحويل  وصف لفئات وأعداد اليوجد

وال يوجد أي عوض حصلت عليها الشركة  السنة الحالية ها الشركة خاللتها أو منحتحقوق مشابهة أصدر
 .  مقابل ذلك

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

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

 . التابعة
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 * اجتماعات مجلس اإلدارة
 

 :  اجتماعات .. ويبين الجدول التالي كشف حضور الجلسات خمسةمجلس اإلدارة , عقد م 2014خالل العام 
 
 

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

 
والتي  الثالثةخروج الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان ـ من عضوية مجلس اإلدارة بنهاية دورة المجلس   *

 م .21/12/2014انتهت بتاريخ 

لعضوية مجلس اإلدارة في دورته ـ ممثل عن التأمينات اإلجتماعية انضمام األستاذ/ عادل بن فارس العتيبي ـ   *
 م .22/12/2014والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ  الرابعة

 يوجد مصلحة ألعضاء مجلس اإلدارة في العقود الخاصة بالشركة : 

بنزين يتم التعامل مع شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو ( قطاع العدد والمعدات بشراء طلمبات  *
 (3.9وهو وكيل طلمبات دريسروين )األمركية / البرازيلية ( علماً بأن األسعار منافسة بقيمة إجمالية )

 مليون لاير خالل العام.

لاير وتعتبر من  ( مليون 2.3إجمالية )القة بقيمة ( محطات مستأجرة  من أطراف ذات ع3يوجد عدد )  *

 أفضل األسعار السائدة وتحقق عائداً مجزياً للشركة وهي :

 تواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة

 23/12 21/12 19/10 14/7 15/4 15/1 االسم م

 √ √ √ √ x √ حمد بن محمد الدريس 1

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

 √ √ √ √ √ √ حسين بن عبدالرحمن العذل 3

 √ √ √ √ √ xx أحمد بن عبدهللا العقيل 4

 - xx √ xx √ √ د. فهد بن عبدالرحمن العبيكان 5*

 √ √ √ √ √ √ عيد بن فالح الشامري 6

 √ √ √ √ √ √ م. عبداإلله بن سعد الدريس 7

 √ √     عادل بن فارس العتيبي 8*
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سنوات تقريباً باسم األستاذ/  (4)سنة المتبقي  11مدة العقد  مليون (1)محطة المناخ اإليجار السنوي  -
 رئيس مجلس االدارة. - حمد بن محمد الدريس

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

 .% استثمار مع شركة الدريس للتجارة والصناعة50سنوات تقريباً باسم المدارات السبعة  (1)المتبقي 

لقطاع ناقل كورشة وإدارة وسكن بعقد سنوي باسم المهندس   لاير ( 200.000بقيمة )إيجار موقع بجيزان  *
 نائب رئيس مجلس االدارة. -عبدالمحسن بن محمد الدريس 

ة والمعامالت مع الجهات ذات األرصد 17( صفحة 19رقم )الرجوع للميزانية العمومية للشركة االيضاح 
 العالقة.

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

ويقر مجلس هذه التعامالت ،  م على05/03/2014ريخ بالموافقة من الجمعية العامة العادية السابعة المنعقدة بتا
 دم .توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل لم تق نه الاإلدارة بأ

 م .2015وسوف يتم أخذ تصريح من الجمعية العامة على التعامالت ذات العالقة حسب الشروط المعتمدة للعام 
 

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

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

 

 

 

 
 صفة الشركة اسم الشركة

 أسماء المالك و أعضاء مجلس إدارة

 " شركة الدريس "

شركة الدريس للصناعة والتجارة  1
 )أليتكو (

 

 / عبدالمحسن بن محمد الدريسالمهندس - مساهمة مغلقة

 األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل -

 األستاذ/ عيد بن فالح الشامري -

 / عبد اإلله بن سعد الدريسالمهندس -

% استثمار 50المدارات السبعة  2
الدريس للصناعة مع شركة 
 )أليتكو( والتجارة

 األستاذ/ حمد بن محمد الدريس - ذات مسئولية محدودة

 / عبدالمحسن بن محمد الدريسالمهندس -

 األستاذ/ حسين بن عبدالرحمن العذل -

 األستاذ/ عيد بن فالح الشامري -

 / عبد اإلله بن سعد الدريسالمهندس -
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  جدول يوضح المدفوعات النظامية المستحقة :

 م2013 م2014 بيــــــــــــان

 1,737,384 2,880,608 الزكاة

 509,630 - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 

 .ال يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة 

 

 :بما يلي  إقرارات* 

 
 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. -1
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. -2
 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها -3

 
  -: مايلي عليمجلس إدارة شركة الدريس كد كما يؤ

 
المدرجااة ماان القااوائم الماليااة المدققااة لشااركة الاادريس للخاادمات تاام اسااتخراج كافااة المعلومااات الماليااة  -

البتروليااة والنقليااات )الاادريس( دون إجااراء أي تعااديل جااوهري عليهااا ، وأنااه تاام إعااداد القااوائم الماليااة 
 ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

سلبي في الوضع المالي والتجاري للشاركة خاالل السانة المنتهياة فاي  عدم وجود أي تغيير جوهري أو -
 م.2014ديسمبر  31

 

 الئحة حوكمة الشركات : *

 
الموافقة عليها واعتمادها من جمعيتكم الموقرة ، والتي ال تتنافى مع الحوكمة االسترشادية الصادرة مان  تلقد تم     

هيئاة السااوق المالياة واألنظمااة المعمااول بهاا وماان خاللهااا ياتم تحديااد أهاداف الشااركة وساابل تحقيقهاا وأساااليب متابعااة 
 .األداء
الشاافافية ين و المعااايير والاانظم والقاارارات التااي تضاامن مجموعااة اإلجااراءات والقااوانيقصااد بحوكمااة الشااركات      

بهدف تحقيق الجودة والتميز في األداء عن طريق ترشيد تصرفات اإلدارة في اساتغالل الماوارد االقتصاادية  والعدالة
المتاحة بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة األطراف ذو المصلحة وذلك بوضاع االساتراتيجيات والخطاط والسياساات 

كال مان  األطراف ذو المصلحة. ويتضمن لقيام بأعمال الرقابة والمتابعة على كافة األعمال المتعلقة بشئون الشركةوا
 الموظفين ، الموردين ، العمالء ، والبنوك والمقرضين اآلخرين والمشرعين ومناخ ممارسة العمل والمجتمع بأسره.

 

 األحكام التي لم تطبق وأسبابها :وإليكم ملخص ما تم تطبيقه من أحكام هذه الالئحة و *
 
 . لتزمت الشركة بجميع لوائح الحوكمةلقد أ
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  مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى

 المشاركة في الشركات المساهمة األخرى االســـــــــــــم

 القابضة للصناعة والتعدينحمد محمد الدريس وشركاه شركة  - األستاذ / حمد بن محمد الدريس

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

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

 حمد بن عبدهللا العقيلاألستاذ / أ
 سمنت المنطقة الجنوبيةشركة أ -

 الوطنيالبنك العربي  -

 الدكتور / فهد بن عبدالرحمن العبيكان
 ستثمارالشركة مجموعة العبيكان ل -

 سماكالشركة السعودية لأل -

 األستاذ / عيد بن فالح الشامري

 شركة الدريس للصناعة والتجارة )أليتكو( -

 شركة إثراء كابيتال -

 التعاوني للتأمينمانة شركة أ -

 الدريسالمهندس / عبد اإلله بن سعد 
 شركة جرير للتسويق -

 شركة األندية العربية -
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 : وتصنيف أعضائه مجلس اإلدارةتكون 

 التصنيف المنصب االســــم

 غير تنفيذي دارةاإلرئيس مجلس  - / حمد بن محمد الدريسستاذاأل

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

 مستقل عضو - / حسين بن عبدالرحمن العذلستاذاأل

 مستقل عضو - حمد بن عبدهللا العقيلأ/ ستاذاأل

 مستقل عضو - الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان

 مستقل عضو - / عيد بن فالح الشامريستاذاأل

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

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة - بن فارس العتيبي لاألستاذ/ عاد

 

والتي انتهت  الثالثةخروج الدكتور/ فهد بن عبدالرحمن العبيكان ـ من عضوية مجلس اإلدارة بنهاية دورة المجلس *
 م .21/12/2014بتاريخ 

والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ  الرابعة*  انضمام األستاذ/ عادل بن فارس العتيبي ـ لعضوية مجلس اإلدارة في دورته 
 م .22/12/2014

 
 : * لجان مجلس اإلدارة

ينبثااق ماان مجلااس اإلدارة ثالثااة لجااان وهااي : " اللجنااة التنفيذيااة " و " لجنااة المراجعااة " و " لجنااة الترشاايحات      
ات والحوكمة " وتتكون هذه اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس ومن خاارج المجلاس وذلاك والمكآف

 حسب التعليمات واإلجراءات المنظمة بهذا الخصوص وفيما يلي وصف لكل لجنة :
 

 : * اللجنة التنفيذية
 

لدريس )رئيساً( ، األستاذ/ أحمد بن أعضاء هم : مهندس/عبدالمحسن بن محمد ا خمسةتتكون اللجنة التنفيذية من      
، األستاذ/ خالد  األستاذ/ عيد بن فالح الشامري ، عبدهللا العقيل )عضواً( ، مهندس/عبداإلله بن سعد الدريس )عضواً(

 بن عبدالمحسن الدريس )عضواً( 
 م :2014وفيما يلي بيان حضور االجتماعات حسب الجدول أدناه خالل عام 
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 ــمـــــاالسـ م
 تواريخ اجتماع الجنة التنفيذية

15/1 15/4 14/7 19/10 02/12 23/12 

 √ √ √ xx √ √ م. عبدالمحسن محمد الدريس 1

 √ √ √ √ √ xx أ. أحمد عبدهللا العقيل 2

 √ √ √ √ √ √ م. عبداالله سعد الدريس 3

 √ √ √ √ xx √ أ. خالد عبدالمحسن الدريس 4

 - √ √ √ √ - عيد بن فالح الشامري 5

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

 
والتي انتهت  الثالثةـ من عضوية اللجنة التنفيذية بنهاية دورة المجلس  خروج األستاذ/ عيد بن فالح الشامري  *

 م .21/12/2014بتاريخ 

 
 ومسئوليات ومهام اللجنة هي :

 
 العمل على وضع الميزانيات الخاصة بالشركة. (1
 
 رفع التقارير واالقتراحات إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية. (2

 
 ذ اإلستراتيجية الشاملة للشركة.اإلشراف على تنفي (3

 
 مراقبة األداء التشغيلي العملي والمالي للشركة. (4

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

 
 

 لجنة المراجعة : *

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

 
مجلاس ادارة  إلاىعمل مراجعة سنوية لعمل لجناة المراجعاة واختصاصااتها المشاار اليهاا ورفاع توصاياتها  (1

 .ة تامةعلي أكمل وجه وبفاعليلمهامها الشركة ، وذلك لضمان أداء اللجنة 
 
 .ومراقبة مدى فاعليتها  علي إعداد التقارير المالية الرقابة الداخليةسالمة نظم دراسة  (2

 
 دارة تنفياذها إلهام النتاائج والتوصايات وخطاط العمال التصاحيحية التاي تعتازم االحصول على تقاارير عان أ (3

 .حيال اكتشافات المراجعة الداخلية اإلجراءات التصحيحيةومراجعة مدى كفاية 
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 ، أو االبقاء عليهم أو استبعادهم . يين بتعيين المحاسبين القانون فيما يتعلق مجلس اإلدارة إلىاتها توصيرفع  (4
 المراجاع الخاارجي تمارس اللجنة جميع الصالحيات فيما يتعلق بالتوصيات الخاصاة بتعياين وتحدياد أتعااب (5

 .واإلشراف على عمله
 .التأكد من استقاللية قسم المراجعة الداخلية (6
المراجعة التاي يكلفاون بهاا أثنااء القانونيين ، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال متابعة أعمال المحاسبين  (7

 .أعمال المراجعة
 .نالخارجيالمراجعين و ةالداخلي ةلمراجعمراجعة التنسيق بين مهمة ا (8
 دراسة مالحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. (9

جانااب مراجعااة البيانااات  إلااىالتااي تماات مراجعتهااا ، وضاامان جودتهااا  الماليااة الساانويةمراجعااة التقااارير  (10
ثلاي مراجعاة العاام الماالي للشاركة ماع الماراجعين الخاارجيين وممالصحفية التي تصدرها بشاأنها ، ونتاائج 

 االدارة المناسبين.
 دراسة جميع صفقات األطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة. (11
سياسات الشركة وممارساتها المتعلقة بالتقارير المالية والمحاسبية بما في ذلاك حادوث أياة تغيارات  مراجعة (12

 .هامة فيها ، ومناقشتها مع المدير المالي للشركة والمراجع الخارجي 
، وأسالوب  عنهاا ردراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعاداد التقااري  (13

 .مجلس االدارة إلىالمخاطر ، ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد  رة الشركة لتلكإدا
أخارى يوكلهاا إليهاا فضال عن المسئوليات المذكورة بعالية تأخذ لجنة المراجعة على عاتقهاا تنفياذ أي مهاام  (14

، وتوصاياتها  دارة الشركة . وتقدم للمجلس تقريراً دورياً عما قامات باه اللجناة مان عملياات فحاصمجلس إ
 في هذا الشأن.

 
و)األسااتاذ / خالااد باان محمااد  رئيسااا ً( –أعضاااء : )األسااتاذ / عيااد باان فااالح الشااامري  اربعااةوتتكااون اللجنااة ماان      

 .عادل بن فارس العتيبي (و )األستاذ /  عضوا ( – عضوا( و) األستاذ / سعد بن حمد الدريس –الصليع 
 م :2014ب الجدول أدناه خالل عام جتماعات حسإلوفيما يلي بيان حضور ا

 

 ــمـــــاالسـ م
 تواريخ اجتماع لجنة المراجعة

15/1 23/2 15/4 14/7 19/10 

 √ √ √ √ √ أ. عيد فالح الشامري 1

 √ √ √ √ √ أ. خالد محمد الصليع 2

 √ √ xx √ √ أ. سعد حمد الدريس 3

 
 إعتذار XXالحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس اإلدارة                                                                       X                              الحضور أصالة √              

 
والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ  الرابعةانضمام األستاذ/ عادل بن فارس العتيبي ـ لعضوية مجلس اإلدارة في دورته   *

 . وتم تعيينه عضو لجنة مراجعةم 22/12/2014

 
 



41 
 

 
 
 لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة : *

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

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

 
وذلك مان  دارة الشركة ،ألفراد المؤهلين النتخابهم أعضاء بمجلس إالبحث عن اتتولي لجنة الحوكمة مهمة  (1

حتواء المجلس علي المزيج الصحيح من المهارات والخبرات وتختاار لجناة الحوكماة  األفاراد أجل ضمان إ
ترشايح بناء على معايير العضاوية الاواردة بمباادق وقواعاد حوكماة الشاركة . ويجاب أن تتأكاد اللجناة عادم 

 .بالشرف ، أو األمانة لعضوية المجلس جريمة مخلةبص سبقت إدانته شخ
ألخذ في االعتبار تقوم لجنة الحوكمة بدراسة وتقييم استقاللية كل مرشح من مرشحي عضوية المجلس مع ا (2

رشااادات الشااركة فيمااا يتعلااق باالسااتقاللية ، والمعااايير التااي حااددتها " هيئااة السااوق الماليااة " فااي قواعااد إ
 دارج.إلوا التسجيل

تقوم لجنة الحوكمة كل عام على األقل بمراجعة مباادق وسياساات وإجاراءات حوكماة الشاركة ، والتوصاية  (3
 ذا ما كان من المالئم القيام بذلك .إلدارة بإجراء أي تغيير إلمجلس ا

 دارتها التنظيمية على ضوء قواعد حوكمة الشركة.تشرف اللجنة على تقييم مجلس إدارة الشركة ، وإ (4
الشاركة  إلاىترفع لجنة الحوكمة توصياتها بشأن الحجم المناساب للمجلاس ، وفاعليتاه فاي الوفااء بالتزاماتاه  (5

  . ومساهميها
 آت ومرتبااات المااديرين التنفيااذيين تضااع وتطبااق لجنااة الحوكمااة سياسااات وباارامج الشااركة الخاصااة بمكافاا (6

 دارة.إلوأعضاء مجلس ا
 قرارها ومتابعتها.لشركة ، وإلوك المهني واألخالقي لمراجعة قواعد الس (7
إلدارة يشااغل أيضااا ذا كااان عضااو مجلااس االح فااي حالااة مااا إالتأكااد ماان عاادم وجااود أي تعااارض فااي المصاا (8

 دارة شركة أخرى.عضوية مجلس إ
علاي  إلدارة كعضاو مساتقل مارة سانوياً تقوم لجنة الحوكمة بمراجعة وضع كل عضاو مان أعضااء مجلاس ا (9

دارة المسااتقلون مااا إذا كااان األعضاااء مااؤهلين لكااي يكونااا أعضاااء إلقاال ، ولكااي يحاادد أعضاااء مجلااس األا
 مستقلين يقوم كل عضو بملء استبيان تتولي لجنة الحوكمة مراجعته.

 
رئيسااً ، أ. حساين بان عبدالرحماـن العاذل  –وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء : م. عبدالمحسن بن محمد الدريس      

 عضواً. –عضواً ، أ. عيد بن فالح الشامري 
 -م :2014جتماعات حسب الجدول أدناه خالل عام إلوفيما يلي بيان حضور ا

 

 االســـم م

 

 الحوكمةاجتماعات لجنة 

15/1 31/8 

 √ √ م. عبدالمحسن محمد الدريس 1

 √ √ أ. حسين عبدالرحمن العذل 2

 √ √ أ. عيد فالح الشامري 3

 
 إعتذار XX                           دارةالحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس اإل X                 الحضور أصالة          √                            
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  م2014دارة وكبار التنفيذيين للعام أة أعضاء مجلس اإلمكاف

 البيــــــان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

غير أعضاء المجلس 
التنفيذيين / 
 المستقليين

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

 التنفيذي والمدير المالي

 3،720،000 0 0 الرواتب والتعويضات

 1،316،252 346،000 36،000 البدالت

 9،202،385 1،200،000 200،000 المكافآت الدورية السنوية

 0 0 0 التحفيزية الخطط

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
 تدفع بشكل شهري أو سنوي

0 0 0 

 

 إشرافية أو أي جهة  من أوة هيئالمن أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة  يوجدال
 تنظيمية أو قضائية أخرى.

 

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

 
لدى الشركة إدارة مراجعة داخلية مستقلة تتبع مباشرة لمجلس اإلدارة ولجناة المراجعاة ، وتقاوم إدارة المراجعاة      

رة الشاركة ، وتقادم إدارة المراجعاة الداخلياة الداخلية بتنفيذ مهام عملها وفقاً لالئحة المراجعة المعتمدة مان مجلاس إدا
خاادمات استشااارية وموضااوعية مسااتقلة بهاادف مساااعدة مجلااس اإلدارة ولجنااة المراجعااة واإلدارة التنفيذيااة فااي القيااام 
بمساائولياتها . هااذا وال تخضااع إدارة المراجعااة الداخليااة ألي تااأثير ماان قباال اإلدارة التنفيذيااة ولهااا كاماال الصااالحيات 

لكامل غير المقيد ألي مستندات وذلك وفقاً لما يتطلبه أداء عملها ، وقد تبنات إدارة المراجعاة الداخلياة عناد للوصول ا
تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها  

حص مدى كفاية وفاعلية النظام الاداخلي للشاركة بغارض التحقاق مماا وقد شمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية ف
إذا كانت نظم الشركة الداخلية قد تم تنفيذها بالدقة الالزمة وبما يضمن تحقيق أهداف الشاركة والتوجاد مالحظاات أو 

ارة المراجعاة أي أحداث جوهرية خالل فترة المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقاباة الداخلياة وقاد شامل نطااق إد
 الداخلية ما يلي :

 
التدقيق والفحص الدوري لغالبية إدارات الشركة وأقسامها خالل فترات دورية مع أعطاء األولوية الداخلياة  -1

 إلى األنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية.
أثنااء عملياة إبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي تام فحاص أعمالهاا بالمالحظاات التاي تام اكتشاافها  -2

 الفحص وكذا توصيات اإلدارة لمعالجة تلك المالحظات.
تقييم اإلجراءات التي يقدمها المسؤولين في اإلدارات المختلفاة لمعالجاة المالحظاات وتنفياذ التوصايات التاي  -3

تضاامنتها تقااارير المراجعااة وفااي حااال عاادم كفايااة اإلجااراءات التااي تاام اتخاذهااا وقااد تاام مناقشااة األماار مااع 
 لين للتأكد من كفاءة اإلجراءات المتخذة وكفايتها.المسؤو

 




