
 اإلصدار شرة ن
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  ومتعهد التغطيةمدير االكتتاب املستشار املايل 

    
 لبنوك املستلمةا  

 
والمشار إليها   ( العربية السعودية  اإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة      التسجيل و  قواعد   باتمتطل تم تقديمها حسب     معلومات هذه على    صدار اإل نشرةتحتوي  

 نشرةمجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في            ) جـ( أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة            يتحملو "). الهيئة"بـ
  الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في                الدراسات علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع       حسب ونويؤكد هذه،   صداراإل

تعلق بدقتها أو   تي تأكيدات   ، وال تعطي أ   نشرةالسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه ال         و ئة الهي  وال تتحمل  ، مضللة ها إلى جعل أي إفادة واردة في      النشرة
 . أو عن االعتماد على أي جزء منهانشرةاكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه ال

)م١٣/١٢/٢٠٠٥الموافق  (هـ١١/١١/١٤٢٦ صدرت هذه النشرة بتاريخ
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 الصفة االسم
 جلس اإلدارةرئيس م...................................................................................حمد بن محمد الدريس

 نائب رئيس مجلس اإلدارة............................................................عبد المحسن بن محمد الدريس/ المهندس
 عضوا..................................................................عبد اإلله بن سعد الدريس/ المهندس

 عضوا......................................................................................فهد بن سعد الدريس
 عضوا.................................................................................سعود بن محمد الدريس
 عضوا................................................................................خالد بن عبد اهللا الدريس

 عضوا..........................................................................خالد بن عبد المحسن الدريس
 

 ةـرآـالشعنوان 

 
 بترولية والنقلياتشركة الدريس للخدمات ال

 عبدإالله بن سعد الدريس/ المهندس: ممثل الشركة
 طريق خريص، شرق حي النسيم

 ٦٠٩ص ب 
 ١١٤٢١الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 

 الشرآة مجلس إدارة سكرتير
 خالد بن عبد المحسن الدريس

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات
 ٦٠٩ص ب 

 ١١٤٢١الرياض 
 لعربية السعوديةالمملكة ا

 

 مسـجل األســهم

 
 تـداول

 أبراج التعاونية
  طريق الملك فهد٧٠٠

 ٦٠٦١٢ص ب 
 ١١٥٥٥الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 



 

 
  د 

 

 المستشار المالي

 
ي  مجموعة  ي س  المحدودة) الشرق األوسط( للخدمات المالية إتش إس ب

 ٤٦٠٤. ب. ص
  اإلمارات العربية المتحدة–دبي 

 المستشارون القانونيون لالآتتاب

 
 كليفورد تشانس، مشاركة ذات مسؤولية محدودة

 ٩٣٨٠. ب. ص
  اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

 
 يوسف ومحمد الجدعان، محامون ومستشارون قانونيون

 ٣٥١٥. ب. ص
 ١١٤٨١الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 المحاسب القانوني

 
  وشركاهم الخيربوأبكر ديلويت آند توش 

 ٢١٣. ب .ص
 ١١٤١١الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 
 
 



 

 
 ـ ه 

  ومتعهد تغطية االآتتاب مدير االآتتاب

 
 البنك السعودي البريطاني

 ٩٠٨٤ص ب 
  ١١٤١٣الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 البنوك المستلمة 

 
 البنك السعودي البريطاني

 ٩٠٨٤ص ب 
  ١١٤١٣الرياض 

 بية السعوديةالمملكة العر
 
 

 
 البنك السعودي الهولندي

 ١٤٦٧ص ب 
  ١١٤٣١الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 
 

 
 مجموعة سامبا المالية

 ٨٣٣ص ب 
  ١١٤٢١الرياض 

 المملكة العربية السعودية
 
 

 
 البنك األهلي التجاري

 ٣٥٥٥ص ب 
  ١١٤٨١جدة 

 المملكة العربية السعودية
 



 

 
  و 

  

  ريال سعودي للسهم١٨٥.........................................................اب االكتتسعر 
  بالكامل  القيمة سهم عادي مدفوع٤,٠٠٠,٠٠٠......................................ةردإجمالي عدد األسهم المص

  بالكامل  القيمة سهم عادي مدفوع١,٢٠٠,٠٠٠...................................كتتابلال لمطروحةسهم ااألعدد 
مال  من رأس % ٣٠ لالكتتاب   طروحة األسهم الم  تمثل......................ةرد المصمن األسهمالكتتاب اسهم أنسبة 

  والمصدرح بهالشركة المصر
  ريال سعودي للسهم ٥٠........................................................القيمة االسمية

 ريال سعودي ٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠................... لالكتتابلمطروحةاالقيمة اإلجمالية لألسهم 
  سهم١,٢٠٠,٠٠٠.............................عدد أسهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها

  ريال سعودي٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠....................................إجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته
  أسهم١٠.................................................الحد األدنى لالكتتاب

 ريال سعودي ١,٨٥٠..........................................ألدنى لالكتتابقيمة الحد ا
 سهم ٥,٠٠٠...............................................الحد األقصى لالكتتاب

 ريال سعودي ٩٢٥,٠٠٠........................................قيمة الحد األقصى لالكتتاب

  االكتتاب بعد   االكتتابقبل   
 النسبة األسهم النسبة األسهم المساهمون البائعون 
 %١٧,٨٤.................٧١٣,٥١٣..............%٢٥,٤٨..................١,٠١٩,٣٠٤..........................................حمد محمد سعد الدريس

 %١٧,٨٤.................٧١٣,٥١٣..............%٢٥,٤٨..................١,٠١٩,٣٠٤................................. الدريسسعدعبدالمحسن محمد 
 %١,٢٤...................٤٩,٦٦٩.................%١,٧٧.......................٧٠,٩٥٦..................................عبدالعزيز سعد محمد الدريس
 %١,٢٤...................٤٩,٦٦٩.................%١,٧٧.......................٧٠,٩٥٦.....................................عبداإلله سعد محمد الدريس

 %١,٥٢...................٦٠,٧١٠.................%٢,١٧.......................٨٦,٧٢٨...........................................فهد سعد محمد الدريس
 %١,٥٢...................٦٠,٧١٠.................%٢,١٧.......................٨٦,٧٢٨..........................................خالد سعد محمد الدريس

 %٢,٦٩.................١٠٧,٦٥٤.................%٣,٨٤.....................١٥٣,٧٩٢.......................................دريسخالد عبداهللا محمد ال
 %٢,٦٩.................١٠٧,٦٥٤.................%٣,٨٤.....................١٥٣,٧٩٢......................................مازن عبداهللا محمد الدريس

 %١,٨٧...................٧٤,٦٢٠.................%٢,٦٧.....................١٠٦,٦٠٠....................................... الدريس سعدإدريس محمد
 %١,٨٧...................٧٤,٦٢٠.................%٢,٦٧.....................١٠٦,٦٠٠....................................... الدريسسعدمساعد محمد 
 %١,٨٧...................٧٤,٦٢٠.................%٢,٦٧.....................١٠٦,٦٠٠........................................ الدريس سعدسعود محمد
 %١,٨٧...................٧٤,٦٢٠.................%٢,٦٧.....................١٠٦,٦٠٠........................................ الدريسسعدعادل محمد 
 %١,٨٧...................٧٤,٦٢٠.................%٢,٦٧.....................١٠٦,٦٠٠.......................................... الدريس سعدسعد محمد
 %١,٨٧...................٧٤,٦٢٠.................%٢,٦٧.....................١٠٦,٦٠٠........................................... الدريسسعدبدر محمد 

 %٢,٠٧...................٨٢,٨٠٢.................%٢,٩٦.....................١١٨,٢٨٨............................................... الحمد  محمدشريفة
 %٠,٦٢...................٢٤,٨٤٧.................%٠,٨٩.......................٣٥,٤٩٦........................................ الدريسمحمدبدرية سعد 

 %٠,٧٦...................٣٠,٣٦٩.................%١,٠٨.......................٤٣,٣٨٤......................................... الدريسمحمد سعد ةنور
 %٠,٧٦...................٣٠,٣٦٩.................%١,٠٨.......................٤٣,٣٨٤.........................................الدريسمحمد سعاد سعد 

 %١,٣٥...................٥٣,٨٢٧.................%١,٩٢.......................٧٦,٨٩٦.....................................الدريسمحمد أسماء عبداهللا 
 %١,٣٥...................٥٣,٨٢٧.................%١,٩٢.......................٧٦,٨٩٦.......................................الدريسمحمد وفاء عبداهللا 
 %١,٤٧...................٥٨,٦١٢.................%٢,٠٩.......................٨٣,٧٣٢........................................ الدريسسعدحصة محمد 
 %١,٤٧...................٥٨,٦١٢.................%٢,٠٩.......................٨٣,٧٣٢........................................ الدريسسعدشيخة محمد 

 %١,٤٧...................٥٨,٦١٢.................%٢,٠٩.......................٨٣,٧٣٢.........................................الدريسعد س محمد ةنور
 %٠,٩٣...................٣٧,٣١١.................%١,٣٣.......................٥٣,٣٠٠..................................... الدريسسعدجوهرة محمد ال

 %٧٠,٠٠..............٢,٨٠٠,٠٠٠............%١٠٠,٠٠..................٤,٠٠٠,٠٠٠..................... المساهمون البائعون–المجموع الجزئي 
 %٣٠,٠٠..............١,٢٠٠,٠٠٠.........................-................................-.................................... المكتتبون–المجموع الجزئي
 %١٠٠,٠٠..............٤,٠٠٠,٠٠٠............%١٠٠,٠٠..................٤,٠٠٠,٠٠٠.....................................................المجموع الكلي



 ملخص االكتتاب

 

 
  ز 

ن يلمساهمعلى ا   االكتتاب  متحصالت سوف توزع صافي  .......................................تخدام متحصالت االكتتاباس
 وفقا للنسبة المئوية لملكية كل من المساهمين           نيالبائع

الشركة تحصل   ولن   طروحة لالكتتاب، المالبائعين لألسهم   
 .على أي جزء من متحصالت االكتتاب

ورد الفائض في   سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص       ............................................تخصيص أسهم االكتتاب
 ).م٥/٢/٢٠٠٦الموافق   (ـه٦/١/١٤٢٧موعد أقصاه يوم    

وفي حال زاد عدد األسهم المكتتب بها عن األسهم             
) ١٠ (المطروحة لالكتتاب، فسيتم تخصيص بحد أدنى       

يتبقى من  ما   سيتم تخصيص و،   أسهم لكل مكتتب    عشرة
 على أساس تناسبي    )إن وجدت (األسهم المطروحة لالكتتاب    

 نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم            على ״بناء
 وإذا تجاوز عدد المكتتبين     . المطلوب االكتتاب فيها   

 ألف مكتتب، فإن الشركة ال       مائة وعشرين ) ١٢٠,٠٠٠(
تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي       

وفي حال تجاوز عدد المكتتبين عدد       . على عدد المكتتبين  
يتم التخصيص حسب   فسوف   ،تاباألسهم المطروحة لالكت  

 . السوق الماليةما تقرره هيئة
الموافق (هـ  ٢١/١٢/١٤٢٦ يوم السبت    سيبدأ االكتتاب في  .......................................................... االكتتابفترة

 أيام شاملة آخر يوم      ١٠ويستمر لفترة    )م٢١/١/٢٠٠٦
هـ ٣٠/١٢/١٤٢٦إلغالق االكتتاب وهو يوم االثنين         

 ).م٣٠/١/٢٠٠٦الموافق (
 لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة      مطروحةسهم ال تستحق األ .........................................................األرباحتوزيع 

راجع  (. والسنوات المالية التي تليها    بعد بداية فترة االكتتاب   
 ").سياسة توزيع األرباح"قسم 

للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي مساهم           ......................................................حقوق التصويت
  الحق في   يمنح كل سهم صاحبه    . حقوق تصويت تفضيلية  

 سهم على األقل    ٢٠ق لكل مساهم لديه     يحوصوت واحد،   
 لالطالع  .العموميةالحضور والتصويت في اجتماع الجمعية      

حقوق  "حقوق التصويت في الشركة راجع قسم     على تفاصيل   
 ."التصويت

في لقيد عدم جواز التصرف      البائعون  خضع المساهمون   ي...................................................القيود على األسهم
ل األسهم  من تاريخ بدء تداو   أشهر   مدتها ستة أسهمهم لفترة   

، ويجب أن يحصل أي      هيئة السوق المالية   تعليمات تمشيا مع 
بيع متوقع لألسهم من قبل المساهمين البائعين بعد نفاذ فترة          

 .الحظر على موافقة هيئة السوق المالية أوال

لم توجد سوق ألسهم الشركة سواء داخل المملكة العربية          ................................ في القائمة الرسمية األسهمادراج
وقد  . أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب العام      السعودية أو   

تقدمت الشركة بطلب للجهات الرسمية بغرض تسجيل          
األسهم بالقائمة الرسمية، وتم الحصول على جميع الموافقات        

ومن المتوقع أن يبدأ    .  بعملية طرح األسهم   الرسمية للقيام 
تداول األسهم في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية             

 )."كتتبينتواريخ مهمة للم" راجع قسم(تخصيص األسهم 



 ملخص االكتتاب

 

 
  ح 

 . االكتتاب هذايوجد مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في         .....................................................عوامل المخاطرة
مخاطر تتعلق  ) أ(ويمكن تصنيف هذه المخاطر كالتالي       

مخاطر ) ـج (سوقمخاطر تتعلق بال  ) ب(الشركة  نشاط  ب
في   هذه المخاطر  استعراضقد تم    و . العادية تتعلق باألسهم 

يجب مراجعتها   التي   نشرةهذه ال  من   "ةطراخمعوامل ال "قسم  
 .بالكتتاأسهم ا في االستثماربعناية قبل اتخاذ قرار 

 



 

 
  ط 

   

 التاريخ الكتتابل المتوقعالجدول الزمني 

 )م٢١/١/٢٠٠٦الموافق  ( ـه٢١/١٢/١٤٢٦من يوم السبت    .............................................................فترة االكتتاب
 )م٣٠/١/٢٠٠٦وافق الم (هـ٣٠/١٢/١٤٢٦يوم االثنين إلى 

 )م٣٠/١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٣٠/١٢/١٤٢٦يوم االثنين ..........وسداد قيمة االكتتاب طلبات االكتتاب  لتقديمموعدآخر 

   الفائضةمبالغال إعادةوشعار بالتوزيع النهائي اإل
 )م٥/٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ٦/١/١٤٢٧  األحديوم....................................)في حالة وجود فائض لالكتتاب(

 بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة................................................سهماألتاريخ بدء تداول 
 

وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية من خالل         . تقريبية الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أعاله      
 .الصحافة المطبوعة

    

  تلكويجب تعبئة   . ك المستلمة مدير االكتتاب والبنو  ستتوفر طلبات االكتتاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع          
 .  من هذه النشرة"بنود وشروط االكتتاب"وفقا للتعليمات المبينة في قسم الطلبات 

 



 

 
  ي 

   

يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي قد                  
وقد تم  . هذه النشرة قراءتها بأكملها قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم         ويجب على مستلمي    . تهم المكتتبين 

 ".تعريفات واختصارات"تعريف بعض المصطلحات المدرجة في هذه النشرة  تحت قسم 

 الشركة

كشركة ") الشركة"أو  " الدريس("تأسست شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة ويشار إليها بـ           
في الرياض بالمملكة   ) م١٩٦٢ سبتمبر   ١٢الموافق  (هـ  ١٣٨٢ ربيع الثاني    ١٣سيطة سعودية في    توصية ب 

شركة محمد  "وقد تم تغيير اسم الشركة من       . ١٠١٠٠٠٢٤٧٥العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم       
 مبر  ديس ١٤الموافق  (هـ  ١٤٢٥ ذو القعدة     ٢إلى اسمها الحالي في      " سعد الدريس وأوالده المحدودة    

 ).م٢٠٠٤
، عدلت الشركة عقد التأسيس والنظام األساسي       )م٢٠٠٢ يونيو   ٢٦الموافق  (هـ  ١٤٢٣ ربيع الثاني    ١٥وفي  

الخاص بها لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد رخص وزير التجارة والصناعة بموجب القرار                  
ركة من شركة ذات    ، بتحول الش  )م٥/١٢/٢٠٠٥الموافق  (هـ  ٣/١١/١٤٢٦ وتاريخ   ١٧٠٧الوزاري رقم   

 ريال سعودي مقسم إلى      ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ويبلغ رأس مال الشركة      . مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة     
وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد الجمعية      .  ريال سعودي للسهم    ٥٠ سهم بقيمة إسمية قدرها       ٤,٠٠٠,٠٠٠

عالن تحول الشركة وتعتبر الشركة     التأسيسية للتحول، سوف يتم تقديم طلب  إلى وزير التجارة والصناعة إل           
   وقبل طرح أسهم  .محولة إلى شركة مساهمة تحويال  صحيحا  من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحولها            
وسوف تبلغ نسبة   . الشركة لالكتتاب، كان المساهمون البائعون يمتلكون رأس مال الشركة المكتتب فيه بالكامل           

 .من رأس مال الشركة% ٧٠عد إتمام عملية طرح األسهم لالكتتاب ما يملكه المساهمون البائعون ب

، وقطاع  "ناقل"، خدمات النقليات    "بترول"الخدمات البترولية   : تقوم الشركة بتشغيل ثالث قطاعات رئيسية      
وتقوم الشركة من خالل قطاع الخدمات البترولية بتجارة الجملة والتجزئة في الوقود                 ". السوبر تو "
فيما يعمل قطاع خدمات النقليات في مجال نقل البضائع وتشغيل ورش           . الزيوت ومواد التشحيم  و) المحروقات(

أما قطاع السوبر تو، وهو قطاع جديد قامت        . الصيانة لتأمين صيانة متكاملة لألسطول الذي تمتلكه الشركة        
" الغسيل الممتاز"يارات الشركة بإضافته مؤخرا  ضمن نشاطها، فيقوم بتقديم عدة خدمات متميزة منها غسيل الس     

المشروبات الساخنة والباردة وبعض    " المقهى الممتاز "من خالل مراكز غسيل متطورة كما يقدم من خالل           
وسيتم تشغيل خدمات قطاع    . المأكوالت الخفيفة كالمعجنات والحلويات ذات الشهرة العالمية والجودة المتميزة        

 .ة للشركةالسوبر تو من خالل شبكة محطات الوقود التابع

 نقاط القوة

 :تتميز شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بنقاط القوة التالية

 خبرة اإلدارة
تمتلك إدارة الشركة خبرة واسعة في مجال الخدمات البترولية والنقليات حيث تزيد مدة خدمة معظم أفراد                  

امل التي ساهمت في تحقيق أهداف        عاما، وقد كان ذلك من أهم العو        ١٥الطاقم اإلداري في الشركة عن       
 .الشركة على مدى العقدين األخيرين



 األساسيةملخص للمعلومات 

 
  ك 

 تطوير وتحفيز الموارد البشرية في الشرآة
قامت شركة الدريس بتصميم وتطوير برامج تدريب شاملة ومستمرة للموظفين، وتغطي هذه البرامج كافة                

ويتركز ذلك على تعريفهم بكافة     . عمل     من التحاقهم بال   ״المراحل التي يمر بها الموظفون في الشركة بدء        
جوانب العمل والسياسات واإلجراءات المتبعة في الشركة إضافة إلى برامج التدريب المستمرة بغرض إطالع              

ومن البرامج التدريبية التي توفرها الشركة      . الموظفين على أي تغييرات تطرأ في األنظمة الداخلية للشركة         
 .لتطوير الفردي بحسب احتياجات كل موظفللموظفين ما يتعلق بالتدريب وا

ومن أبرز البرامج التي تعتمدها الشركة برنامج مشاركة الموظفين في األرباح، ويخضع هذا البرنامج لتقييم                
أداء العاملين بهدف تحديد الموظفين المستحقين للمشاركة، بغرض تحفيزهم بشكل مستمر على تقديم أفضل                

           .الخدمات لعمالء الشركة

 برنامج تخطيط الموارد المتكامل
طورت الشركة برنامجا  متكامال لتخطيط الموارد، ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق درجة متقدمة من                 

ومن أهم ما يتميز به البرنامج كذلك معالجة عمليات التشغيل في الشركة بصورة               . الرقابة الداخلية للشركة  
الستعراض نقاط القوة التي    . تسهيل تدفق البيانات بين كافة أقسام الشركة      متكاملة كما يساعد البرنامج على      

 )."الشركة"راجع فقرة نقاط القوة ضمن قسم (تتميز بها الشركة لكل قطاع من قطاعاتها على حدة 

 ورؤيتها المستقبليةرسالة الشركة 

 رسالة الشرآة
ت والتأهيل المناسب للموظفين، وضمان تطبيق      تقديم خدمات ذات قيمة مميزة لعمالئنا من خالل كفاءة الخدما         

 .أفضل اإلجراءات ضمن العمليات التشغيلية، وتحقيق أكبر العوائد الممكنة لمساهمي الشركة
 

 الرؤية المستقبلية
تسعى الشركة أن تكون من أكفأ وأفضل الشركات العاملة في مجال الخدمات البترولية وخدمات النقليات في                 

 .سعوديةالمملكة العربية ال

 



 

 
  ل 

   

 ٣١المدققة للسنوات المالية المنتهية في        أدناه مع القوائم المالية        الوارد القوائم المالية ملخص  يجب قراءة   
م ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠م والبيانات المالية األولية المدققة للفترتين المنتهيتين في         ٢٠٠٢ و م٢٠٠٣م و ٢٠٠٤ديسمبر  

 .أقسام أخرى من نشرة اإلصدارضمنة في ت والما المرفقة بهاإليضاحاتلك بما في ذم ٢٠٠٤ يونيو ٣٠و

 )آالف الرياالت(ملخص النتائج الماليـة 
  ديسمبر٣١السنة المنتهية في   يونيو ٣٠الفترة المنتهية في     

 م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ 
 

 
 األداء التشغيلي

 ٣٧٤,٨٨٦.......٥٠٢,٩٤٣..........٦٢٢,٥٤٧.................٢٩١,٨٧٢.......٣٨٠,١٩٤......................................اإليرادات
 ٣٤٧,٠٩١.......٤٦٧,٧٣٤..........٥٦٦,٧٢٨.................٢٦٣,٩٥٥.......٣٤٧,٦٨٥...............................تكلفة اإليرادات
 ٢٧,٧٩٥.........٣٥,٢٠٩............٥٥,٨١٩....................٢٧,٩١٧.........٣٢,٥٠٩...................................مجمل الربح

 ٦٦٨...............٨٤١...............١,٩٤٩.........................٧٢١..............٧٨٤................................مصاريف البيع
 ٩,٣٨٠.........١٣,٣٦٠............١٥,٥٤٧......................٧,٦٣٢.........١٠,٦٥٧.................مصاريف عمومية وإدارية
 ١٧,٧٤٧.........٢١,٠٠٨............٣٨,٣٢٣....................١٩,٥٦٤.........٢١,٠٦٨................الدخل من األعمال الرئيسية

 ٣٠١...............٤٧٣..................٧٦١.........................٣١٢..............٥٧٨...............................مصاريف بنكية
 ١,٠٠٣...............٥٥٤...............١,٢٦٩.........................٥٧٢...........١,٦٤٥................................إيرادات أخرى

 ١٨,٤٤٩.........٢١,٠٨٩............٣٨,٨٣١....................١٩,٨٢٤.........٢٢,١٣٥....................صافي الدخل قبل الزكاة
 ٤٠٤...............٤٧٠...............١,٠٣٣.........................٥١٧..............٦٠٠...........................................الزكاة

 ١٨,٠٤٥.........٢٠,٦١٩............٣٧,٧٩٨....................١٩,٣٠٧.........٢١,٥٣٥..................................صافي الدخل
 

 المركز المالي
 ٧٩,٥٧١.........٨٠,٦٤٧..........١١٠,٤٤٤.................١٠٧,٢٩٢.......١١٧,٥٩٨.........................الموجودات المتداولة
 ٢٢١,٢٥٠.......٢٤٨,٨٨٨..........٣٢٠,٤٨٣.................٣١٠,٦١٦.......٣١٤,٣٢٣..........................مجموع الموجودات
 ٧١,٨٤٠.........٩٥,٦٩٣..........١١٢,٣١٤.................١٢١,٧٣٨.......١٠١,٩٤٦..........................المطلوبات المتداولة
 ٧٧,٣٤٨.......١٠١,٧٧٢..........١٢٠,٤٤٣.................١٢٩,٠٦٧.......١١٢,١٧٠...........................مجموع المطلوبات
 ١٤٣,٩٠٢.......١٤٧,١١٦..........٢٠٠,٠٤٠.................١٨١,٥٤٩.......٢٠٢,١٥٤.............................حقوق المساهمين

 
 الماليةالمؤشرات 

 %٧,٤١..........%٧,٠٠.............%٨,٩٧.....................%٩,٥٦..........%٨,٥٥...................(%)هامش مجمل الربح 
 %٤,٨١..........%٤,١٠.............%٦,٠٧.....................%٦,٦١..........%٥,٦٦..................(%)هامش صافي الدخل 

 مرة١,١١.........مرة٠,٨٤............مرة٠,٩٨...................مرة٠,٨٨.........مرة١,١٥..........................)مرة(نسبة التداول 
 %٣٤,٩٦........%٤٠,٨٩...........%٣٧,٥٨..................%٤١,٥٥........%٣٥,٦٩.....................المطلوبات إلى األصول

 %٥٣,٧٥........%٦٩,١٨...........%٦٠,٢٠..................%٧١,١٠........%٥٥,٤٩...(%)المطلوبات إلى حقوق المساهمين 
 %١٢,٥٤........%١٤,٠٢...........%١٨,٩٠.............................-........%١٩,٨٠......(%)*العائد على حقوق المساهمين 

 %٨,١٦..........%٨,٢٨...........%١١,٧٩.............................-........%١٢,٧٤.................(%)*العائد على األصول 
 -........%٣٤,١٦...........%٢٣,٧٨.............................-...........٣٠,٢٦...................(%)نسبة نمو اإليرادات 

 %٧١,٠٩........%٢٦,٠١......................-.............................-........%٩٠,٠٠...............(%)نسبة األرباح الموزعة 
 

 المالية المدققةوائم الق: المصدر
 .م٢٠٠٥ يونيو ٣٠ على النتائج الفعلية لفترة اإلثني عشر شهرا المنتهية في ״بناء* 
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 التعريف المصطلح

 اتفاقية التعهد بالتغطية بين المساهمين البائعين والشركة ومتعهد تغطية.....................اتفاقية التعهد بالتغطية
 .االكتتاب 

 . للخدمات البترولية والنقلياتإدارة شركة الدريس........................................دارةاإل

سمية تبلغ  ا سهم من أسهم الشركة مدفوعة بالكامل بقيمة         ٤,٠٠٠,٠٠٠........................................سهماأل
 . ريال سعودي للسهم٥٠

 . سهم عادي من أسهم الشركة١,٢٠٠,٠٠٠...............................أسهم االكتتاب

 .الزوج والزوجة واألطفال........................................أقارب

من أسهم  % ٣٠تمثل  العام  الكتتاب  ل سهم عادي    ١,٢٠٠,٠٠٠  طرح......................................كتتابالا
 .شركة الدريس

 .مارات العربية المتحدةاإل.....................................اإلمارات

البنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الهولندي ومجموعة سامبا         .............................البنوك المستلمة
 بنوك مستلمة  المعينين من قبل الشركة ك     والبنك األهلي التجاري   المالية

 .لالكتتاب

 من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة          شركة الدريس تحول  ..............................تحويل الشركة
 .مساهمة

 .النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.........................................تداول

 .أم القرى، الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية............................الجريدة الرسمية

 .حكومة المملكة العربية السعودية......................................الحكومة

 .شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات.........................الدريس أو الشركة

 .م االكتتابريال سعودي لكل سهم من أسه ١٨٥   ...............................سعر االكتتاب

 أي لجنة، أو    ، وتشمل حيث يسمح سياق النص     ،السوق المالية السعودية  ........................................السوق
لجنة فرعية، أو موظف، أو مسؤول، أو شخص تابع، أو وكيل يمكن             
أن يتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأي من وظائف السوق،              

ت تعني أي نشاط يتم من خالل أو بواسطة التجهيزا      " في السوق "وعبارة  
وحتى يتم إنشاء السوق، فإن أي إشارة إليها تعني         . التي توفرها السوق  

 ".تداول"

 .الشخص الطبيعي......................................الشخص

 )م٢١/١/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ٢١/١٢/١٤٢٦ تاريخبالمدة التي تبدأ     ...............................فترة االكتتاب
 أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم           ١٠وتستمر لفترة   

 ).م٣٠/١/٢٠٠٦ الموافق(هـ ٣٠/١٢/١٤٢٦االثنين 
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 التعريف المصطلح

 . المالية تعدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراجباألوراققائمة .............................القائمة الرسمية

" المقهى الممتاز "قطاع في شركة الدريس يضم نشاطين رئيسيين هما          ............................قطاع السوبر تو
ويشمل مبيعات المشروبات الساخنة والباردة والمأكوالت الخفيفة          

الذي يشمل مراكز   " الغسيل الممتاز " والحلويات المميزة، و   كالمعجنات
 . غسيل متطورة للسيارات

م ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤للسنوات المالية    القوائم المالية المدققة  ......................القوائم المالية للشركة
م و ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠والبيانات المالية األولية المدققة للفترة المنتهية في        

إليضاحات المرفقة بها والتي تم      م بما في ذلك ا     ٢٠٠٤ يونيو   ٣٠
 الخير وشركاهم، عضو ديلويت     أبومراجعتها من قبل السادة مكتب بكر       

 .آند توش

دراج الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب المادة        اإلالتسجيل و قواعد  .................راجداإلالتسجيل وقواعد 
  من نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم              ٦
  ).م٣١/٧/٢٠٠٣الموافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤اريخ تو) ٣٠/م(

 .البنك السعودي البريطاني المعين من قبل الشركة..................... االكتتابمتعهد تغطية

 .أعضاء مجلس إدارة شركة الدريس............................. اإلدارةمجلس 

 . مجتمعةمجلس التعاون لدول الخليج العربيةدول ..............................مجلس التعاون

 .الكتتابلقبل الشركة كمدير البنك السعودي البريطاني المعين من ...............................مدير االكتتاب

 .بالنسبة ألي فترة محددة من الزمن هم حملة األسهم في تلك الفترة...................................المساهمون

 .)و( في صفحة أسماؤهمالواردة مساهمو الشركة .......................المساهمون البائعون

هم مستشارو الشركة ومستشارو المساهمين البائعين فيما يتعلق            ...........................مستشارو الشركة
 .)د(ئهم في الصفحة باالكتتاب والواردة أسما

المحدودة ) األوسطالشرق  ( للخدمات المالية    اتش اس بي سي    مجموعة............................المستشار المالي
 .قبل الشركة كمستشار ماليمن المعين 

 .المملكة العربية السعودية.......................................المملكة

 .طروحةيقوم باالكتتاب في األسهم المسعودي كل مواطن ......................................المكتتب

 .المعدة من قبل الشركة والمتعلقة باالكتتابهذه النشرة ................. أو النشرةصدارنشرة اإل

 .  والذي يسري مفعوله عند تحويل الشركةالنظـام األسـاسـي للشركة.....................النظـام األسـاسـي

تاريخ و) ٦/م(هو نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم         ..............................نظام الشركات
 .هـ وما ورد عليه من تعديالت١٣٨٥ األول ربيع ٢٢

فرعية سوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة           هيئة ال .........................................الهيئة
 أو موظف أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف            

.الهيئة
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 لالكتتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها       طروحة االستثمار في األسهم الم    يتعين على كل من يرغب في     
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج        .  المبينة أدناه  مخاطرةلعوامل ا  بما فيها بعناية  هذه النشرة   

ة التي تعتقد   طراخفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل الم         جوهريأعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي و     
 تحددها أو   في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن              ")اإلدارة("إدارة الشركة   

 حدوث إحدى أو بعض     ؤديقد ي  .التي تعتقد أنها غير جوهرية، أو اذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية           
أسهم استثماره في    من   ״المستثمر كامل أو جزء   قد يخسر   و السوق    في سهماألانخفاض سعر   إلى  هذه المخاطر   

 .الشركة

2-1     

 شريعات والقوانينبالتالمخاطر المرتبطة  ١-١-٢

تخضع الخدمات البترولية والنقليات في المملكة العربية السعودية لتعليمات وقوانين محددة يتعين على الشركة              
االلتزام بها، كحصولها على رخصة بمزاولة نشاط النقليات من وزارة النقل، وهي رخصة تقوم الشركة                  

كة تقوم بتجديد الرخصة المذكورة وأنها لم تواجه في          وبالرغم أن الشر  . بتجديدها دوريا عند انقضاء مدتها    
الماضي أي عقبات في هذا الخصوص، إال أنه ال يوجد ضمان أن الشركة ستتمكن من تجديدها في المستقبل،                  

 .مما قد يؤثر تأثيرا جوهريا على قدرة الشركة على االستمرار في مزاولة نشاط النقليات

وقد . ة الشؤون البلدية والقروية لمزاولة نشاط الخدمات البترولية       كما ينبغي الحصول على رخصة من وزار      
تتأثر أعمال الشركة إذا لم تتمكن في المستقبل من الحصول على هذه الرخص للمحطات الجديدة أو تجديدها                  

 .للمحطات الحالية

 حال تطبيق   إن جزءا كبيرا من العمالة لدى الشركة هو من غير السعوديين، وقد تتأثر الشركة سلبيا في                  
 .شروطا للسعودة أكثر صرامة

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               

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

 المخاطر المتعلقة بالبيئة والسالمة العامة ٢-١-٢

على الرغم من قيام الشركة بتطبيق أنظمة حماية تتعلق بالبيئة واتباعها لقواعد السالمة العامة، إال أن إلزام                   
مستقبل بتطبيق معايير أكثر صرامة وتوفير متطلبات وقائية لحماية البيئة من شأنه أن يزيد من               المنشآت في ال  

 .تكاليف الشركة مما قد ينعكس بشكل سلبي على نتائج أعمالها ومركزها المالي

كما يمكن لصافي دخل الشركة ونتائجها التشغيلية ومركزها المالي أن يتأثر تأثيرا جوهريا في حال حدوث                  
ئر أو أضرار مادية قد تنتج عن التعامل مع المواد الخطرة والسامة في حال لم تكن مغطاة بوثائق التأمين                   خسا

 .أو نتجت عن حوادث لم يتم تغطيتها بوثائق تأمين
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 االعتماد على العمالء من الجهات الحكومية والشرآات ٣-١-٢

م حوالي ٢٠٠٤ والشركات الخاصة عام     بلغت نسبة اإليرادات المحققة من العقود الموقعة مع الجهات الحكومية         
وحيث أنه يتم تجديد عقود الخدمات البترولية وعقود         . من إجمالي إيرادات قطاع الخدمات البترولية     % ٤٥

خدمات النقل عن طريق مناقصات مفتوحة، فإنه ال يوجد ضمان أنه سيتم تجديد هذه العقود في المستقبل وفي                  
العقود فقد يتأثر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية          حال عدم تمكن الشركة من تجديد هذه        

 .بشكل سلبي

 بتوفر المحروقات وأسعارهاالمخاطر المرتبطة  ٤-١-٢

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

عند تجديدها كزيادة أسعار الشراء من أرامكو أو تخفيض الكميات المتاح توريدها للشركة أو تغيير الشروط                 
 .االئتمانية قد يؤثر تأثيرا سلبيا على نشاط الشركة

ددة بواسطة الجهات الرسمية قد يؤثر تأثيرا سلبيا على         كما أن أي تغيير جوهري في أسعار المحروقات المح        
أنشطة الشركة الرئيسية ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية، كما يمكن أن يتأثر المركز المالي للشركة بشكل عام                
إذا لم تتمكن الشركة من مواكبة أي ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات من خالل زيادة أسعار خدماتها أو                   

 .من تكاليف التشغيلالحد 

 مرآز النقليات في جدة ٥-١-٢

تنطلق عمليات التشغيل في قطاع النقليات من مركزين في جدة والرياض وهما مركزان متكامالن من حيث                 
كما تمتلك الشركة مركزا آخرا في مدينة الدمام يقوم بتقديم نفس             . إمكانيات الصيانة والخدمات األخرى   

ث أن مركز النقليات في جدة مستأجر بموجب عقد إيجار قابل للتجديد            وحي. الخدمات ولكن على نطاق أضيق    
وقد يتأثر نشاط قطاع النقليات بالشركة إذا لم تستطع أن تجدد هذا العقد أو لم تستطع توفير بديل مناسب                      

 .وبالتالي فقد تتأثر أعمال الشركة سلبا

 تغطية التأمينالمخاطر المرتبطة ب ٦-١-٢

جراءات الالزمة للحد من أي خسائر محتملة من خالل شراء وثائق تأمين لقطاع             قامت الشركة باتخاذ كافة اإل    
وتغطي وثائق التأمين في    . الخدمات البترولية تغطي المسؤولية العامة وحوادث المركبات والحرائق والجرائم        

وقد يتأثر  . قطاع خدمات النقليات المركبات والنقل البري والمسؤولية ضد الطرف الثالث والحرائق والجرائم            
صافي دخل 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                

 .ر بالبيئة أو العناصر البشريةتنتج عن التعامل مع المواد الخطرة والسامة التي قد تض

 العناصر البشرية الهامةاالعتماد على  ٧-١-٢

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

نفس ائل على   يجاد بد إو  العاملة لديها أ   ة المؤهل إمكانية إبقاء العناصر البشرية    فقدانها، وال تضمن الشركة   
 . في حال فقدانها، مما قد ينعكس سلبا على إيرادات الشركة ونتائج أعمالها ومركزها الماليالدرجة من التأهيل
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 االعتماد على بعض برامج الحاسب اآللي الهامة ٨-١-٢

والذي يقوم  ) ERP(إدارة الشركة بشكل فعال على استخدام وتطبيق نظام تخطيط الموارد في المنشأة              تعتمد  
 عإن أي خلل أو تعطل أو نزا      . بإعطاء نتائج متكاملة لعمليات الشركة، ويسهل تدفق المعلومات بين األقسام          

 .على حقوق ملكية هذا النظام قد يؤثر سلبيا على عمليات الشركة

 عودةمتطلبات الس ٩-١-٢

، )م٢٠٠٢ أغسطس   ١٠الموافق  (هـ  ١٤٢٣ جمادى الثاني    ١بموجب تعميم وزير العمل الصادر بتاريخ        
 موظفا أن يكون الحد األدنى من الموظفين السعوديين         ٢٠يتعين على كافة المنشآت التي يوجد لديها أكثر من          

فقد واجهت الشركة منذ ذلك     ونظرا لطبيعة نشاط الشركة     . من مجموع القوى العاملة بالمنشأة    % ٣٠لديها  
الحين صعوبات جمة رغم محاوالتها التي لم تتوقف لزيادة عدد الموظفين السعوديين العاملين لديها لذا فإن                  

وقد قامت الشركة بشرح الموقف بشكل مفصل        . الشركة لم تتمكن حتى اآلن من الوفاء بمتطلبات السعودة         
ومع ذلك فإن الشركة ال تضمن أن       . ت العمل الالزمة للشركة   لوزارة العمل التي لم تتوقف عن إصدار تأشيرا       

يبقى موقف وزارة العمل كما هو عليه وأن تستمر في إصدار التأشيرات الالزمة للشركة بالرغم من عدم                   
كما ال يوجد ضمانات أن ال تقوم وزارة العمل بسن تعليمات أكثر صرامة فيما          . وفائها بنسبة السعودة المطلوبة   

ومن تلك العقوبات احتمال إيقاف إصدار تأشيرات       . بة السعودة المطلوبة وعقوبات عدم االلتزام بها      يتعلق بنس 
العمالة الالزمة للشركة، وإيقاف إصدار الموافقات الالزمة لنقل كفاالت العاملين لدى الشركة، ومنع اشتراك               

وقد تتأثر  . زات حكومية أخرى  الشركة في المناقصات العامة المفتوحة، وعدم منحها قروضا حكومية أو مي           
أعمال الشركة ونتائجها المالية ومركزها المالي بشكل سلبي في حال عدم قدرتها على الحصول على تأشيرات                
العمالة الالزمة أو الموافقات على نقل كفاالت العاملين لديها أو عدم تمكنها من االشتراك في المناقصات                   

لحصول على قروض حكومية أو االستفادة من الميزات األخرى نتيجة          الحكومية العامة أو عدم قدرتها على ا      
 . أكثر صرامة في حال قامت وزارة العمل بإصدارهاتعدم التزامها بنسبة السعودة المطلوبة أو تعليما

 عقود استئجار محطات الوقود ١٠-١-٢

 وتعتمد خطة    سنوات، ١٠ و   ٥تستأجر الشركة محطات الوقود بموجب عقود تأجير لمدة زمنية تتراوح بين             
التوسع المستقبلية لقطاع الخدمات البترولية للشركة على استئجار محطات وقود في مناطق مناسبة وبحسب               

وقد تتأثر أعمال الشركة ونتائجها المالية بشكل سلبي في حالة عدم قدرتها            .  عقود تأجير بشروط مناسبة أيضا    
 .م القدرة على استئجار محطات وقود جديدةعلى تجديد عقود اإليجار الحالية لمحطات الوقود أو عد

2-2    

 البيئة التنافسية ١-٢-٢

الجديدة  وأ المنافسة بشكل فعال ضد الشركات الحالية        على االستمرار في   شركة الدريس قدرة   ل ال يوجد ضمان  
 وفقدان جزء من     وهوامش الربح  األسعارفي السوق، وقد تتسبب التغيرات في البيئة التنافسية في انخفاض            

 .رباح الشركةأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على حصة السوق األ

 تميز الخدمات ٢-٢-٢

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

 .تميزا من تلك التي تقدمها الشركة مما قد يؤثر تأثيرا سلبيا على النتائج التشغيلية للشركة
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 اإلندماجات والتحالفات ٣-٢-٢

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

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

2-3     

  وجود سوق سابق ألسهم الشرآةعدم ١-٣-٢

 أسهم   لتداول سوق فعال ومستمر  بوجود  تأكيدات  أي  م الشركة وال يوجد     سهأ  لتداول ال يوجد حاليا سوق مالي    
 واذا لم يتطور سوق نشط لتداول أسهم الشركة فقد تتأثر سيولة الشركة وسعر تداول                .الشركة بعد االكتتاب  
 .أسهمها تأثرا سلبيا

تنافس ت والسوق الذي    ةكوضع الشركة وتطلعاتها المستقبلي    على عدة عوامل     ״لقد تم تحديد سعر االكتتاب بناء     
 توقعةيمكن أن تؤدي عوامل مثل النتائج المالية الم         و . والمالية والتشغيلية اإلدارية نتائج الشركة    تقييمفيه و 

خارجة عن نطاق سيطرة الشركة إلى      أخرى  للشركة والظروف العامة للسوق ووضع االقتصاد العام وعوامل         
 .ةكبير في سعر وسيولة أسهم الشرك تفاوتإحداث 

 توزيع األرباح ٢-٣-٢

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

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

 .التي سيتم توزيعها إذا ما تم إقرار التوزيع

 السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين ٣-٣-٢

مور التي تحتاج موافقة من المساهمين      ن البائعون في وضع يمكنهم من السيطرة على األ        سوف يبقى المساهمو  
  المساهمون البائعون  يمتلك، حيث س  دارةما في ذلك صفقات الشركة الهامة وانتخاب أعضاء مجلس اإل           ب

جتمعين مهم  روقدموعليه فسيكون ب  . من أسهم الشركة بعد االنتهاء من هذا االكتتاب       % ٧٠مجتمعون ما نسبته    
ثر بشكل  ؤ بطريقة قد ت   الوضع ا وقد يستخدم هذ   ،لى موافقة المساهمين  إمور التي تحتاج    التأثير في جميع األ   

 .كبير على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها التشغيلية

 الآتتاب مستقباللسهم األبيع وطرح  ٤-٣-٢

إذا تم االعتقاد بإمكان     االكتتاب، أو     عقب إكمال عملية   يةسوق المال ال في   األسهمقد يؤثر بيع عدد كبير من       
 . في السوقاألسهم على سعر حدوث ذلك، بصورة سلبية

 يحظر عليهم  ، بدء تداول األسهم    تاريخ تبدأ من  مدتها ستة أشهر  حظر  لفترة  المساهمون البائعون   وسيخضع  
 انتهاءضافية فور   ال تعتزم الشركة حاليا إصدار أسهم إ       و.  التي يملكونها   بأي من األسهم    التصرف خاللها

 بعد فترة   األسهم لعدد كبير من     البائعين،ن  ي المساهم أو طرح  ،صدار الشركة إعملية االكتتاب، ولكن قد يؤدي      
 .لألسهملى انخفاض القيمة السوقية الحظر إ
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كشركة ") الشركة"و  أ" الدريس"ويشار إليها بـ    (تأسست شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة        
في الرياض بالمملكة   ) م١٩٦٢ سبتمبر   ١٢الموافق  (هـ  ١٣٨٢ ربيع الثاني    ١٣توصية بسيطة سعودية في     

شركة محمد  "وقد تم تغيير اسم الشركة من       . ١٠١٠٠٠٢٤٧٥العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم       
  ديسمبر  ١٤الموافق  (هـ  ١٤٢٥دة   ذو القع  ٢إلى اسمها الحالي في      " سعد الدريس وأوالده المحدودة    

 ).م٢٠٠٤
، عدلت الشركة عقد التأسيس والنظام األساسي       )م٢٠٠٢ يونيو   ٢٦الموافق  (هـ  ١٤٢٣ ربيع الثاني    ١٥وفي  

الخاص بها لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة، وقد رخص وزير التجارة والصناعة بموجب القرار                  
، بتحول الشركة من شركة ذات       )م٥/١٢/٢٠٠٥فق  الموا(هـ  ٣/١١/١٤٢٦ وتاريخ   ١٧٠٧الوزاري رقم   

 ريال سعودي مقسم إلى      ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ويبلغ رأس مال الشركة      . مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة     
وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد الجمعية      .  ريال سعودي للسهم   ٥٠ سهم بقيمة اسمية قدرها       ٤,٠٠٠,٠٠٠

ى وزير التجارة والصناعة إلعالن تحول الشركة وتعتبر الشركة          التأسيسية للتحول، سوف يتم تقديم طلب  إل      
وقبل طرح أسهم . محولة إلى شركة مساهمة تحويال  صحيحا  من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحولها            
وسوف تبلغ نسبة   . الشركة لالكتتاب، كان المساهمون البائعون يمتلكون رأس مال الشركة المكتتب فيه بالكامل           

 .من رأس مال الشركة% ٧٠لكه المساهمون البائعون بعد إتمام عملية طرح األسهم لالكتتاب ما يم

 هيكل ملكية شرآة الدريس: ١-٣ شكل 
 قبل االكتتاب بعد االكتتاب

النسبة  رأس المال
النسبة  رأس المال  عدد األسهم (%)

 ألسهمعدد ا (%)
 المساهمون

 حمد محمد سعد الدريس ١,٠١٩,٣٠٤ ٢٥,٤٨ ٥٠,٩٦٥,٢٠٠ ٧١٣,٥١٣ ١٧,٨٤ ٣٥,٦٧٥,٦٥٠
عبدالمحسن محمد سعد  ١,٠١٩,٣٠٤ ٢٥,٤٨ ٥٠,٩٦٥,٢٠٠ ٧١٣,٥١٣ ١٧,٨٤ ٣٥,٦٧٥,٦٥٠

 الدريس
 عبدالعزيز سعد محمد الدريس ٧٠,٩٥٦ ١,٧٧ ٣,٥٤٧,٨٠٠ ٤٩,٦٦٩ ١,٢٤ ٢,٤٨٣,٤٥٠
 عبداإلله سعد محمد الدريس ٧٠,٩٥٦ ١,٧٧ ٣,٥٤٧,٨٠٠ ٤٩,٦٦٩ ١,٢٤ ٢,٤٨٣,٤٥٠
 فهد سعد محمد الدريس ٨٦,٧٢٨ ٢,١٧ ٤,٣٣٦,٤٠٠ ٦٠,٧١٠ ١,٥٢ ٣,٠٣٥,٥٠٠
 خالد سعد محمد الدريس ٨٦,٧٢٨ ٢,١٧ ٤,٣٣٦,٤٠٠ ٦٠,٧١٠ ١,٥٢ ٣,٠٣٥,٥٠٠
 خالد عبداهللا محمد الدريس ١٥٣,٧٩٢ ٣,٨٤ ٧,٦٨٩,٦٠٠ ١٠٧,٦٥٤ ٢,٦٩ ٥,٣٨٢,٧٠٠
 مازن عبداهللا محمد الدريس ١٥٣,٧٩٢ ٣,٨٤ ٧,٦٨٩,٦٠٠ ١٠٧,٦٥٤ ٢,٦٩ ٥,٣٨٢,٧٠٠
 إدريس محمد سعد الدريس ١٠٦,٦٠٠ ٢,٦٧ ٥,٣٣٠,٠٠٠ ٧٤,٦٢٠ ١,٨٧ ٣,٧٣١,٠٠٠
 مساعد محمد سعد الدريس ١٠٦,٦٠٠ ٢,٦٧ ٥,٣٣٠,٠٠٠ ٧٤,٦٢٠ ١,٨٧ ٣,٧٣١,٠٠٠
 عد الدريسسعود محمد س ١٠٦,٦٠٠ ٢,٦٧ ٥,٣٣٠,٠٠٠ ٧٤,٦٢٠ ١,٨٧ ٣,٧٣١,٠٠٠
 عادل محمد سعد الدريس ١٠٦,٦٠٠ ٢,٦٧ ٥,٣٣٠,٠٠٠ ٧٤,٦٢٠ ١,٨٧ ٣,٧٣١,٠٠٠
 سعد محمد سعد الدريس ١٠٦,٦٠٠ ٢,٦٧ ٥,٣٣٠,٠٠٠ ٧٤,٦٢٠ ١,٨٧ ٣,٧٣١,٠٠٠
 بدر محمد سعد الدريس ١٠٦,٦٠٠ ٢,٦٧ ٥,٣٣٠,٠٠٠ ٧٤,٦٢٠ ١,٨٧ ٣,٧٣١,٠٠٠
 ريفة محمد الحمد ش ١١٨,٢٨٨ ٢,٩٦ ٥,٩١٤,٤٠٠ ٨٢,٨٠٢ ٢,٠٧ ٤,١٤٠,١٠٠
 بدرية سعد محمد الدريس ٤٩٦,٣٥ ٠,٨٩ ١,٧٧٤,٨٠٠ ٢٤,٨٤٧ ٠,٦٢ ١,٢٤٢,٣٥٠
 نورة سعد محمد الدريس ٤٣,٣٨٤ ١,٠٨ ٢,١٦٩,٢٠٠ ٣٠,٣٦٩ ٠,٧٦ ١,٥١٨,٤٥٠
 سعاد سعد محمد الدريس ٤٣,٣٨٤ ١,٠٨ ٢,١٦٩,٢٠٠ ٣٠,٣٦٩ ٠,٧٦ ١,٥١٨,٤٥٠
 أسماء عبداهللا محمد الدريس ٧٦,٨٩٦ ١,٩٢ ٣,٨٤٤,٨٠٠ ٥٣,٨٢٧ ١,٣٥ ٢,٦٩١,٣٥٠
 وفاء عبداهللا محمد الدريس ٧٦,٨٩٦ ١,٩٢ ٣,٨٤٤,٨٠٠ ٥٣,٨٢٧ ١,٣٥ ٢,٦٩١,٣٥٠
 حصة محمد سعد الدريس ٨٣,٧٣٢ ٢,٠٩ ٤,١٨٦,٦٠٠ ٥٨,٦١٢ ١,٤٧ ٢,٩٣٠,٦٠٠
 شيخة محمد سعد الدريس ٨٣,٧٣٢ ٢,٠٩ ٤,١٨٦,٦٠٠ ٥٨,٦١٢ ١,٤٧ ٢,٩٣٠,٦٠٠
 نورة محمد سعد الدريس ٨٣,٧٣٢ ٢,٠٩ ٤,١٨٦,٦٠٠ ٥٨,٦١٢ ١,٤٧ ٢,٩٣٠,٦٠٠
 الجوهرة محمد سعد الدريس ٥٣,٣٠٠ ١,٣٣ ٢,٦٦٥,٠٠٠ ٣٧,٣١١ ٠,٩٣ ١,٨٦٥,٥٥٠
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 قبل االكتتاب بعد االكتتاب

النسبة  رأس المال
النسبة  رأس المال  عدد األسهم (%)

 ألسهمعدد ا (%)
 المساهمون

٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٨٠٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ 
 –المجموع الجزئي 

 المساهمون البائعون 
 المكتتبون –المجموع الجزئي  - - - ١,٢٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠
 اإلجمالي ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
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3-2      

قطاع "، و "ناقل"، خدمات النقليات    "بترول"الخدمات البترولية   : تقوم الشركة بتشغيل ثالث قطاعات رئيسية      
كة من خالل قطاع الخدمات البترولية بتجارة الجملة والتجزئة في الوقود                وتقوم الشر ". السوبر تو 

فيما يعمل قطاع خدمات النقليات في مجال نقل البضائع وتشغيل ورش           . والزيوت ومواد التشحيم  ) المحروقات(
مت أما قطاع السوبر تو، وهو قطاع جديد قا       . الصيانة لتأمين صيانة متكاملة لألسطول الذي تمتلكه الشركة        

" الغسيل الممتاز "الشركة بإضافته مؤخرا  ضمن نشاطها، فإنه يقدم عدة خدمات متميزة منها غسيل السيارات               
المشروبات الساخنة والباردة وبعض المأكوالت     " المقهى الممتاز "من خالل مراكز غسيل متطورة كما يقدم         

وسيتم تشغيل خدمات قطاع السوبر تو      . زةالخفيفة كالمعجنات والحلويات ذات الشهرة العالمية والجودة المتمي       
من نشرة اإلصدار للمزيد    " التطلعات المستقبلية " راجع قسم   . من خالل شبكة محطات الوقود التابعة للشركة      

 .واليوجد لدى الشركة في الوقت الحالي أية خطط قد تغير من طبيعة نشاطها بشكل جوهري. من التفاصيل

 الخدمات البترولية ١-٢-٣

 عاما  حيث زاولت بيع المحروقات من       ٤٠مال الشركة في مجال الخدمات البترولية إلى أكثر من          تعود نشأة أع  
م استأجرت الشركة أول محطة وقود في       ١٩٦٣وفي عام   . خالل تعبئتها في براميل وتحميلها على شاحنات      

 .م١٩٦٥عام شارع الريل بالرياض، وقامت فيما بعد ببناء وتشغيل أولى محطات الوقود التابعة لها في 

وخالل الخمس وأربعين عاما  المنصرمة وبفضل جهود الشركة المتواصلة توسعت أعمال الشركة فأبرمت               
وتقوم . العديد من عقود الخدمات البترولية الهامة مع جهات حكومية وعدد من كبرى شركات القطاع الخاص              

 .اء المملكةالشركة حاليا بتشغيل شبكة واسعة من محطات الوقود المنتشرة في أرج

على كافة محطات الوقود التابعة لقطاع الخدمات        " بترول"م االسم التجاري    ٢٠٠١أطلقت الشركة في عام     
البترولية في الشركة وتقدمت بطلب تسجيل هذا االسم التجاري لحماية حقوقها الفكرية لدى الجهات المعنية                 

وتعتقد إدارة  . كمال لدى وزارة التجارة والصناعة    بالمملكة وال تزال اإلجراءات المتعلقة بالتسجيل قيد االست        
للخدمات البترولية التي تقدمها الشركة، أثر جيد في إبراز         " بترول"الشركة أنه كان الستحداث االسم التجاري       

 .خدماتها المتميزة األمر الذي عزز صورة الشركة لدى المستهلك ومنحها ميزة تنافسية إضافية

م تنتشر ضمن شبكة    ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠ محطة كما في     ١١٩ي تقوم الشركة بتشغيلها     بلغ عدد محطات الوقود الت    
وبالرغم من أن معظم تلك المحطات مستأجرة من الغير إال أن معدل النمو             . واسعة تغطي كافة أرجاء المملكة    

 .م١٩٩٩منذ العام % ٣٣السنوي في عددها بلغ 
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 )٢٠٠٤ – ١٩٩٩(عدد محطات الخدمات البترولية : ٢-٣ شكل 

 يونيو ٣٠ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩
 محطات البترول ٢٠٠٥

 مملوكة للشركة ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤
 مستأجرة ١١٥ ١٠٤ ٧١ ٥١ ٣٣ ٢٤ ٢٢
 اإلجمالي ١١٩ ١٠٨ ٧٥ ٥٥ ٣٧ ٢٨ ٢٦
 معدل النمو %١٠ %٤٤ %٣٦ %٤٩ %٣٢ %٨ -
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األولى جهات رسمية أو خاصة محددة كالجهات الحكومية         : يمكن تصنيف عمالء الشركة إلى مجموعتين      
وإلى . وشركات القطاع الخاص، أما الثانية فهي ما عدا ذلك من العمالء كاألفراد سائقي السيارات من العموم               

 السداد بعدد من الوسائل المختلفة      جانب الطريقة النقدية في سداد المشتريات، تتيح الشركة لعمالئها إمكانية          
عبر استخدام البطاقات المسبقة الدفع التي تقوم بإصدارها أو الكوبونات أو باستخدام شبكة المدفوعات                  

 .السعودية

قدمت الشركة خالل العقدين الماضيين خدماتها لعدد من الجهات الحكومية الهامة والعديد من كبريات شركات               
قود طويلة األجل، وقد أثبتت الشركة من خالل تلك العقود تميز الخدمات البترولية             القطاع الخاص من خالل ع    

وتدخل . التي تقدمها حيث تم تجديد تلك العقود بصورة مستمرة كدليل إضافي على جودة ونوعية تلك الخدمات               
مات المقدمة لألفراد   كافة العقود المشار إليها ضمن المبيعات التعاقدية بينما تمثل المبيعات النقدية تلك الخد              

 .سائقي السيارات من العموم

م ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤في السنتين   % ٣٧و% ٢٥حققت الشركة زيادة   في مبيعات قطاع الخدمات البترولية بلغت          
على التوالي، وتعود تلك الزيادة بشكل رئيسي إلى النمو في المبيعات النقدية حيث بلغ معدل نموها السنوي                   

 م على التوالي ، فيما بلغ معدل النمو السنوي في المبيعات التعاقدية             ٢٠٠٤وم  ٢٠٠٣لعامي  % ٥٤و% ٥٠
 .خالل تلك الفترة% ١٥

 )آالف الرياالت(المبيعات من الخدمات البترولية : ٣-٣ شكل 
% ٢٠٠٤ % ٢٠٠٣ % ٢٠٠٢  
 ١مبيعات نقدية ٣٠١,٠٣٧ %٥٥,١ ١٩٥,٤٥٦ %٤٥,٠ ١٣٠,١٩٥ %٤١,١
 مبيعات تعاقدية ٢٤٤,٨٢٧ %٤٤,٩ ٢٣٩,٠٠٧ %٥٥,٠ ١٨٦,٦٢٥ %٥٨,٩

 اإلجمالي ٥٤٥,٨٦٤ %١٠٠,٠ ٤٣٤,٤٦٣ %١٠٠,٠ ٣١٦,٨٢٠ %١٠٠,٠
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تتمثل الخدمات البترولية التي تقدمها الشركة بموجب العقود المبرمة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص               
ي في توريد المحروقات إلى مواقع العمالء أو استقبال وخدمة المركبات التابعة لتلك الجهات في                بشكل رئيس 

ويتم إبرام عقود التوريد والخدمات المشار إليها عن طريق طرح مناقصات مفتوحة لكافة              . محطات الشركة 
نوات، وتتجدد تلك   مالكي ومشغلي محطات الوقود على أساس تعاقدي عادة ما يتراوح بين سنة إلى ثالث س               

العقود لمدد مماثلة عن طريق مناقصات مفتوحة تنص على قيام الشركة بتقديم ضمانات حسن تنفيذ وضمانات                
وفيما يلي ملخص بأهم عقود الشركة المبرمة مع         . بنكية أخرى لتأمين قيام الشركة بالتزاماتها المتفق عليها        

 :الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص

                                                 
م، ٢٠٠٣م،  ٢٠٠٢ مليون ريال لألعوام        ٩٫٤ مليون ريال،      ٦٫٣ مليون ريال،      ٣٫٦ تضم المبيعات النقدية إيرادات تأجير بلغت              ١

 .م على التوالي٢٠٠٤
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 عمالء الخدمات البترولية : ٤-٣ شكل 
 الجهات الحكومية القطاع الخاص
 وزارة الدفاع والطيران شركة االتصاالت السعودية بالرياض

 األمن العام بمنطقة الرياض شركة االتصاالت السعودية بجدة
  العام بمنطقة حائلاألمن )سابتكو(الشركة السعودية للنقل الجماعي 

 الحرس الوطني في عرعر وحائل ونجران والقصيم الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الوسطى
 مدينة الملك خالد العسكرية شركة منوة

 القوات الجوية السعودية الشركة العربية للتوريدات الغذائية
 إدارة المجاهدين في نجران شركة أفراس للخدمات المحدودة

 وزارة المعارف بجدة ة سمسا إكسبرسشرك
 وزارة اإلعالم بجدة  إس بي إم–شركة جي بي تي 

 وزارة المالية 
 كلية الملك فيصل 
 كلية الملك عبدالعزيز بالعيينة 
 المستشفى العسكري بالرياض والخرج 
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 خدمات النقليات ٢-٢-٣

 ضمن قطاع النقليات حيث تمتد خدماتها داخل المملكة وإلى          تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات الممكنة      
العديد من الدول المجاورة كاإلمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت واألردن وسوريا ولبنان واليمن                

ومما يسهم في دعم عمليات النقل وجود       . وتشمل عقود النقليات الموقعة نقل مختلف البضائع والسلع       . والعراق
ثيلي للشركة على الحدود مع األردن وتواجد مندوبين للشركة في كل من سوريا واألردن يقوموا                 مكتب تم 

 .بمتابعة عمليات النقل والتخليص الجمركي وما يتعلق بها من إجراءات

لنقل طلبات العمالء داخل وخارج     )  مرسيدس –فولفو  (وتمتلك الشركة أسطوال  ضخما من الشاحنات الحديثة        
ك مقطورات حديثة مختلفة األحجام واألنواع واالستخدامات حيث يضم األسطول صهاريج تفي            وكذل. المملكة

بمتطلبات نقل المحروقات والمواد الكيماوية والزيوت األساسية والمواد السائبة والحبيبات والسكر، كما يوجد              
 .هوابر لنقل الحبوب ومقطورات مسطحة لنقل المواد المكيسة باإلضافة إلى القالبات

 ٥٣٩م ما مجموعه    ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠وقد بلغ عدد رؤوس الشاحنات التي تقوم الشركة بتشغيلها كما في              
ويتم .  وحدة ٨٩٤كما بلغ عدد المقطورات والصهاريج التي تقوم الشركة بتشغيلها ما مجموعه               . ٢وحدة

أما الصهاريج  . والبالستيكاستخدام المقطورات لنقل المواد المختلفة سواء كانت معبأة أو مواد سائبة كالحديد             
 .فإنه يتم استخدامها في نقل المواد السائلة والمساحيق المختلفة

وفيما يلي ملخص بعدد رؤوس الشاحنات والمقطورات التي تمتلكها الشركة مع مالحظة نسبة زيادتها في عام                
 .م٢٠٠١م عما كانت عليه في العام ٢٠٠٤

                                                 
 . رؤوس الشاحنات هي قاطرات غير مثبتة يتم استخدامها بحسب ما تقتضيه متطلبات العمل لنقل مختلف البضائع والمواد ٢
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 عدد رؤوس الشاحنات والمقطورات بمختلف أنواعها: ٥-٣ شكل 

 يونيو ٣٠ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١
٢٠٠٥  

 رؤوس الشاحنات     
 أول السنة ٥٨٥ ٤٤٨ ٤٠٦ ٣٧٢ ٣١٨
 إضافات خالل السنة ٠ ١٤٥ ٥٢ ٤١ ٥٤
 ٣استبعادات ٤٦ ٨ ١٠ ٧ -

 آخر السنة ٥٣٩ ٥٨٥ ٤٤٨ ٤٠٦ ٣٧٢
      
 تالمقطورا     

 أول السنة ٩٢٤ ٧٥٥ ٥٨١ ٦٠٦ ٥٥٤
 إضافات خالل السنة ٣٠ ٢٠٦ ١٨٢ ٥٥ ٥٤
 استبعادات ٦٠ ٣٧ ٨ ٨٠ ٢

 آخر السنة ٨٩٤ ٩٢٤ ٧٥٥ ٥٨١ ٦٠٦

إجمالي عدد الرؤوس  ١,٤٣٣ ١,٥٠٩ ١,٢٠٣ ٩٨٧ ٩٧٨
 والمقطورات

 شركة الدريس: المصدر

ليات لما تتميز به أنظمتها التشغيلية من تكامل        تعتبر شركة الدريس من الشركات الرائدة في مجال خدمات النق         
 :وانتظام، ومن أهم السلع والمواد التي تقوم الشركة بنقلها سواء في القطاع الصناعي أو الغذائي ما يلي

 المنتجات الكيماوية 
 زيوت األساس 
 السكر 
 الحبوب بأنواعها 
 الوقود والمواد األخرى 

م حيث بلغت   ٢٠٠٤م حتى   ٢٠٠١خالل الفترة من     % ١٤حققت إيرادات خدمات النقليات نموا بنسبة         
 . مليون ريال٧٧م ما يقارب ٢٠٠٤اإليرادات في عام 

عملت الشركة خالل السنوات الماضية على تنويع البضائع والسلع التي تقوم بنقلها، فقد بلغت نسبة اإليرادات                
ثم % ٤٢,٣١م حوالي   ٢٠٠١ي عام   المحققة من نقل المواد الكيماوية من إجمالي إيرادات قطاع النقليات ف           

م متأثرة بزيادة نسبة اإليرادات المحققة من نقل المواد          ٢٠٠٤في العام   % ٣٨,٤٥انخفضت بعد ذلك إلى     
  .٤األخرى

 )آالف الرياالت(إيرادات خدمات النقل حسب المواد : ٦-٣ شكل 
% ٢٠٠٤ % ٢٠٠٣ % ٢٠٠٢ % ٢٠٠١  

المنتجات  ٢٦,٦٣٠ %٣٥ ٢٥,٥٩١ %٣٧ ٢٣,٤٩٥ %٤١ ١٦,١٧٧ %٣١
  سابك-الكيماوية

 كيماويات أخرى ٢,٨٦١ %٤ ٢,٠٤٥ %٣ ٢,٧٤٥ %٥ ٥,٩٥٥ %١١
 زيوت األساس ٨,٧٠٧ %١١ ٧,٢٣١ %١١ ٧,٨٠٥ %١٣ ٧,٩٧٩ %١٥
 سكر غير معبأ ١,٨٣٣ %٢ ١,٢٢٧ %٢ ١,٥٥٣ %٣ ١,٧٩٥ %٤
 حبوب الشعير ١٧,٧٢١ %٢٣ ٢٠,٠٨٤ %٢٩ ١٧,٦٤٢ %٣٠ ١٤,٠٢٠ %٢٧
 محروقات وأخرى ١٨,٩٣٢ %٢٥ ١٢,٣٠٢ %١٨ ٤,٨٢٦ %٨ ٦,٣٧٨ %١٢

 اإلجمالي ٧٦,٦٨٤ %١٠٠ ٦٨,٤٨٠ %١٠٠ ٥٨,٠٦٦ %١٠٠ ٥٢,٣٠٤ %١٠٠
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م نظرا إلنتهاء    ١٩٨٨م إلى    ١٩٨١م وجميعها من موديالت عام          ٢٠٠٥ رأس من رؤوس الشاحنات خالل عام              ٤٦ تم استبعاد       ٣

، علما  تآها بالكامل وارتفاع  تكلفة صيانتها حيث لم تتأثر الطاقة التشغيلية لعمليات النقل بتلك اإلستبعادا                أعمارها االفتراضية واستهال  
 . رأس١٤٥م بلغت ٢٠٠٤بأن الرؤوس التي تم شراؤها خالل عام 

 .األخرىالكيماويات )  سابك و ب-المنتجات الكيماوية) أ:  تشمل النسبة المشار إليها هنا مجموع المواد التالية ٤



 الشـركـــة
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 المنتجات الكيماوية
ماوية والبتروكيماوية حيث   تتميز الشركة بقدرتها على تقديم خدمات نقل لمجموعة واسعة من المنتجات الكي            

تمتلك الشركة شاحنات مجهزة بكافة المواصفات الالزمة من الحديد واأللومنيوم لضمان جودة وأمان عمليات               
 .النقل التي تقوم بها مما يضمن تأمين كافة متطلبات العمالء المتعلقة بذلك

مالء الشركة في قطاع النقليات حيث      من أهم ع  ) سابك(وتعتبر الشركة العربية السعودية للصناعات األساسية       
 .م عن ثلث إجمالي إيرادات القطاع٢٠٠٤زادت اإليرادات المحققة من عمليات النقل لسابك في عام 

 :وتشمل المواد الكيماوية واألحماض التي تقوم شركة الدريس بنقلها لصالح شركة سابك ما يلي

 الكيماويات واألحماض التي تقوم شرآة الدريس بنقلها لسابك وملخص استخداماتها: ٧-٣ شكل 
 اسم المادة استخداماتها

تستخدم في صناعة النسيج والسجاد والغزل والخيوط والراتنجات التي تستخدم في صناعة األدوات             
ة ومنتجات دهان األسطح    المنزلية و القوارير ومواد التعبئة والتغليف والميالمين والمواد الالصق         

 .والقوالب

 (PVC)كلورايد البولي فينيل

وفي عمليات التبييض في صناعة     ) أي جعلها ال حمضية وال قاعدية     (تستخدم في معادلة األحماض     
الورق وفي معالجة القطن وتكرير البترول وإنتاج األلومنيوم من البوكسيت وصناعة أقمشة األلياف           

 .إنتاج الصابون والمنظفات، وفي صناعة بعض المنتجات الغذائيةالصناعية مثل الرايون، و

 (NAOH) الصودا الكاوية 

.  والمحاليل المقاومة للتجمد   (PET)تستخدم أساسا في إنتاج البوليستر والبولي إيثيلين إيرفثاليت          
 .وتعتبرمن العناصر الهامة في عملية التمييه ومن المحاليل الصناعية الهامة

ن جاليكولالمونوإيثيلي
(MEG) 

.  تستخدم في صناعة البوليسترات غير المشبعة وعناصر التلدين وبعض أنواع الراتنجات الهامة            
كما تستخدم كأحد عناصر الصباغة وكذلك كأحد عناصر الليونة الفعالة، كما أنها تساعد في جعل                

 .امل والصبغياتالمواد الالصقة والغراء أكثر مرونة، كما أنها تستخدم في تركيب زيوت الفر

داي إيثيلين جاليكول 
(DEG) 

.  تستخدم في تمييه الغازات وصناعة المبيدات الحشرية وفي صناعة بعض المشتقات العضوية             
ويستخدم النوع النقي من هذا المنتج في صناعة المواد البالستيكية الالزمة لصناعة السلوفان                

 .البالستيكية األخرىوالغراء والفلين والسيراميك المسحوق وبعض المواد 

تراي إيثيلين جاليكول 
(TEG) 

يعد إنتاج الفورمالدهايد من أهم استخدامات الميثانول الذي يستخدم أيضا في إنتاج بعض                  
 .المحروقات والمحاليل ومشتقات الميثيل

 (MEOH)الميثانول 

  (DOP)ثاليت دي أوكتايل ف .تستخدم أساسا في تلدين الراتنجات، كما يستخدم في مضخات الشفط
تستخدم بصفة عامة في إنتاج هوموبوليمرات وكوبوليمرات االستايرين سواء الصلبة التي تدخل في     
إنتاج بعض األوعية الشفافة المستهلكة أو المرنة التي تستخدم بعض أنواعها في صناعة العزل                

 .الحراري وصناديق الفواكه والخضار

 (SM)االستايرين مونومر 
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والدي ) بي في سي  (ومن أهم المنتجات الكيماوية التي تقوم شركة الدريس بنقلها مسحوق كلورايد البولي فينيل              
وغيرها من المنتجات الكيماوية التي يتم نقلها من مواقع شركة سابك مباشرة إلى             ) دي أو بي  (أوكتايل فاثاليت   

 .رة أساسية في إنتاج المواد البالستيكيةمواقع ومصانع عمالء سابك وتستخدم هذه المنتجات بصو

 )آالف الرياالت(إيرادات النقل حسب المواد الكيماوية التي يتم نقلها  لشرآة سابك : ٨-٣ شكل 

نوع المواد  ٢٠٠٤ % ٢٠٠٣ % ٢٠٠٢ % ٢٠٠١ %
 الكيماوية

 مسحوق بي في سي ١٠,٤٤١ %٣٩ ٨,٤٥٩ %٣٣ ٨,٣٤٩ %٣٥ ٧,١١٢ %٤٤
 DOPدي أو بي  ٢,٩١٨ %١١ ٣,٣١٦ %١٣ ٣,٦٧٣ %١٦ ٣,١٧٩ %٢٠
 كيماويات مختلفة ٥,٢٨٥ %٢٠ ٤,٩٩٥ %٢٠ ٤,٤٨٦ %١٩ ٣,٤١٩ %٢١
 حبيبات بي في سي ٧,٩٨٦ %٣٠ ٨,٨٢١ %٣٤ ٦,٩٨٧ %٣٠ ٢,٤٦٧ %١٥

 اإلجمالي ٢٦,٦٣٠ %١٠٠ ٢٥,٥٩١ %١٠٠ ٢٣,٤٩٥ %١٠٠ ١٦,١٧٧ %١٠٠
  شركة الدريس:المصدر
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 :كما تضم قائمة عمالء الشركة في مجال نقل المواد الكيماوية إلى جانب شركة سابك العمالء التالية أسماؤهم
 الشركة السعودية لتجارة الكيماويات المحدودة 
 )رصاص(الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة  
 شركة عدوان للصناعات الكيماوية المحدودة 
 ماوية األساسية المحدودةشركة الصناعات الكي 
 الشركة العربية المحدودة للكبريت 
 شركة سافكو 

 )آالف الرياالت(إيرادات نقل المواد الكيماوية لعمالء شرآة الدريس بخالف سابك : ٩-٣ شكل 
% ٢٠٠٤ % ٢٠٠٣ % ٢٠٠٢ % ٢٠٠١  

١,٩٥١ %٦٨ ١,٢٧٩ %٦٣ ١,٤٧٤ %٥٤ ١,٧٨٩ %٣٠ 
الشركة السعودية لتجارة 

 الكيماويات المحدودة

٤٦٦ %١٧ ٢٢٧ %١١ ٤٧٩ %١٧ ٢٨٥ %٥ 
الشركة الوطنية لصهر 

 الرصاص المحدودة

١١١ %٤ ١٤٩ %٧ ٦٤ %٢ ٦٩ %١ 
شركة عدوان للصناعات 

 الكيماوية المحدودة

١٢٢ %٤ ١٩٤ %٩ ٥١ %٢ ٢٢٨ %٤ 

شركة الصناعات 
الكيماوية األساسية 

 ةالمحدود
 الشركة العربية للكبريت ٣٤ %١ ٤٢ %٢ ٥١ %٢ ٦١ %١
 شركة سافكو ١٧٧ %٦ ١٥٤ %٨ ٦٢٦ %٢٣ ٣,٥٢٣ %٥٩

 اإلجمالي ٢,٨٦١ %١٠٠ ٢,٠٤٥ %١٠٠ ٢,٧٤٥ %١٠٠ ٥,٩٥٥ %١٠٠
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 منتجات زيوت األساس
لتشحيم، ويشمل أهم عمالء    تستخدم زيوت األساس كمادة أولية رئيسية في إنتاج زيوت المحركات ومواد ا             

وشركة الجميح وشل   ") بترولوب("الشركة في هذا المجال الشركة العربية السعودية لزيوت التشحيم المحدودة           
وشركة ") لوبريف("وشركة أرامكو السعودية لتكرير الزيوت        ") جوسلوك("لزيوت التشحيم المحدودة     

 . صفرا المحدودة فوكس البترولية السعودية المحدودة وشركة-الحمراني

 )بآالف الرياالت(إيرادات نقل زيوت األساس حسب العمالء : ١٠-٣ شكل 
% ٢٠٠٤ % ٢٠٠٣ % ٢٠٠٢ % ٢٠٠١  
 بترولوب ٤,٦٣٤ %٥٣ ٣,٩٠٠ %٥٤ ٤,٣٢٧ %٥٦ ٣,٦٨٦ %٤٦
 جوسلوك ٢,٢٢٧ %٢٦ ٢,٤٧٠ %٣٤ ٢,٥١٢ %٣٢ ٢,٠٣٣ %٢٥
 شركة الحمراني فوكس ١,٤٦٤ %١٧ ٥٦٦ %٨ ٨٠٢ %١٠ ٢,١٤٤ %٢٧
 شركة صفرا المحدودة ٢٥٣ %٣ ١٦٥ %٢ ٧١ %١ ٥٠ %١
 لوبريف ١٢٩ %١ ١٣٠ %٢ ٩٣ %١ ٦٦ %١

 اإلجمالي ٨,٧٠٧ %١٠٠ ٧,٢٣١ %١٠٠ ٧,٨٠٥ %١٠٠ ٧,٩٧٩ %١٠٠
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وقد انخفضت إيرادات   .  إيرادات قطاع النقليات   من إجمالي % ١١,٣٥تمثل إيرادات نقل زيوت األساس حوالي       
م نتيجة لتوقيع   ٢٠٠٤عام  % ٢٠,٤١م، لكنها ارتفعت بما نسبتة      ٢٠٠٣هذا النشاط بصورة ضئيلة في عام       

 سنوات، كما ساهمت الزيادة في      ٣مدتها  ) لوبريف(عقود جديدة مع شركة أرامكو السعودية لتكرير الزيوت         
 .في تلك الزيادة) بترولوب(لسعودية لزيوت التشحيم المحدودة حجم النقليات للشركة العربية ا

 منتجات السكر السائب
ويتم . تقدم شركة الدريس خدمات نقل السكر السائب بصورة حصرية لشركة السكر المتحدة الواقعة في جدة               

خرين في كل   نقل السكر المكرر بواسطة حاويات من األلومنيوم إلى عدد من مصانع المواد الغذائية وعمالء آ              
من اإليرادات السنوية لقطاع    % ٢وتبلغ اإليرادات المحققة من عمليات نقل السكر حوالي         . من الرياض وجدة  
 .النقليات في الشركة



 الشـركـــة
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 )آالف الرياالت(اإليرادات من نقل السكر السائب : ١١-٣ شكل 
٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١  
 شركة السكر المتحدة ١,٨٣٣ ١,٢٢٧ ١,٥٥٣ ١,٧٩٥
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 حبوب الشعير
يعتبر نقل الشعير من أهم عمليات النقليات في الشركة حيث أن اإليرادات المحققة منها تعتبر األعلى من بين                   

الشعير التي  وتستخدم حبوب   . المواد األخرى وتأتي في المرتبة الثانية بعد عمليات نقل المواد الكيماوية            
تستورد من أوروبا واستراليا كعلف للمواشي كما تستخدم في إنتاج شراب الشعير وكذلك في إنتاج بعض                  

وتعتبر الشركة المتحدة لألعالف وشركة النملة وشركاه للتجارة والخدمات من أهم عمالء               .حبوب الطعام 
 .الشركة في مجال نقل الشعير

 ريال  ٢٥٠الشعير حيث تبلغ المساعدات المقدمة لهذا القطاع ما قيمته          وتدعم حكومة المملكة مستوردي حبوب      
 ريال  ٢٢سعودي لكل طن متري لتعويض المزارعين عن اآلثار المترتبة على تحديد سقف سعر البيع بـ                  

م إلى  ٢٠٠٤في إيرادات النقليات عام     % ١٢ويعود االنخفاض البالغ    .  كيلو جرام  ٥٠للكيس البالغ وزنه    
وهي . ضئيل في كمية حبوب الشعير المستوردة بواسطة شركة النملة وشركاه للتجارة والخدمات           االنخفاض ال 

 .واحدة من أهم عمالء شركة الدريس

 )آالف الرياالت(إيرادات نقل حبوب الشعير حسب العمالء : ١٢-٣ شكل 
% ٢٠٠٤ % ٢٠٠٣ % ٢٠٠٢ % ٢٠٠١  
 الشركة المتحدة لألعالف ١٠,٦٨٩ %٦٠ ١٠,١٣٢ %٥١ ٨,٢١٧ %٤٧ ٦,٤٥٨ %٤٦

شركة النملة وشركاه  ٧,٠٣٢ %٤٠ ٩,٦٩٣ %٤٨ ٧,١٠٣ %٤٠ ٤,٥٦٠ %٣٣
 للتجارة والخدمات

 عمالء آخرون - - ٢٥٩ %١ ٢,٣٢٢ %١٣ ٣,٠٠٢ %٢١
 اإلجمالي ١٧,٧٢١ %١٠٠ ٢٠,٠٨٤ %١٠٠ ١٧,٦٤٢ %١٠٠ ١٤,٠٢٠ %١٠٠

 لدريسشركة ا: المصدر

 المحروقات والنقليات األخرى
تقوم شركة الدريس بتوزيع المحروقات محليا حيث يتم نقلها من مصافي شركة أرامكو إلى محطات الوقود                 

ويتم نقل كافة المحروقات باستخدام صهاريج ذات         . التابعة للمرافق الحكومية وكذلك محطات الشركة       
وتتوقع الشركة نموا مضطردا في إيرادات عمليات نقل        . مكومواصفات ومعايير تم تحديدها بواسطة شركة أرا      

 .المحروقات في السنوات المقبلة

أما خدمات النقل األخرى فإنها تتعلق بنقل المنتجات والبضائع المختلفة بشكل عام كالحديد والبالستيك                  
لمسطحة هي  باستخدام المقطورات المسطحة وذات الجوانب المتحركة والمنخفضة، وتعتبر المقطورات ا            

وللشركة عمالء ضمن هذا القطاع في مختلف أنحاء        . األكثر استخداما في عمليات النقل بشكل عام في المملكة        
 .المملكة ودول الخليج العربي واألردن وسوريا ولبنان واليمن

 )آالف الرياالت(رى إيرادات نقل المحروقات والنقليات األخ: ١٣-٣ شكل 
% ٢٠٠٤ % ٢٠٠٣ % ٢٠٠٢ % ٢٠٠١  
 المحروقات ١,٢١٧ %٦ ٢,١٢٥ %١٧ ٢,٥٦٦ %٥٣ ٣,٦٥٥ %٥٧

مقطورات مسطحة  ١,٨٥٤ %١٠ ١,٠٠٥ %٨ ١,٤٤٤ %٣٠ ٢,١٦١ %٣٤
 وذات جوانب متحركة

تأجير شاحنات  ١٤,٣١٥ %٧٦ ٧,٥٤٤ %٦١ ٧٢ %١ ٦٢ %١
 ومقطورات

 وإرسالياتشحن  - - ١,٣٣٤ %١١ ٢٦٧ %٦ - -
 أخرى ١,٥٤٦ %٨ ٢٩٤ %٣ ٤٧٧ %١٠ ٥٠٠ %٨

 اإلجمالي ١٨,٩٣٢ %١٠٠ ١٢,٣٠٢ %١٠٠ ٤,٨٢٦ %١٠٠ ٦,٣٧٨ %١٠٠
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شملت أعمال الشركة قبل إعادة هيكلتها، باإلضافة إلى الخدمات البترولية والنقليات، ستة قطاعات أعمال فيما               
 :لما  بأنها ليست جزءا من عملية طرح أسهم الشركة لالكتتاب العاميلي بيانها ع
 المصنع السعودي األمريكي للزجاج 
 العدد والمعدات 
 الدريس للمقاوالت والتوريدات الدولية 
 الزراعة والري  
 الخردوات 
 تأجير السيارات 

يات واألصول والخصوم   م اإلجراءات القانونية المتعلقة بتحويل كافة العمل       ٢٠٠٥أنهت الشركة خالل عام     
 وقد أبرمت الشركة بتاريخ    . م٢٠٠٤ يناير   ١المتعلقة بفروع الشركة الستة بصافي قيمتها الدفترية كما في           

اتفاقية بيع وشراء مع شركة أبناء محمد سعد         ) م٢٠٠٥ يوليو   ٥الموافق  (هـ  ١٤٢٦ جمادى األولى    ٢٨
 التي تم استبعادها من شركة      -لخصوم المذكورة   الدريس القابضة تم بموجبها تحويل العمليات واألصول وا        

 . إلى شركة أبناء محمد سعد الدريس القابضة-الدريس 

ويملك المساهمون البائعون شركة أبناء محمد سعد الدريس القابضة كإحدى الشركات الشقيقة لشركة الدريس               
  وتاريخ ١٠١٠٢٠٣٥٠٩وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تأسست بموجب السجل التجاري رقم              

وقد نتج عن تحويل العمليات واألصول والخصوم المشار        ). م٢٠٠٤ ديسمبر   ٤الموافق  (هـ  ١٤٢٥ شوال   ٢١
 مليون ريال سعودي تم إثباتها في القوائم المالية لشركة      ٣٩إليها أعاله مستحقات من أطراف ذات عالقة بلغت         

 مليون ريال   ٣٢٤,٩األصول البالغة قيمتها    ويتألف هذا المبلغ من     . م٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١الدريس كما في    
 مليون ريال سعودي المحولة من الشركة إلى شركة أبناء محمد سعد               ٢٨٥,٩سعودي والخصوم البالغة    

 .الدريس القابضة

 يونيو  ٣٠ مليون ريال سعودي كأرباح نصف سنوية عن الفترة المنتهية في            ١٩,٤وقد قامت الشركة بإعالن     
.  مين البائعين والذين يمتلكون كامل أسهم شركة أبناء محمد سعد الدريس القابضة           م وزعت على المساه   ٢٠٠٥

 مليون ريال سعودي من المستحقات المترتبة       ١٩,٤وقد قامت شركة أبناء محمد سعد الدريس القابضة بتسديد          
م، ٢٠٠٥يو   يون ٣٠عليها للشركة من األرباح نصف السنوية الموزعة على المساهمين عن الفترة المنتهية في              

 .ولم يتم أي تبادل نقدي نتيجة لذلك

م موجه  ٢٠٠٥ اكتوبر   ١هذا وقد تعهدت شركة أبناء محمد سعد الدريس القابضة بموجب تعهد خطي بتاريخ              
 مليون ريال سعودي بحلول     ١٩,٦للشركة، بأن تقوم بتسديد رصيد المستحقات المترتبة عليها للشركة والبالغة           

 ٣١رباح شركة أبناء محمد سعد الدريس القابضة عن الفترة المنتهية في              م وذلك من أ   ٢٠٠٦ مارس   ٣٠
وفي حال لم تحقق شركة أبناء محمد سعد الدريس القابضة أرباح تمكنها من سداد تلك                 . م٢٠٠٥ديسمبر  

 .م٢٠٠٦ مارس ٣٠المستحقات، فسيقوم مساهمو الشركة بتوفير تلك المبالغ والقيام بسدادها في موعد أقصاه 
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 :تتضمن الشركات الشقيقة والتابعة لشركة الدريس ما يلي

 الشرآات الشقيقة : ١٤-٣ شكل 
  الشركة نوع النشاط نوع العالقة

يمتلك المساهمون البائعون كامل    
 رأس المال

عدات إيجار السيارات والتجارة في األدوات والم
ومستلزمات البناء وتصنيع األبواب الحديدية والخردوات 

شركة محمد سعد الدريس 
 وأوالده المحدودة

١. 

يمتلك المساهمون البائعون كامل    
 رأس المال

من شركة محمد % ٤٩االستثمارات وتمتلك الشركة 
 ) أعاله١المذكورة في (سعد الدريس وأوالده المحدودة 

شركة أبناء محمد سعد 
 يس المحدودة الدر

٢ 

يمتلك المساهمون البائعون كامل    
 رأس المال

من شركة محمد سعد % ٥١االستثمارات وتمتلك 
 )  أعاله١المذكورة في (الدريس وأوالده المحدودة 

 شركة أبناء محمد سعد 
 الدريس القابضة 

٣ 

يمتلك المساهمون البائعون كامل    
 رأس المال

لصناعية تصنيع منتجات الزجاج لالستخدامات ا
 والمنزلية كالزجاج الخارجي للمباني العمالقة 

المصنع السعودي األمريكي 
 للزجاج

٤ 

 الدريس: المصدر

هي الشركة  ) شركة تحت التأسيس  (إن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة في السودان            
وم شركة الدريس في السودان بتقديم      وستق. لشركة الدريس %) ١٠٠(التابعة الوحيدة وستكون مملوكة بالكامل      

 .خدمات نقل المحروقات والبضائع والسلع األخرى بصورة رئيسية للجهات الرسمية في السودان

هذا ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أية اتفاقيات بين الشركة والشركات الشقيقة المدرجة أعاله في ما                  
ويقر أعضاء مجلس   .   والمشار إليها أعاله   مد سعد الدريس القابضة   اتفاقية بيع وشراء مع شركة أبناء مح      عدا  

 .اإلدارة كذلك بأنه ال يوجد أصول مشتركة بين الشركة والشركات الشقيقة
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 :تتميز شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات بنقاط القوة التالية

 خبرة اإلدارة
 في مجال الخدمات البترولية والنقليات حيث تزيد مدة خدمة معظم أفراد              تمتلك إدارة الشركة خبرة واسعة    
 عاما، وقد كان ذلك من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق أهداف               ١٥الطاقم اإلداري في الشركة عن       
 .الشركة على مدى العقدين األخيرين

 تطوير وتحفيز الموارد البشرية في الشرآة
ير برامج تدريب شاملة ومستمرة للموظفين، وتغطي هذه البرامج كافة           قامت شركة الدريس بتصميم وتطو    

ويتركز ذلك على تعريفهم بكافة جوانب      . المراحل التي يمر بها الموظفون في الشركة بدءا من التحاقهم بالعمل          
العمل والسياسات واإلجراءات المتبعة في الشركة إضافة إلى برامج التدريب المستمرة بغرض إطالع                 

ومن البرامج التدريبية التي توفرها الشركة      . فين على أي تغييرات تطرأ في األنظمة الداخلية للشركة         الموظ
 .للموظفين ما يتعلق بالتدريب والتطوير الفردي بحسب احتياجات كل موظف

 ومن أبرز البرامج التي تعتمدها الشركة برنامج مشاركة الموظفين في األرباح، ويخضع هذا البرنامج لتقييم               
أداء العاملين بهدف تحديد الموظفين المستحقين للمشاركة، بغرض تحفيزهم بشكل مستمر على تقديم افضل                

 .الخدمات لعمالء الشركة
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 ١٨ 

 برنامج تخطيط الموارد المتكامل
طورت الشركة برنامجا متكامال لتخطيط الموارد، ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق درجة متقدمة من                 

ومن أهم ما يتميز به البرنامج كذلك معالجة عمليات التشغيل في الشركة بصورة               . للشركةالرقابة الداخلية   
 .متكاملة كما يساعد البرنامج على تسهيل تدفق البيانات بين كافة قطاعات الشركة

 :وفيما يلي نقاط القوة الرئيسية في الشركة لكل قطاع من القطاعات على حدة

 قطاع الخدمات البترولية ١-٥-٣

 رقابة الجودة النوعيةإجراءات 
تهدف هذه اإلجراءات إلى توفير الرقابة النوعية الالزمة للمنتجات البترولية في كافة المحطات التابعة للشركة،             

 .ويتم تطبيق هذه اإلجراءات بصورة دائمة للتأكد من تقديم أفضل وأجود الخدمات لعمالء لشركة

 تعزيز سمعة الشرآة لدى العمالء
 تطوير وتحسين محطاتها والمرافق التابعة لها بشكل مستمر لتصبح ذات صورة موحدة              تعكف الشركة على  

 .تتميز بتقديم أفضل الخدمات بهدف تعزيز سمعتها لدى العمالء

 وضع معايير محددة لإلجراءات المتبعة في محطات الشرآة
طات عند تقديم الخدمات    وضعت الشركة معايير محددة لإلجراءات الواجب اتباعها بواسطة العاملين في المح          

 .للعمالء وذلك بغية تحقيق أفضل الخدمات للعمالء في كافة المحطات التابعة للشركة على نحو متماثل

 توسع أعمال الشرآة والمواقع المميزة لمحطاتها
أتاح التوسع في أعمال الشركة والزيادة المضطردة في عدد المحطات التي تقوم بتشغيلها إلى االرتفاع                   

وظ في عدد العمالء الذين تتم خدمتهم عبر شبكة المحطات المنتشرة في أرجاء المملكة، وبالتالي                   الملح
ويعتبر تواجد المحطات التابعة للشركة في مواقع مميزة        . استطاعت الشركة أن ترفع حصتها من السوق ككل       

الحقيقة إذا ما تمت مقارنة     وسهولة الوصول إليها إحدى أهم نقاط القوة التي تتميز بها الشركة، وتتجلى هذه               
 .تلك الخصائص مع منافسي الشركة في السوق

 نقل الوقود من خالل أسطول متكامل خاص بالشرآة
تتميز الشركة بأن عملية نقل كافة المنتجات البترولية من وإلى محطاتها وإلى المواقع التابعة للعمالء تتم                   

 تحقيق أعلى درجات الرقابة على تلك المنتجات من         بواسطة أسطول خاص بها، وهذا بدوره يمكن الشركة من        
حيث كمية وجودة المنتجات التي يتم نقلها، باإلضافة إلى تمكين الشركة من إجراء كافة عمليات النقل في                   

 .الوقت المناسب حسب متطلبات العمل

 توفر الخدمات األخرى في المحطات
خرى في محطات البترول كالمحالت التموينية       توفر الشركة إلى جانب الخدمات البترولية عدة خدمات أ          

ويعتبر تواجد مثل تلك الخدمات على الرغم من أنه ال يتم تشغيلها              . ومحالت تغيير اإلطارات والزيوت   
بواسطة الشركة مباشرة من نقاط القوة حيث تمثل عوامل جذب للعمالء نظرا لتوفر عدة خدمات في مكان                   

ة استحداث قطاع السوبر تو، كقطاع جديد تابع للشركة والذي يقوم بتقديم        ويضاف إلى المميزات التنافسي   . واحد
 .المشروبات الساخنة وبعض المأكوالت الخفيفة والحلويات وكذلك مراكز غسيل متطورة للسيارات

 قطاع النقليات ٢-٥-٣

 الخدمة المميزة
بأعلى درجات األمان عناية    تولي إدارة الشركة مسألة إتمام عمليات النقل للعمالء في األوقات المتفق عليها              

وقد كان لذلك االهتمام بالغ األثر في توقيع الشركة عقودا مهمة لتقديم خدمات النقليات فضال عن                  . خاصة
 .تجديدها باستمرار
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 إدارة عمليات النقل بطريقة آلية
رنامج تقوم إدارة الشركة بمتابعة ومراقبة عمليات النقل من خالل برامج معلوماتية خاصة وذلك ضمن ب                 

ويتيح هذا البرنامج لإلدارة الحصول على عدد من التقارير المهمة التي تساعدها في             . تخطيط الموارد المتكامل  
تقارير : ومن تلك التقارير  . إتمام كافة عمليات التشغيل على افضل وجه وبالتالي تحقيق رضا العمالء             

ش الصيانة، وتقارير نظام إدارة اإلطارات،       االستالم، وتقارير نظام إدارة النقل، وتقارير نظام إدارة ور          
وقد ساهمت هذه التقارير بشكل مباشر في تمكين إدارة         . باإلضافة إلى تقارير اإليرادات والتكاليف لكل شاحنة      

الشركة من اتخاذ قرارات مهمة ضمن قطاع النقليات كان لها أكبر األثر في رفع كفاءة عمليات النقل وزيادة                   
 .ربحية القطاع

  النقليات طويلة األجلعقود
 شهرا لذا   ١٢تعي إدارة شركة الدريس أهمية المحافظة على عقود النقليات طويلة األجل التي تزيد مدتها عن                

فإنها تحرص على تقديم خدمات مميزة تضمن تجديد تلك العقود وتضيع فرصة انتقال تلك العقود إلى منافسيها                 
وقد حققت الشركة هدفها المنشود بفضل اهتمامها بتقديم الخدمة          . ءعند انتهاء المدد المتفق عليها مع العمال      

المميزة وكانت النتيجة كما توقعت حيث تم تجديد عدد من عقود النقليات مع كثير من العمالء خصوصا شركة                  
 .سابك والشركات التابعة لها لسنوات عديدة دون انقطاع

 خدمات الصيانة الذاتية ألسطول الشرآة
على إجراء الصيانة الوقائية الالزمة ألسطول الشاحنات رغم التكلفة اإلضافية التي تتحملها             تحرص الشركة   

أحيانا لضمان إتمام عمليات النقل في الوقت المتفق عليه مع العمالء ولتقليل وقت الشاحنات المهدر في حال                  
ال القطع األصلية في كافة     وتعمد الشركة إلى استعم   . حدوث تعطل مفاجئ نتيجة عدم إجراء الصيانة الوقائية       

 .أعمال الصيانة لضمان كفاءة عمليات التشغيل التابعة لقطاع النقليات
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 توسيع أعمال الشرآة الحالية ١-٦-٣

تقوم الشركة حاليا بوضع الخطط التوسعية الالزمة لزيادة عدد محطات الوقود التابعة لها في جميع أنحاء                  
كما تقوم الشركة   . ات البترولية سواء مبيعات التجزئة أو العقود الموقعة مع العمالء         المملكة لدعم نشاط الخدم   

بوضع الخطط المناسبة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات النقل التي تقدمها حيث تلقت الشركة مؤخرا طلبا                
كيماوية تابعة   شاحنة إضافية ذات المقطورات المقاومة للصدأ بغرض نقل مواد            ١٥من شركة سابك بتوفير     

 .لسابك

ومن خطط الشركة لزيادة عدد محطات الوقود القيام بعمليات استحواذ وشراء لشركات منافسة وذلك بعد إتمام                
عملية االكتتاب، وستستمر الشركة في إضافة محطات الوقود الفردية وذلك عن طريق تطبيق استراتجيتها في               

ثم إجراء التحسينات الالزمة وتحديثها لتتالئم مع شبكة         تحديد هذه المحطات واستئجارها من مالكها ومن         
وتتوقع إدارة الشركة أن تزيد حصتها من السوق جراء تطبيق هذه االستراتيجية              . الدريس لمحطات الوقود  

 .األمر الذي سيعزز نمو المبيعات والربحية

مهورية السودان حيث سيتم    ومن الخطط الهامة التي تعكف الشركة على دراستها تقديم خدمات النقليات في ج            
 وحدة من رؤوس الشاحنات ليتم تقديم خدمات نقل المحروقات والبضاعة باستخدام               ١٠٠شراء حوالي   

المقطورات المسطحة وتنوي الشركة القيام بشراء هذه الشاحنات من خالل حصولها على تمويل يتوافق مع                
ناسب واأليدي العاملة من سائقين وفنيي صيانة       وتتضمن تلك الخطة توفير فريق اإلدارة الم      . أحكام الشريعة 

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل في السودان خالل الربع           . لضمان تقديم أفضل الخدمات في السودان     
 .م٢٠٠٥الرابع من عام 
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 قطاع السوبر تو ٢-٦-٣

م نشاط هذا   ويض" قطاع السوبر تو  "م قطاعا جديدا أطلقت عليه اسم       ٢٠٠٥استحدثت الشركة في منتصف العام      
ويتوقع أن تدعم العائدات من نشاط هذا        ". الغسيل الممتاز "و" المقهى الممتاز "القطاع نشاطين رئيسيين هما     

القطاع وتحديدا مبيعات المشروبات الساخنة والباردة والمأكوالت الخفيفة كالمعجنات والحلويات المميزة              
وفيما يلي ملخص بعدد    . تعزز من مركزها المالي   باإلضافة إلى مراكز الغسيل المتطورة إيرادات الشركة و        

 :المحالت ومراكز الغسيل المتطورة التي تنوي الشركة تشغيلها

 عدد المحالت ومراآز الغسيل المتطورة ضمن قطاع السوبر تو: ١٥-٣ شكل 
  ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ المجموع
 المقهى الممتاز ٣ ٦ ٦ ٧ ٨ ٣٠
 الغسيل الممتاز ٣ ٦ ٦ ٧ ٨ ٣٠

 شركة الدريس: المصدر

 قسم المقهى الممتاز
سيتم تشغيل قسم المقهى الممتاز كمركز ربحية مستقل مما سيدعم عمليات التشغيل في الشركة ويزيد من                  

صة تتمثل في بيع    وسيقوم هذا النشاط الفرعي لقطاع السوبر تو بتقديم خدمات متخص          . إيراداتها وربحيتها 
 .المشروبات الساخنة والباردة وبعض المعجنات والحلويات المميزة ذات الشهرة العالمية

وسوف تبدأ الشركة بعمليات التشغيل التابعة لقسم المقهى الممتاز من خالل افتتاح محالت تقع ضمن محطات                
قهى الممتاز بحسب الخطط التوسعية     الخدمات البترولية، وسوف يبلغ عدد المحالت التي تقدم خدمات قسم الم          

وجدير بالذكر أن الشركة شارفت على االنتهاء من تأسيس الموقع           . م٢٠٠٩ محال بحلول عام     ٣٠للشركة  
األول من سلسلة محالت المقهى الممتاز، وذلك في محطة البترول المجاورة للمكتب الرئيسي للشركة في                 

 .طريق خريص في مدينة الرياض

شركة أنها تملك اإلمكانيات الالزمة والموارد البشرية المطلوبة لالرتقاء بمستوى الخدمات التي            وتعتقد إدارة ال  
ومن المقدر أن يبلغ    . ستقوم بتقديمها من خالل قطاع السوبر تو مما سيعزز نتائج أعمال الشركة وربحيتها             

عية المتعلقة بهذا القطاع حتى     حجم المصروفات الرأسمالية المطلوبة لكي تتمكن الشركة من تنفيذ الخطط التوس          
 . ريال سعودي٨,٩٤٠,٥٠٠م حوالي ٢٠٠٩العام 

 قسم الغسيل الممتاز
سيقوم هذا النشاط بتقديم خدمات غسيل متطورة للسيارات وتتوقع الشركة أن يزيد هذا النشاط الفرعي من                  

تلك المراكز التابعة   أرباح الشركة من خالل قيام الشركة بتشغيل مراكز الغسيل مباشرة عوضا عن تأجير                
 محطة من   ٤٩ويوجد حاليا مراكز غسيل للسيارات في       . للمحطات البترولية كما هو الحال في الوقت الراهن       

وستكون بداية التشغيل   .  مركز مؤجر يتم تشغيله عن طريق الغير       ٤٤المحطات التابعة لشركة الدريس منها      
وال ثم تمتد إلى كافة أرجاء المملكة مع النمو المتوقع           لهذا القسم على النحو المخطط له في مدينة الرياض أ          

 ٣٠وتشير الخطط التوسعية للشركة أن عدد مراكز غسيل السيارات ستبلغ حوالي              . للشركة في المستقبل  
 .م٢٠٠٩مركزا بحلول العام 

ركة ككل  وتتوقع الشركة أن يساهم نشاط قسم الغسيل الممتاز في زيادة إيراداتها وبالتالي دعم عمليات الش                
ومن المقدر أن يبلغ حجم المصروفات الرأسمالية المطلوبة لكي تتمكن الشركة من تنفيذ               . وزيادة أرباحها 

 . ريال سعودي٢,٦٢٠,٨٥٦م حوالي ٢٠٠٩الخطط التوسعية المتعلقة بهذا القطاع حتى العام 
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 رسالة الشرآة 
 لعمالئنا من خالل كفاءة الخدمات والتأهيل المناسب للموظفين، وضمان تطبيق           تقديم خدمات ذات قيمة مميزة    

 .أفضل اإلجراءات ضمن العمليات التشغيلية، وتحقيق أكبر العوائد الممكنة لمساهمي الشركة
 

 الرؤية المستقبلية 
 النقليات في   تسعى الشركة أن تكون من أكفأ وأفضل الشركات العاملة في مجال الخدمات البترولية وخدمات              

  .المملكة العربية السعودية
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التي تعد أحد أهم الدول المصدرة للبترول في العالم، بوفرة مخزونها النفطي             تتميز المملكة العربية السعودية،   
ن المنتجات البترولية التي تشمل ما      وتلبي المملكة كامل احتياجات االستهالك المحلي م      . وثبات مستوى إنتاجها  

 :يلي

 االستخدامات الرئيسية للمنتجات البترولية في المملكة: ١-٤ شكل 
 المنتج االستخدامات الرئيسية

 الغاز المسال  يستخدم في الطهي
 ينالبنز السيارات التي تعمل محركاتها باالحتراق الداخلي

 الكيروسين ووقود الطائرات الطائرات والمروحيات
 الديزل السفن والقطارات والشاحنات والمولدات 

 زيوت التشحيم مادة من مواد التشحيم
 البارافين الشمع وأعواد الثقاب

 زيت الوقود المعامل ومصانع اإلسمنت ومصانع الحديد والصلب
 األسفلت رصف الطرق وأعمال عزل المياه

 الغاز الطبيعي ليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه والصناعات البتروكيماويةتو
 شركة الدريس: المصدر 

. ويعتبر البنزين والديزل أهم المنتجات التي تباع من خالل محطات المحروقات التابعة لشركة الدريس                 
 وحاليا  ٥م٢٠٠٣محليا  في عام    من إجمالي المنتجات البترولية االمستهلكة      % ٦٢وكالهما معا يشكالن أكثر من      

كوقود للسيارات ويبلغ سعر التجزئة لهذا النوع       ) الخالي من الرصاص  ( أوكتان   ٩٥توفر أرامكو البنزين فئة     
 . هللة للتر الواحد٩٠من الوقود 

) م٢٠٠٣ يونيو   ٢٤الموافق  ( هـ   ١٤٢٤ ربيع الثاني    ٢٣ بتاريخ   ١٠٣ على قرار مجلس الوزراء رقم       ״وبناء
 أوكتان بسعر   ٩١م هو البنزين  فئة      ٢٠٠٧م طرح نوع آخر من وقود السيارات في يناير من عام             فإنه سيت 

 ريال  ١,٠٢إلى  )  أوكتان ٩٥( هللة للتر، فيما ستتم زيادة سعر النوع الحالي من البنزين              ٨٢تجزئة يبلغ   
 .سعودي للتر الواحد

موضح في الجدول التالي، فيما ارتفع      كما هو   % ٣,٥وقد ارتفع معدل الطلب السنوي على البنزين بنسبة          
ومن المقدر أن ينمو حجم     . م٢٠٠٣م إلى   ١٩٩٩سنويا خالل الفترة من      % ٤,٢الطلب على الديزل بمعدل     

 ١٦٠ مليون برميل للبنزين و    ١٠٠ مليون برميل، منها     ٢٦٠السوق الحالي بالنسبة للخدمات البترولية ليبلغ       
  .٦مليون برميل للديزل

                                                 
 وزارة البترول والثروة المعدنية :  المصدر  ٥
 شرآة الدريس:  المصدر  ٦
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 )م٢٠٠٣ –م ١٩٩٩) (مليون برميل(االستهالك المحلي من المنتجات البترولية : ٢-٤ شكل 
 المنتج ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩
 الغاز المسال  ١٣,٣٣ ١٣,٠٩ ١٢,٢٠ ١١,٩١ ١١,٧٠
 البنزين ٩٦,٩٦ ٩٣,٥١ ٨٩,٨٢ ٨٦,٨٥ ٨٤,٣٥
 الكيروسين ووقود الطائرات ٢١,٤٨ ١٩,٦٥ ١٩,٦٣ ٢٠,٢٦ ١٩,٣٢
 الديزل ١٥٣,٣٢ ١٤٦,٧٥ ١٤٦,١٥ ١٣٦,٤٨ ١٣٠,٣٥
 زيت الوقود  ٩٤,٥٠ ٧٧,٩٨ ٦٤,٨٧ ٦٢,٣٦ ٦٠,٦٥
 األسفلت  ١٢,٢٩ ١٠,٧٤ ٩,٠٧ ٧,٨٩ ٦,٧٢
 زيوت التشحيم ١,٨١ ١,٨٣ ١,٤٨ ٢,١٢ ٢,٠٨
 منتجات أخرى  ٥,٩٨ ٤,٦٢ ١,٩٧ ١,٨٨ ٢,٢٧

 اإلجمالي ٣٩٩,٦٧ ٣٦٨,١٦ ٣٤٥,٢٠ ٣٢٩,٧٥ ٣١٧,٤٤
 وزارة البترول والثروة المعدنية : المصدر

ووفقا لبيانات اإلدارة   . ويعتبر عدد المركبات العامل الرئيسي المؤثر في معدل الطلب على البنزين والديزل            
المركزية لإلحصاء في وزارة التخطيط بالمملكة، استوردت المملكة العربية السعودية نحو مليوني سيارة خالل              

منها سيارات ركاب وسيارات دفع رباعي، ويستخدم       % ٧٥م وتمثل   ٢٠٠٢م حتى العام    ١٩٩٢لفترة من عام    ا
من % ٢٤معظم تلك المركبات البنزين كوقود، وقد مثلت الحافالت والشاحنات التي تعمل بالديزل ما نسبته                

 .المركبات المستوردة خالل تلك الفترة

 )م٢٠٠٢ –م ١٩٩٢(عدد السيارات المستوردة في المملكة : ٣-٤ شكل 
 السنة سيارات شاحنات حافالت أخرى المجموع
٢٠٠٢ ٢١٨,٤١٣ ٦٨,١٤٢ ٩,٨١٨ ٢,٤٨٤ ٢٩٨,٨٥٧ 
٢٠٠١ ٢٤١,٢٤٥ ٦٨,٩٧٨ ١٠,٧٤٧ ٢,٣٣٢ ٣٢٣,٣٠٢ 
٢٠٠٠ ١٥٨,٣٤٣ ٤٦,١١٧ ٥,١٦٨ ١,٠٠٣ ٢١٠,٦٣١ 
١٩٩٩ ١٦٠,٢٧٣ ٣٢,٥٢٦ ٢,٤٢٣ ٥,٥٤٤ ٢٠٠,٧٦٦ 
١٩٩٨ ١١٤,٢٤٢ ٣٦,٦٢٨ ٣,١٤٣ ٧٢٩ ١٥٤,٧٤٢ 
١٩٩٧ ٧٦,٢٥٩ ٢٠,٦٣١ ١,١١٤ ٥٧٤ ٩٨,٥٧٨ 
١٩٩٦ ٧١,٨٣٦ ١٨,٠٠٥ ٧٠٩ ٥٥٩ ٩١,١٠٩ 
١٩٩٥ ٧٥,٧١٠ ١٧,٨٩٦ ٢,٧٥٨ ٩٨٦ ٩٧,٣٥٠ 
١٩٩٤ ١٠٩,١٢٦ ٣٠,٤٥٠ ٤,٢٠٦ ٦٤٤ ١٤٤,٤٢٦ 
١٩٩٣ ١١٤,٨٨٤ ٣٧,١٩٧ ٢,٩٥٣ ٨٦٧ ١٥٥,٩٠١ 
١٩٩٢ ١٥٧,٦٩٢ ٦٤,٩١٦ ٤,٠٩٩ ١,٠٤٧ ٢٢٧,٧٥٤ 

 اإلجمالي ١,٤٩٨,٠٢٣ ٤٤١,٤٨٦ ٤٧,١٣٨ ١٦,٧٦٩ ٢,٠٠٣,٤١٦
  وزارة التخطيط–اإلدارة المركزية لالحصاء : المصدر

من محطات الخدمات البترولية هي     % ٩٠، حيث أن أكثر من      ״يعتبر سوق الخدمات البترولية سوقا مجزءا     
 ويعتبر هامش الربح من المبيعات ضئيال نظرا ألن سعر البيع يحدد من قبل الجهات الرسمية،         .٧محطات فردية 

ك يعتبر مالكي محطات المحروقات ممن يقوموا بتشغيل شبكة واسعة من المحطات كشركة الدريس              ونتيجة لذل 
في وضع أفضل يمكنهم من الحصول على حصة أكبر من السوق وبالتالي التخفيض من التكاليف الثابتة بشكل                 

لى زيادة  وتعتبر القدرة ع  . يساعد على الحصول على ربحية أعلى مقارنة مع مالكي المحطات الفردية             
 .المبيعات بشكل كبير ومتطلبات الترخيص الالزمة من أهم العقبات أمام دخول منافسين جدد إلى السوق

ويقدر عدد محطات الوقود العاملة في المملكة العربية السعودية وفقا آلخر اإلحصائيات المتوفرة حوالي                 
.  محطة منها إلى الشركات الرئيسية من مالكي شبكات المحطات في السوق             ٤٣٦، تعود   ٧ محطة ٥,٣٠٠

ويمتلك كل من شركة التسهيالت وشركة الدريس أكبر شبكة من محطات الوقود المنتشرة في أنحاء المملكة،                 
على % ٢٨و  % ٤٠حوالي  )  محطة ٤٣٦ على   ״بناء(حيث تبلغ حصتاهما من قطاع مالكي شبكات المحطات         

                                                 
 شرآة الدريس:   المصدر  ٧
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)  محطة ٤٣٦ على   ״بناء% (١٤و  % ١٨ وكل من شركتي وقود السعودية وشركة نفط بحصة تبلغ            التوالي،
 .لكل منهما على التوالي

 هيكل ملكية محطات الوقود : ٤-٤ شكل 
نـفـط
1.2%

التسهيالت
3.3%

الـدريس
2.3%

محطات فردية
91.7%

الشركات الرئيسية
8.3%

وقود السعودية
1.5%
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ي الشركة أعمال نقل وتسليم البضائع داخل المملكة والدول المجاورة          يغطي النشاط التشغيلي لقطاع النقليات ف     
ويمكن تصنيف  . مثل البحرين وقطر والكويت واإلمارات العربية المتحدة واألردن ولبنان وسوريا والعراق           

 :خدمات النقليات داخل المملكة من حيث المنتجات التي يتم نقلها على النحو اآلتي
 نقل المنتجات الكيماوية 
 نقل زيوت األساس  
 نقل السكر 
 نقل حبوب الشعير 
 نقل المحروقات والمنتجات األخرى 

 نقل المنتجات الكيماوية ١-٢-٤

تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المنتجة لمشتقات البترول في العالم، وتعد شركة سابك للتسويق                
ية التي يتم إنتاجها بواسطة سابك في كل من           المحدودة بمثابة الجهاز التسويقي الرئيسي للمشتقات البترول       

ويتم نقل المنتجات الكيماوية سواء على شكل سائل أو مسحوق بواسطة شاحنات ذات صهاريج               . الجبيل وينبع 
ومقطورات مخصصة لنقل المساحيق والمواد السائبة، باإلضافة إلى الشاحنات المسطحة وهي الوسائل األكثر             

 . بالمملكة والدول المجاورةاستخداما في عمليات النقل 

كما يتم نقل منتجات كيماوية أخرى من شركة سابك تدخل في صناعة منتجات متفرقة مثل النسيج والسجاد                  
وتتوقع . والموكيت ومواد التعبئة والتغليف واألواني البالستيكية ومواد التبييض والمنظفات والمواد الالصقة           

لكيماوية في السنوات القادمة نظرا لالستخدامات الواسعة لها في           إدارة الشركة أن يستمر نمو المنتجات ا       
وتنقل المنتجات الكيماوية في شاحنات ذات صهاريج مصنوعة من المواد المقاومة              . الصناعات المختلفة 
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وفيما يلي ملخص بأهم    . ٨ضمن قطاع النقليات  % ٦٦وتقدر شركة الدريس حصتها من السوق بحوالي        . للصدأ
 :ولية والمنتجات الكيماوية التي يتم نقلها في مختلف أنحاء المملكةالمشتقات البتر

 )PVCبي في سي (مساحيق وبلورات آلورايد البولي فينيل 
م من واقع أوامر التسليم الفعلية التي       ٢٠٠٤يقدر حجم نقليات الشركة من مسحوق الـبي في سي خالل عام            

 طن، قامت الشركة بنقل     ٢٠٠,٠٠٠د في السوق حوالي     نفذتها الشركة وإجمالي ما تم إنتاجه من تلك الموا         
ومن أهم تلك الشركات جلوب     . بواسطة شركات أخرى  % ٣٨منها بينما تم نقل الباقي ويمثل       % ٦٢حوالي  

 .مارين وشركة مبرد وشركة الشمراني

 م حسب الناقل٢٠٠٤خالل عام حجم النقليات من مسحوق البي في سي : ٥-٤ شكل 
  )طن(حجم النقليات  النسبة المئوية

 شركة الدريس  ١٢٣,٣٩٢ %٦٢
 ٩الشركات األخرى ٧٦,٦٠٨ %٣٨

 اإلجمالي ٢٠٠,٠٠٠ %١٠٠
 شركة الدريس: المصدر 

 طن،  ١,٣٠٠,٠٠٠م حوالي   ٢٠٠٤أما بالنسبة لبلورات الـبي في سي، فيقدر حجم ما تم إنتاجه منها عام                
 طنا، بينما تولت شركات أخرى نقل الباقي ويمثل         ٣٧،٣٥٨أي ما يعادل    % ٢,٨٧لشركة بنقل حوالي    قامت ا 
  طنا، وجدير بالذكر أن منافسي الشركة الرئيسين في مجال نقل بلورات                ١,٢٦٢,٦٤٢أي  % ٩٧,١٣

 .الـبي في سي هم جلوب مارين ومبرد والمسلم والمجدوعي والذياب والراجحي

 م حسب الناقل٢٠٠٤حجم النقليات من بلورات البي في سي خالل عام : ٦-٤ شكل 
  )طن(حجم النقليات  النسبة المئوية

 داخل المملكة  
 شركة الدريس ٣,٤٠٧ %٠,٤٩
 ١٠المنافسون ٦٩٦,٥٩٣ %٩٩,٥١

 المجموع  ٧٠٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠
   
 دول مجلس التعاون   

 شركة الدريس - %٠,٠٠
 ١٠المنافسون ٢٥٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠
 المجموع ٢٥٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠

   
 )األردن وسوريا ولبنان واليمن (الشرق األوسط   

 شركة الدريس ٣٣,٩٥١ %٩,٧٠
 ١٠المنافسون ٣١٦,٠٤٩ %٩٠,٣٠

 المجموع ٣٥٠,٠٠٠ %١٠٠,٠٠
   
 ملخص  

 شركة الدريس ٣٧,٣٥٨ %٢,٨٧
 ١٠المنافسون ١,٢٦٢,٦٤٢ %٩٧,١٣
 الحجم اإلجمالي ١,٣٠٠,٠٠٠ %١٠٠

 شركة الدريس: المصدر 

ويتم نقل الـبي في سي من مصانع سابك في الجبيل وينبع إلى داخل المملكة العربية السعودية وخارجها على                  
وبالعموم فقد ازداد حجم الطلب في السنوات األخيرة على بلورات البي في سي باعتبارها إحدى                 . السواء

                                                 
 شرآة الدريس:  المصدر ٨
 .جلوب مارين وشرآة مبرد وشرآة الشمراني وأهم الشرآات المنافسة  ٩
 .الراجحيجلوب مارين ومبرد والمسلم والمجدوعي والذياب و وأهم الشرآات المنافسة  ١٠
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وتتوقع الشركة أن يستمر النمو في حجم نقليات البي         . مواد األولية الالزمة الداخلة في الصناعات البالستيكية      ال
 .في سي خالل السنوات القادمة

 )DOPدي او بي (ديوآتيل فثاليت 
 يتم استخدام هذه المادة على نطاق واسع في صناعة المنتجات البالستيكية المرنة وخاصة المصنوعة من                  

وقد تم  .  طن ٢٩,٢٠٠م حوالي   ٢٠٠٤وقد بلغ حجم اإلنتاج السنوي من الـدي او بي في عام            . بي في سي  الـ
نقل كامل الكمية المشار إليها بواسطة شركة الدريس وذلك من مصانع شركة سابك بمدينة الجبيل الصناعية                 

اإلشارة إلى أن الشركة تتولى     وتجدر  . على الوجهات المختلفة داخل المملكة وخارجها الستخدامها كمواد أولية        
 .م حيث تم تجديد ذلك العقد بصورة مستمرة منذ ذلك الحين١٩٩٣نقل الـدي أو بي منذ العام 

 نقل منتجات زيوت األساس ٢-٢-٤

تعتبر شركة  . تستخدم زيوت األساس كمادة أولية تدخل في صناعة زيوت المحركات ومواد التشحيم المختلفة            
وتقوم شركة الدريس بنقل زيوت     . وت األساس في المملكة العربية السعودية     لوبريف هي المنتج الرئيسي لزي    

األساس من مصانع شركة لوبريف في جدة وينبع إلى مختلف شركات إنتاج مواد التشحيم في المملكة والدول                 
 .م٢٠٠٤ويبين الجدول التالي ملخصا إلجمالي حجم النقليات من شركة لوبريف في عام . المجاورة

 م حسب الناقل٢٠٠٤حجم النقليات من زيوت األساس عام : ٧-٤ شكل 
  )طن(حجم النقليات  النسبة المئوية

 شركة الدريس  ١٤٦,٠٠١ %٦٠
 ١١الشركات المنافسة ٩٦,٢٤٩ %٤٠

 الحجم اإلجمالي ٢٤٢,٢٥٠ %١٠٠
 شركة الدريس: المصدر 

فإن الدريس تهيمن على قطاع نقليات زيوت األساس في السوق منذ وقعت عقدا مدته              وبحسب إدارة الشركة،    
م ساندها في ذلك خبرتها في هذا القطاع من النقليات          ٢٠٠٠ ديسمبر   ٢٥خمس سنوات مع شركة بترولوب في       

 .وتقوم الشركة بنقل زيوت األساس بواسطة صهاريج مصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ. م١٩٩٤منذ العام 

 نقل السكر ٣-٢-٤

تنفرد الشركة بتقديم خدمات نقل السكر السائب من مصنع شركة السكر المتحدة بجدة إلى مختلف مصانع                  
األغذية والمشروبات في جدة والرياض، حيث يتم استخدامه بصورة أساسية في عمليات تصنيع المواد                  

وتستخدم . حدة لمدة خمس سنوات   م تم تجديد عقد الشركة مع شركة السكر المت        ٢٠٠٥ يناير   ١وفي  . الغذائية
كما تقوم شركة الدريس    . الشركة شاحنات مخصصة مصنوعة من الصلب المقاوم للصدأ لنقل السكر السائب           

وفيما يلي ملخص بحجم النقليات من السكر        . بنقل جزء من السكر المعبأ الذي تنتجه شركة السكر المتحدة          
 :خارج المملكةم بما فيها النقليات إلى ٢٠٠٤السائب خالل عام 

                                                 
 . وأهم الشرآات المنافسة هنا بن دقم للنقليات والحقول للنقليات ١١
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 م حسب الناقل٢٠٠٤حجم نقليات السكر خالل عام : ٨-٤ شكل 
  )طن(حجم النقليات  النسبة المئوية

 نقليات السكر السائب  
 شركة الدريس ٥٣٫٩٨١ %١٠٠

 المنافسون - -
 إجمالي حجم نقليات السكر السائب ٥٣٫٩٨١ %١٠٠

   
 نقليات السكر المعبأ  
 شركة الدريس ١١٫٥٩٢ %٢
 ١٢المنافسون ٥٨٩٫٤٠٨ %٩٨

 إجمالي حجم نقليات السكر المعبأ ٦٠١٫٠٠٠ %١٠٠
   
 نقليات السكر المعبأ إلى خارج المملكة  
 شركة الدريس - -

 ١٢المنافسون ٦٠٫٠٠٠ %١٠٠
 شركة الدريس: المصدر 

 خارج المملكة تتم بصورة رئيسية عن طريق شركات ناقلة أخرى حيث             وجدير بالذكر أن نقليات السكر إلى     
 .يتم تصدير السكر إلى كل من األردن وسوريا ولبنان واليمن

 نقل حبوب الشعير ٤-٢-٤

تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول المستوردة للشعير، ويتم استيراده بشكل رئيسي من كل من                  
ستخدم الشعير كعلف للماشية وكذلك في إنتاج شراب الشعير باإلضافة إلى             وي. استراليا والدول األوروبية  

وتتم عمليات نقل الشعير إلى المملكة عن طريق البحر حيث تصل             . استخدامه في إنتاج الحبوب األخرى    
الشحنات إلى موانئ المملكة الموجودة في جدة وينبع وجيزان والدمام والجبيل، ومن ثم يتم نقل الشعير إلى                   

 .م٢٠٠٤ويبين الجدول اآلتي ملخص الحجم اإلجمالي لنقليات الشعير خالل عام . صوامع والمواقع األخرىال

 م حسب الناقل٢٠٠٤حجم نقليات حبوب الشعير خالل عام : ٩-٤ شكل 
  )طن(حجم النقليات  النسبة المئوية

 مواني المنطقة الغربية  
 شركة الدريس ٢٫٧٣٠٫٠٤٠ %٧١
 ١٣المنافسون ١٫١١٥٫٩٦٠ %٢٩

 إجمالي حجم نقليات المنطقة الغربية ٣٫٨٤٦٫٠٠٠ %١٠٠
   
 مواني المنطقة الشرقية  
 شركة الدريس ٨٣٫٧١١ %٤
 ١٣المنافسون ٢٫٠٧٠٫٢٨٩ %٩٦

 إجمالي حجم نقليات المنطقة الشرقية ٢٫١٥٤٫٠٠٠ ٪١٠٠
   
 ملخص  
 شركة الدريس ٢٫٨١٣٫٧٥١ %٤٧
 ١٣المنافسون ٣٫١٨٦٫٢٤٩ %٥٣

 الحجم اإلجمالي ٦٫٠٠٠٫٠٠٠ %١٠٠
 شركة الدريس: المصدر 

وتتم معظم النقليات من حبوب الشعير عن طريق موانئ المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية ومن                  
 .على الشعير في المملكةالمتوقع زيادة عمليات النقل في المستقبل تبعا للنمو المستمر في الطلب 

                                                 
 . وأهم الشرآات المنافسة هنا المجدوعي، والمسلم، والسديس، والسيف، والعايض، والشمري، وباخشب، والهباس ١٢
 .الهباس والقحطاني ونقليات أبو هيد وأهم الشرآات المنافسة  ١٣
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ويشمل المنافسون الرئيسيون لشركة الدريس في مجال نقليات الشعير كل من الهباس والقحطاني ونقليات أبو                
 .هيد

 نقل المحروقات والمنتجات األخرى ٥-٢-٤

يتم نقل المحروقات من موقع شركة أرامكو في شاحنات ذات صهاريج مخصصة لذلك إلى المحطات التابعة                 
وتقوم الشركة باستخدام شاحنات معدة وفقا لمعايير       . ط التوزيع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة      للشركة ونقا 

ويعتبر مواكبة التوسع في أعمال الشركة إحدى أولويات الشركة الحالية          . ومواصفات محددة من شركة أرامكو    
 .مات نقل المحروقاتحيث تمتلك أسطوال ضخما من الناقالت يمكنها من تلبية الطلب المتزايد على خد

ويعتبر الطلب على النقليات بواسطة المقطورات المسطحة والمقطورات ذات الجوانب المتحركة أكبر قطاعات             
النقل نموا وأهمها وتتميز تلك الشاحنات بإمكانية تشغيلها لنقل مختلف البضائع والسلع المعبأة كالمواد الغذائية               

هذا القطاع من السوق يعتبر مجزأ وذلك لكثرة مزودي الخدمة الذين            إال أن   . والحديد والبالستيك واألسمنت  
 .يملكون عددا محدودا من رؤوس الشاحنات والمقطورات
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تتألف الوظائف التشغيلية والمساندة في شركة الدريس من قسم التسويق وقسم المبيعات وأنظمة المعلومات                
ويقوم فريق إداري   .  البشرية وأنظمة األمن المعلوماتي ونسخ البيانات االحتياطية        اإلدارية وإدارة الموارد  

 .مؤهل ومدرب بإدارة كل قسم من األقسام المذكورة، ويرفع الفريق تقاريره للمدير التنفيذي والمدير المالي

لوماتي متكامل إلدارة   وسعيا منها لزيادة فعالية وكفاءة عمليات التشغيل، قامت الشركة بتطوير وتنفيذ نظام مع            
الخدمات البترولية والنقليات مما سهل عمليات متابعة ومراقبة أعمال الشركة من خالل القدرة على إصدار                 
كافة التقارير الالزمة حسب متطلبات العمل، األمر الذي يساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات في الوقت المناسب                

 .وبالتالي تحقيق أهداف الشركة

5-1   

 الخدمات البترولية ١-١-٥

والزيوت ومواد  ) المحروقات(يتمثل نشاط قطاع الخدمات البترولية بالشركة في تجارة التجزئة في الوقود              
أما تجارة الجملة فإنها    . ويعتبر سائقو السيارات هم عمالء الشركة األساسيون ضمن هذه المجموعة         . التشحيم

 جهات رسمية أو خاصة محددة كالجهات الحكومية وشركات          تتم عن طريق عقود طويلة األجل توقع مع        
 شهرا ويتم توقيع هذه العقود عن طريق         ٣٦ شهرا و  ١٢وتتراوح فترات هذه العقود بين      . القطاع الخاص 

 .مناقصات مفتوحة يشارك بها كافة مالكي ومشغلي المحطات

ق األساسية لتنمية وتطوير    تحرص الشركة على تقديم عروضها في كافة المناقصات العامة كإحدى الطر            
أعمالها في مجال تقديم الخدمات البترولية، كما تقوم الشركة بجهود متواصلة لتوقيع عقود جديدة سواء مع                  

. جهات حكومية أو شركات ومؤسسات من القطاع الخاص عن طريق االتصاالت المباشرة مع تلك الجهات               
بعة كافة الفرص المتاحة لتوقيع عقود جديدة من خالل          ويقوم الفريق العامل في قسم التسويق بالشركة بمتا        

االستجابة لطلبات العمالء المتوقعين بحضور االجتماعات وإعداد شرح وافي عن خبرة اإلدارة وخدماتها                
 .المميزة ونشاطها القائم وغالبا ما تثمر هذه الجهود المكثفة عن نتائج إيجابية تتوج بتوقيع عقود جديدة للشركة

تجات والخدمات التي تقدمها الشركة مقابل االتفاقيات الموقعة مع العمالء مبيعات تعاقدية تخضع               تمثل المن 
وتتيح الشركة لعمالئها ضمن هذه المجموعة استخدام الكوبونات أو           . لحدود ائتمان وطرق سداد محددة     

 .البطاقات الذكية عند الحصول على الخدمات في محطات شركة الدريس

 ريال سعودي سنويا للدعاية واإلعالن في الصحف        ٥٠٠,٠٠٠ إلى   ٣٠٠,٠٠٠مجموعه  وتخصص الشركة ما    
كما تقوم الشركة بتخصيص    . المحلية وكذلك صيانة لوحتين إعالنيتين في موقعين مميزين في مدينة الرياض          

ت  ريال سعودي لحمالت إعالنية تقوم بها سنويا وتشمل توزيع العديد من الجوائز كالسيارا              ٩٠٠,٠٠٠مبلغ  
 .واألجهزة المنزلية

 خدمات النقليات ٢-١-٥

وعند توقيع تلك العقود يتم إرسال كافة       . توفر الشركة خدمات النقليات عن طريق عقود يتم توقيعها مع العمالء          
وهو نظام  (ومن ثم يتم تحديث نظام إدارة النقليات        . التفاصيل إلى األقسام التشغيلية والقسم المالي في الشركة       

 ).من خالل برنامج متصل بشكل مباشر بالنظام المحاسبي بالشركةإلدارة العمليات 
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ويتم بعد ذلك، التنسيق مع ممثل العميل بخصوص توقيت عمليات النقل والكميات التي سيتم نقلها ومن ثم يقوم                  
القسم المسؤول بالشركة بإعداد خطة العمل بشكل مفصل بحيث تشمل عدد الشاحنات المطلوبة إلنجاز المهمة               

 .الجدول المتفق عليه مع العميلحسب 

5-2    

) ERP(قامت الشركة بتطوير وتطبيق أنظمة معلومات إدارية من خالل نظام تخطيط الموارد في المنشأة                 
وهو نظام متكامل يرتبط بالنظام المالي المحاسبي ويعمل باللغتين           . لقطاعي الخدمات البترولية والنقليات   

 .جليزيةالعربية واإلن

 أنظمة إدارة الخدمات البترولية ١-٢-٥

يقوم النظام المستخدم في إدارة قطاع الخدمات البترولية بمراقبة كافة المعامالت المتعلقة بشبكة محطات الوقود            
كما يقوم النظام بتحليل ومعالجة عمليات التشغيل بما في ذلك           . والخدمات المقدمة من خالل العقود الموقعة     

ي يتم إصدارها لشركة أرامكو، وإدارة المخزون لكل محطة على حدة والخدمات المقدمة               أوامر الشراء الت  
 .مللعمالء وتسديداته

ويتألف نظام إدارة الخدمات البترولية من عدة تطبيقات فرعية تقوم بدورها بعمليات المعالجة وإصدار التقارير               
ة المشتريات من أهم تلك التطبيقات ضمن هذا        الالزمة لقطاع الخدمات البترولية وتعتبر وحدة المبيعات ووحد       

 .النظام

 نظام إدارة النقليات ٢-٢-٥

ويشمل . يقوم النظام المستخدم في إدارة قطاع النقليات بمعالجة كافة عمليات التشغيل المرتبطة بهذا القطاع               
حالت ونوع  ذلك البنود المتغيرة في عقود النقليات مثل نقطة االنطالق والوجهة والمسافة والوزن وعدد الر              

 على هذه البنود المتغيرة بتحديد االستخدام األمثل        ״ومن مميزات هذا النظام أنه يقوم بناء        . السلعة التي يتم نقلها   
للموارد بحيث يتم تشغيلها بما يحقق أفضل النتائج آخذا بعين االعتبار حالة الطرق التي سيتم قطعها والوقت                  

 :لتطبيقات الموجودة ضمن هذا النظامومن أهم ا. الغير مستغل ومدة االنتظار
 أوامر االستالم 
 سندات تحميل المرتجعات 
 جدولة أوقات الشاحنات 
 إيرادات وتكاليف الشاحنات 
 إصدار الفواتير 
 مقارنة الزمن المقدر للرحالت والزمن الفعلي 
 استهالك الوقود 
 العالوات المتعلقة بالرحالت المقطوعة 
 شاحناتجدولة أعمال الصيانة الوقائية لل 
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األستاذ العام والحسابات المدينة والحسابات الدائنة      : التالية يتألف نظام المحاسبة المالية من التطبيقات الرئيسية      
 .واألصول الثابتة التي تشمل عددا من التطبيقات الفرعية
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 األستاذ العام
بية كاليومية العامة والعمليات المحاسبية المتكررة       يقوم األستاذ العام باالحتفاظ بعدد من السجالت المحاس         

كما يتم من خالل هذا التطبيق االحتفاظ بسجل االلتزامات الطارئة على            . والمقبوضات والمدفوعات النقدية  
 .الشركة

 الحسابات المدينة
محاسبية المتكررة  يتم من خالل التطبيقات المتعلقة بالحسابات المدينة االحتفاظ باليومية العامة والعمليات ال             

كما يقوم التطبيق بمعالجة المبيعات واإلشعارات المدينة وتعمير الذمم           . والمقبوضات والمدفوعات النقدية  
 .المدينة واحتساب الديون المشكوك في تحصيلها

 الحسابات الدائنة
 .والدائنةيقوم هذا التطبيق بمعالجة المشتريات والمدفوعات النقدية والنثرية واإلشعارات المدينة 

 األصول الثابتة
يتم حفظ بيانات األصول الثابتة واستهالكاتها وقيمة اإلضافات والحذوفات التي تمت عليها من خالل هذا                  

 .التطبيق
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يحتفظ نظام إدارة الموارد البشرية بسجالت الموظفين التي تحوي كافة البيانات الشخصية والمؤهالت العلمية               
ومن المعلومات التي يتيحها هذا النظام ما يتعلق بصالحية الوثائق           .  الطبي لكل موظف على حدة     والسجل

ومن أهم ما يقوم به هذا النظام احتساب مستحقات           . الهامة كاإلقامة والتأشيرات ورخص القيادة للسائقين      
 .الموظفين من رواتب وأجور وإجازات ومكافآت نهاية الخدمة
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كما يقوم النظام بعمل نسخ      . يوجد لكافة التطبيقات المستخدمة في الشركة نظام أمني لحماية المعلومات           
احتياطية لكافة البيانات التي تتم معالجتها لتتمكن الشركة من استعادتها عند الحاجة وفي حال تعطل النظام أو                 

 اسم محدد وكلمة مرور لتوفير أقصى درجات الحماية من دخول األشخاص            ولكل مستخدم . فقدان تلك البيانات  
كما تمكن هذه الميزات الشركة من تحديد المسؤوليات في حال وجود عبث             . الغير المصرح لهم إلى النظام    

ويتم تحديد مستوى   . بالنظام أو معامالت تم تمريرها دون الحصول على الصالحيات من األشخاص المخولين           
ت التي يمكن لألشخاص المخول لهم الدخول إليها طبقا للتوصيف الوظيفي ومدى الصالحية الممنوحة               البيانا

 .لكل مستخدم

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة لم تواجه فيما مضى وحتى تاريخ نشرة اإلصدار أي مشاكل تتعلق باألنظمة                  
 .المعلوماتية للشركة
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 مع مواد خطرة وسامة وقابلة لالشتعال وجميعها يخضع ألنظمة وتعليمات             تتضمن أعمال الشركة التعامل   
وقد قامت الشركة بوضع السياسات واإلجراءات الالزمة لضمان االلتزام بكافة األنظمة             . حكومية محددة 

 .المتعلقة بتحميل ونقل وتفريغ وتخزين هذه المواد

ال المحطات بها تعليمات واضحة بشأن التعامل مع         وتوفر الكتيبات اإلرشادية التي يتم تزويد السائقين وعم        
كافة المواد الخطرة والسامة والقابلة لالشتعال ألجل المحافظة على أمن وسالمة الموظفين والبيئة وتوفير                
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كما تتضمن الكتيبات اإلرشادية شرح مفصل لإلجراءات الواجب اتخاذها في حال وقوع            . ظروف العمل اآلمنة  
 .ك للحد من الخسائر واإلصاباتأي حادث أو طارئ وذل

كما تجدر اإلشارة إلى أن     . وتعتقد اإلدارة أن الشركة ملتزمة التزاما كامال بكافة األنظمة المتعلقة بحماية البيئة           
الشركة لم تواجه فيما مضى وحتى تاريخ نشرة اإلصدار أي مطالبات أو ادعاءات قانونية للتعويض عن                   

 .العمل أو عدم اكتمال وسائل السالمة فيهاإصابات أو أمراض نتجت عن بيئة 
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 مجلس اإلدارة ١-١-٦

ويتألف مجلس اإلدارة من    .  الشركة جميع مساهمي ")  اإلدارة مجلس("شركة الدريس    في   دارةاإلمجلس  يمثل  
تم زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة إلى         على النحو التالي وبعد إتمام عملية الطرح سي         أعضاء) ٧(سبعة  
 :منهم على األقل مستقلين عن عائلة الدريس) ٣(وسيكون ثالثة ) ١٠(عشرة 

 أعضاء مجلس اإلدارة: ١-٦ شكل 
 الوظيفة االسم الجنسية العمر
 الرئيس محمد الدريسبن حمد  سعودي ٧٠
 نائب الرئيس محمد الدريسبن عبدالمحسن / دسالمهن سعودي ٦٠
 عضو سعد الدريسبن عبداإلله / المهندس سعودي ٤٧
 عضو سعد الدريسبن فهد  سعودي ٤٥
 عضو محمد الدريسبن سعود  سعودي ٤٠
 عضو عبداهللا الدريسبن خالد  سعودي ٤٠
 عضو عبدالمحسن الدريسبن خالد  سعودي ٣٧

 شركة الدريس: المصدر

 ة العليااإلدار ٢-١-٦

خدمات مميزة في إدارة نشاط ال     وخبرة    فريق مؤهل يمتلك دراية     شركة الدريس من   اإلدارة العليا في   تتألف
  أمام مجلس   األول مسؤولالويتولى المدير التنفيذي مسؤولية إدارة أعمال الشركة وهو          . ياتالبترولية والنقل 

 اإلدارة  وتتألف. نومجلس والمساهم تي يرسمها ال  الهداف  ومدى تحقيق األ  أداء الشركة   يتعلق ب  فيما اإلدارة
 :ة أسماؤهمالعليا برئاسة المدير التنفيذي من األعضاء التالي

 اإلدارة العليا بالشرآة: ٢-٦ شكل 
االسم الجنسية العمر  الوظيفة
 ر التنفيذيالمدي  سعد الدريس بنعبد اإلله/ المهندس سعودي ٤٧
 تنفيذيمدير النائب ال  سعد الدريس بنفهد سعودي ٤٥
 مدير الشؤون المالية زبالن الثالث. أونوفري س فلبيني ٥٤
 النقليات قطاع مدير عام توفيق بن أحمد المزين سعودي ٥٨
 روليةبتالقطاع الخدمات مدير عام  يوسف المغربي بن محمود سعودي ٤٦
 مدير عام الموارد البشرية محسن الدريسعبدالبن خالد  سعودي ٣٧
 النقلياتقطاع نائب مدير عام  الفقي عامر فاروق مصري  ٦٠
 البتروليةالخدمات /  للشؤون المالية العاممساعد المدير رسمي جرجس عوض مصري ٥١
 ياتلنقلقطاع ا /لشؤون الماليةل  العاممديرالمساعد  راسكو. روبرتو ت فلبيني ٤٢
 السوبرتو /لشؤون الماليةل  العاممديرالمساعد  رازون. دواردو سا فلبيني ٤٥
 مدير تقنية المعلومات عرفان خالد قاضي هندي ٤٤

 شركة الدريس: المصدر
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  أعضاء مجلس اإلدارةخبرات ومؤهالت  ٣-١-٦

 خطط تطوير وضع   وكان مسؤوال عن     لشركةأحد مؤسسي ا   : مجلس اإلدارة  محمد الدريس، رئيس  بن  حمد  
في لجنة النقل في    عضو  وهو   .منذ التأسيس حيث أنه ساهم في تأسيس كافة قطاعات الشركة         ركة   الش نشاطات

 .الغرفة التجارية الصناعية في الرياض

العلوم في  في   بكالوريوس   حصل على  : مجلس اإلدارة  محمد الدريس، نائب رئيس   بن  عبدالمحسن  / المهندس
في ماجستير  الدرجة  و ،بالواليات المتحدة األمريكية  من جامعة فلوريدا    م  ١٩٧٢عام  الهندسة الميكانيكية   
.  من جامعة أوكالهوما بالواليات المتحدة األمريكية      م١٩٧٧عام  ) تخصص انتقال الحرارة  (الهندسة الميكانيكية   

غرفة التجارة  : لكل من   مجلس إدارة  المجلس السعودي الكندي لألعمال وهو عضو      يشغل منصب رئيس    
وجمعية رعاية األطفال المعوقين وجمعية األمير فهد بن سلمان الخيرية          ) إنسان(يتام  الدولية وجمعية رعاية اال   

مجلس األعمال السعودي الياباني ومجلس     : لرعاية مرضى الفشل الكلوي وعضو اللجنة التنفيذية لكل من         
ة السعودية،  األعمال السعودي الصيني وغرفة التجارة اإلسالمية كما أنه عضو في الغرفة التجارية األمريكي             

واللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية ومعهد السيرة األمريكي وجمعية المهندسين السعوديين                
 .وجمعية االقتصاد السعودية

 تخرج من جامعة تكساس عام      :المدير التنفيذي وسعد الدريس، عضو مجلس اإلدارة      بن  عبداإلله  / المهندس
 قبل وظيفته الحالية، شغل     .م٢٠٠٤من عام   ير  ايرا تنفيذيا في ين    هندسة مدنية وعين مد    م تخصص ١٩٧٨

والتحق بشركة  . رئيس المصنع السعودي األمريكي للزجاج    م و ١٩٨٢عام  التنفيذي في   منصب نائب المدير    
 .القطاعنشاط مدير لقطاع السيارات حيث كان مسؤوال عن م ك١٩٧٨الدريس عام 

درجة م على   ١٩٨٥في العام    حصل :ائب المدير التنفيذي  نسعد الدريس، عضو مجلس اإلدارة و     بن  فهد  
نائبا للمدير  عين  و. إدارة األعمال من كلية تيلوستون بالواليات المتحدة       تخصص  اآلداب  في  بكالوريوس  ال

منصب مدير عام   قبلها  وشغل  م  ٢٠٠٤من عام   في يوليو   في الشركة   ضوا في اللجنة التنفيذية     التنفيذي وع 
 .م٢٠٠٤ م حتى٢٠٠٠من يونيو للفترة ية  البترولالخدماتقطاع 

حصل على شهادة الثانوية العامة من مدرسة الفاروق في           :، عضو مجلس اإلدارة   محمد الدريس بن  سعود  
 سنة من الخبرة في مختلف األقسام مع الشركة شملت العمل كمساعد مدير قسم قطع الغيار                ١٤ولديه   الرياض

 .مل كمدير إداري في الشركةوكذلك في قسم الخدمات البترولية كما ع

اقتصاد تخصص  داب  في اآل بكالوريوس  درجة ال  حصل على  :عبداهللا الدريس، عضو مجلس اإلدارة    بن  خالد  
في عدة وظائف    عمل ،من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالمملكة العربية السعودية          م  ١٩٨٩عام  

 عاما، منها إدارة قسم الخدمات البترولية       ١٤على مدى   إدارية في شركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة         
ومشاريع أخرى متنوعة في الشركة ويشغل حاليا منصب مدير عام قسم العقود الحكومية في شركة الحاج                  

 .حسين علي رضا المحدودة

عبدالمحسن الدريس، عضو مجلس اإلدارة ومدير عام الموارد البشرية والتطوير ومدير عام قطاع             بن  خالد  
ذلك، فقد  إضافة إلى   .  عاما ٢٠ منذ   في إدارة الموارد البشرية والتطوير في الشركة      عضو فاعل    :توسوبر  ال
من و.  مع الجهات الحكومية على مدى السنوات التسع الماضية        خصوصامسؤوال عن العالقات الخارجية      نكا

 موظفا بديال على نفس الدرجة من       المتوقع أن يبدأ بممارسة مسؤولياته ضمن قطاع السوبر تو حالما يتم إحالل           
 .لموارد البشريةالتأهيل ليدير نشاط ا

 خبرات ومؤهالت اإلدارة العليا  ٤-١-٦

ورد ذكره سابقا ضمن أعضاء      :المدير التنفيذي وسعد الدريس، عضو مجلس اإلدارة      بن  عبداإلله  / المهندس
 .مجلس اإلدارة
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ورد ذكره سابقا ضمن أعضاء مجلس       :نفيذينائب المدير الت  سعد الدريس، عضو مجلس اإلدارة و     بن  فهد  
 .اإلدارة

 التجارة من   قسمالعلوم  في  بكالوريوس  درجة ال  يحمل   :زبالن الثالث، مدير الشؤون المالية    . أونوفري س 
 وقبل االلتحاق بشركة    .م١٩٩٩وظيفته الحالية عام    في   عين. م١٩٧٢ عام   الكلية الفلبينية للتجارة في مانيال    

فقد كان في البنك    ذلك المجال    أما آخر منصب شغله في       .م١٩٧٢ منذ عام    البنكيال  الدريس عمل في المج   
في البنك السعودي   قبلها  عمل  و. للشركاتالمصرفية  مجموعة  ال ضمن ة تنفيذي بوظيفةالسعودي األمريكي   

 م كما شغل  ١٩٩٦إلى عام   م  ١٩٩٤لشركات من عام    المصرفية ل عمال  األمدير حسابات أول في     كالبريطاني  
 . البنك السعودي التجاري المتحدفيمدير العالقات األول نصب م

يات حيث عمل بداية     النقل قسم في    من الخبرة   عاما ٢٨  لديه :يات، مدير عام قطاع النقل    زينالمبن أحمد   توفيق  
كأحد موظفي التسويق ومن ثم أصبح مشرفا على عمليات التشغيل في القسم لمدة عشر سنوات ليصبح بعدها                  

 .م١٩٨٦عام اللقطاع منذ  لساعددير عام ممكقبل من  وعمل. م٢٠٠٣في عام للقطاع ما مديرا عا

 يحمل شهادة الثانوية من مدارس نجد في        : البترولية الخدماتيوسف المغربي، مدير عام قطاع      بن  محمود  
في الشركة حتى شهر مايو من      وشغل عدة مناصب    م  ١٩٧٥ عام   فيشركة الدريس   التحق للعمل ب  . الكويت

 . الخدمات البتروليةقطاعل ا عامامديرم حيث عين ٢٠٠٥ام ع

عبدالمحسن الدريس، عضو مجلس اإلدارة ومدير عام الموارد البشرية والتطوير ومدير عام قطاع             بن  خالد  
 .ورد ذكره سابقا ضمن أعضاء مجلس اإلدارة :توسوبر ال

حيث حصل على   م  ١٩٦٦ القاهرة عام     تخرج من جامعة   :ياتالفقي، نائب مدير عام قطاع النقل      عامر   فاروق
 .م١٩٩٧ عام   م حتى ١٩٨٥مراقب مالي للقطاع من عام      كوعمل  . التجارةقسم  العلوم  في  بكالوريوس  الدرجة  
 .م وترقى حتى أصبح نائب مدير عام القطاع٢٠٠٣ عام حتىمدير للعمليات  بعد ذلك كملفيما ع

حصل على درجة    : البترولية الخدماتقطاع  رسمي جرجس عوض، مساعد المدير العام للشؤون المالية ل         
 مديرا  ينع . من جامعة عين شمس بمصر     م١٩٦٧ عام    التجارة تخصص محاسبة   قسمالعلوم  في  بكالوريوس  ال

وترقى بعد ذلك ليصبح مساعد مدير القطاع للشؤون المالية منذ           .م١٩٩٣ البترولية عام    الخدماتماليا لقطاع   
 الخدمات و يات والنقل يةعمال التجار واألخبرة في المحاسبة المالية       سنة من ال   ٢٤ ويمتلك. م٢٠٠٤بداية  

 . حيث عمل قبل التحاقه بشركة الدريس في التأمينات اإلجتماعية في مصرالبترولية

في بكالوريوس  حصل على درجة ال    :ياتراسكو، مساعد المدير العام للشؤون المالية بقطاع النقل       . روبرتو ت 
لبين وهو محاسب   فمن جامعة سان كارلوس في ال     تخرج   .م١٩٨٤عام  محاسبة   التجارة تخصص    قسمالعلوم  
خبرة في  ا من ال   عام ٢٠بـ   يتمتعوم  ٢٠٠٠عام  ال منذ   ياتعمل مديرا ماليا بقطاع النقل     . مرخص قانوني

شركة النقل المتحدة في جدة وشركة مواد األسقف        في  محاسبين  ال كبيروظيفة  في   كان أهمها المحاسبة المالية 
 .زل المحدودة في الظهرانوالع

 ماجستير إدارة   حصل على  :توسوبر  الرازون، مساعد المدير العام للشؤون المالية بقطاع         . ادواردو س 
 التجارة  قسمالعلوم  في  بكالوريوس  و ، من جامعة انجيليز في مدينة انجيليز بالفلبين        م١٩٩٨عام  األعمال  

من عام   وظيفته الحالية في يونيو      فيعين  . الفلبينمن كلية جواجوا الوطنية ب    م  ١٩٨٨عام  تخصص محاسبة   
شركة محمد سعد الدريس وأوالده      بقبل ذلك وظيفة مساعد المدير العام للشؤون المالية           شغل  وم  ٢٠٠٥

قبل االلتحاق  قد عمل سابقا في المجال البنكي       و. المحدودة بقطاع تأجير السيارات ومديرا ماليا لقطاع المعادن       
 . سنوات١٠بشركة الدريس لمدة 

في  الكيمياء   تخصصالعلوم  في  بكالوريوس  ال حصل على درجة   عرفان خالد قاضي، مدير تقنية المعلومات،     
وقد التحق  . دبلوم في إدارة الحاسب اآللي من بومباي بالهند       على   ، كما حصل   بومباي من جامعة ١٩٨٦عام  
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  عن كان مسؤوال  و م٢٠٠٤عام   وماتمحلل أول وعين مديرا لتقنية المعل     /مبرمجك م١٩٨٩بشركة الدريس عام    
 .نظم وتطبيقات المعلومات الحالية في الشركةالمتعلقة ب البرامج توثيقم ويصمقام بتالفريق الذي 
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تتألف من ثالث   الشركة لجنة مراجعة    ويوجد في   . فعالة في كافة أقسامها    رقابية داخلية    أنظمة الشركة   طبقت
 الشركة  لنشاطالرقابية الداخلية    جوانبكافة ال إدارة المخاطر و  معايير   و سسعن مراقبة أ  مسؤولة  أعضاء وهي   

كما أن لجنة المراجعة مسؤولة عن اإلجراءات        .  المالية للشركة  قوائم ال ة التقارير المالية ومراجع   دادعإو
ألساسية التحقق من   ومن مهام اللجنة ا     لحسابات الشركة،   السنوي تدقيقالمعلومات وال عن   اإلفصاحالخاصة ب 

 وبعد إتمام عملية الطرح سيتم زيادة عدد أعضاء         . األخرى المتطلبات القانونية والنظامية  كافة   ب  الشركة التزام
لجنة المراجعة إلى أربعة أعضاء وجميعهم غير تنفيذيين ويكون عضو منهم على األقل عضو مستقل من غير                 

 .محاسبيةعائلة الدريس وعلى دراية بالشؤون المالية وال

  الحاليينمراجعةاللجنة أعضاء : ٣-٦ شكل 
 الوظيفة االسم

  اللجنةرئيس محمد الدريسبن عبدالمحسن / المهندس
  اللجنةعضو محمد الدريسبن سعود 
  اللجنةعضو عبداهللا الدريسبن خالد 

 شركة الدريس: المصدر

 العاممراقبة األداء التشغيلي    بالشركة والتي تتألف من أربعة أعضاء، ب      تنفيذية  اللجنة  ال تقوم ،إضافة إلى ذلك  
 ةدارة التنفيذية والخطط االستراتيجي    أعضاء اإل تعيين  اقتراحاتها إلى مجلس اإلدارة بخصوص        وتقديم  
 .التنفيذية  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارةات ومكافآتوتعويض

 أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين: ٤-٦ شكل 
 الوظيفة االسم
  اللجنةرئيس محمد الدريسبن حمد 

  اللجنةعضو  سعد الدريس بن عبداإلله/ المهندس
  اللجنةعضو سعد الدريسبن فهد 
  اللجنةعضو عبدالمحسن الدريسبن خالد 

 شركة الدريس: المصدر

أعضاء وسيتم  ) ١٠(هاء من عملية الطرح، سيتم زيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة إلى عشرة               وبعد االنت 
 .اختيارهم جميعا عند انعقاد الجمعية العمومية األولى بعد التحول إلى شركة مساهمة

 
 :كما تشمل خطط الشركة تعيين لجنتين على النحو التالي

ساعدة المجلس في تحديد ومراجعة والموافقة على        وستكون مهامها القيام بم   : لجنة الرواتب والمزايا   
وستتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على األقل تشمل بحد أدنى           . رواتب ومكافآت العاملين في الشركة    

 .عضوين مستقلين من غير عائلة الدريس
وستكون مسؤولة بصورة أساسية عن تطوير ومراجعة وتنفيذ السياسات            : لجنة السالمة والبيئة   

 .ءات التي تضمن تقيد الشركة بمتطلبات السالمة والبيئة في المملكةواإلجرا
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بعد تحول الشركة إلى شركة مساهمة وفيما لم يتم إعادة تعيين أيا من أعضاء المجلس بواسطة الجمعية العامة                  
وفيما يلي ملخصا بعقود    . وية المجلس للتحول، فقد تعهد أعضاء المجلس بأن يقوموا بتقديم استقالتهم من عض          

 :العمل ألعضاء مجلس اإلدارة
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 رئيس مجلس اإلدارة ١-٣-٦

 الواجبات والمسئوليات
 . العمل رئيسا  للمجلس في تفسير قيم ومنظور ورسالة الشركة 
 .تقديم التوجيه في جميع شئون الشركة والعمل على استمرارها 
 .تحديد ومراقبة برامج الشركة وخدماتها 
 . مسئولية أمام حاملي األسهم عن جودة المنتجات وخدمات الشركةتولي ال 
 .قيادة المجلس الختيار الرئيس التنفيذي الذي يتولى مهام إدارة الشركة 
 . تقديم الدعم للجنة التنفيذية بالتوجيه اإلداري والتقييم الدوري لألداء 
 .التصويت الستبقاء أو استبدال مسئولي اإلدارة التنفيذية للشركة 
 . العمل على ضـمان التخطيط التنظيمي الفعال 
 . إدارة الخطط وتنفيذ سياسات وأهداف الشركة وفقا  لعقدها التأسيسي 
 . العمل على تأمين الموارد الكافية لعمليات الشركة وإدارتها بصورة فعالة 
 .تقرير األولويات وضمان نجاح الشركة من خالل المراجعة المستمرة ألعمالها 
 . الموارد الكافية لتشغيل الشركة ومراقبة إدارتها بكفاءةضمان وجود 
 . تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة 

 جدول االجتماعات
 .١٤تعقد اجتماعات ربع سنوية ويحدد موعدها سكرتير مجلس اإلدارة

 األتعاب
 .لن يستلم أعضاء مجلس اإلدارة أية أتعاب عن تقديم خدماتهم للمجلس

 مدة العقد
 .م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١م حتى ٢٠٠٤ث سنوات ميالدية اعتبارا  من أول يناير مدة العقد ثال

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ٢-٣-٦

 الواجبات والمسئوليات
 . القيام بوظائف رئيس مجلس اإلدارة في حالة غيابه 
 .االشتراك في توضيح قيم ومنظور ورسالة الشركة 
 .االشتراك في وضع األساس القانوني للشركة 
 . ي جميع شئون الشركة والعمل على استمرارهاتقديم التوجيه ف 
 . المشاركة في اختيار الرئيس التنفيذي الذي سيتولى مسئولية إدارة الشركة 
 .التصويت الستمرار أو استبدال اإلدارة التنفيذية العليا 
 .  سياسات وأهداف الشركة وفقا  لعقدها التأسيسيذالعمل على ضمان التخطيط التنظيمي الفعال وتنفي 
 .المشاركة في إدارة الشركة طبقا  للسياسات واألهداف المقررة 
 . تحديد أولويات الشركة وضمان نجاحها من خالل المراجعة المستمرة ألعمالها 
 .العمل على تأمين الموارد الكافية لعمليات الشركة وإدارتها بصورة فعالة 
 . تحليل العمليات وتقييم أداء الشركة 
 .برامج وخفض التكلفةتحديد مجاالت تطوير ال 
 . تقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة 

                                                 
 .اإلدارة هو خالد بن عبد المحسن الدريس السكرتير الحالي لمجلس  ١٤
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 جدول االجتماعات
 .تعقد اجتماعات ربع سنوية ويحدد موعدها من سكرتير مجلس اإلدارة

 األتعاب
 .لن يستلم أعضاء مجلس اإلدارة أية أتعاب عن تقديم خدماتهم للمجلس

 مدة العقد
 .م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١م حتى ٢٠٠٤ناير مدة العقد ثالث سنوات ميالدية اعتبارا  من أول ي

 أعضاء مجلس اإلدارة ٣-٣-٦

 الواجبات والمسئوليات
 .االشتراك في تحديد قيم ومنظور ورسالة الشركة 
 .االشتراك في وضع الكيان القانوني للشركة 
 . الشركة والعمل على استمرارهاؤونالتوجيه في جميع ش 
 . مسئولية إدارة شئون الشركةاالشتراك في اختيار الرئيس التنفيذي الذي تسند إليه  
 . ين في الشركةيالتصويت الستبقاء أو استبدال كبار التنفيذ 
 . العمل على ضمان التخطيط التنظيمي الفعال وتنفيذ سياسات وأهداف الشركة وفقا  لعقدها التأسيسي 
 . االشتراك في إدارة الشركة وفقا  للسياسات واألهداف المقررة 
 .العمل على ضمان نجاحها باستمرار في مراجعة أعمالهاتحديد أولويات الشركة و 
 . العمل على تأمين الموارد الكافية لعمليات الشركة وإدارتها الفعالة 
 . تحليل عمليات الشركة وتقييم أدائها 
 . تحديد مجاالت برامج التطوير وتخفيض التكاليف 
 .تقييم أداء مجلس اإلدارة 

 جدول االجتماعات
 .سنوية ويحدد موعدها من سكرتير مجلس اإلدارةتعقد اجتماعات ربع 

 األتعاب
 .لن يستلم أعضاء مجلس اإلدارة أية أتعاب عن تقديم خدماتهم للمجلس

 مدة العقد
 .م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١م حتى ٢٠٠٤مدة العقد ثالث سنوات ميالدية اعتبارا  من أول يناير 
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 : بالتالي ومدير الشؤون المالية وسكرتير الشركةوالمدير التنفيذي اإلدارةمجلس أعضاء يقر 
 . إفالسإلجراءات أو خضعوا هم في أي وقت من األوقات إفالسشهروابأنهم لم ي 
 ألي من أقاربهم أو أي طرف       نه لم يكن لديهم أو     من هذه النشرة هذه فإ     ١٠٧الصفحة   ما ذكر في     باستثناء 

 أو   سواء محررة أو غير محررة كتابة      د أو ترتيبات سارية المفعول    وذي عالقة مصالح مادية في أي عق      
 .اإلصدارأعمال الشركة في وقت إصدار نشرة على لها تأثير كبير مزمع إبرامها د أو ترتيبات وعق
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عضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة للسنوات المنتهية            أل  دفع أي تعويضات   لم يتم 
 .م٢٠٠٢و م  ٢٠٠٣ م و٢٠٠٤  ديسمبر٣١في 

و م٢٠٠٤  ديسمبر ٣١تعويضات لألعوام المنتهية في     من   ونلتنفيذيما حصل عليه المدراء ا     إجمالي   بلغو
 مليون ريال سعودي   ٣,٢و   مليون ريال سعودي     ٣,٤دي و    مليون ريال سعو   ٤,١حوالي   م٢٠٠٢ و ٢٠٠٣

 مليون  ٢,٥م حوالي   ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠المنتهية في   الستة أشهر   لفترة  على التوالي، فيما بلغت تلك التعويضات       
 .والرسوم الدراسية السكن بدالت ومكافآتالرواتب األساسية والالمذكورة تعويضات ال وتشمل .ريال سعودي
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وفيما يلي ملخص   .  موظفا ١,٨٠٥ م حوالي ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠د الموظفين العاملين في الشركة بتاريخ       بلغ عد 
 :بالموظفين حسب القطاع

 الموظفون العاملون بالشرآة حسب القطاع: ٥-٦ شكل 
   يونيو٣٠كما في   ديسمبر ٣١كما في 

  م٢٠٠٥ م٢٠٠٤ م٢٠٠٣ م٢٠٠٢
 المقر الرئيسي    
 تنفيذيونمدراء  ٧ ٨ ٧ ٧
 موظفي اإلدارة ٢٥ ١٢ ١٠ ٦

 المجموع ٣٢ ٢٠ ١٧ ١٣
     
 قطاع الخدمات البترولية    
 المدراء والمشرفون ٨٧ ٤٥ ٤٤ ٤٠
 موظفي اإلدارة ١٤٨ ١١٥ ٨٢ ٥٢
 عمال ٦٦٠ ٦٤٩ ٤٤١ ٣٠٩
 المجموع ٨٩٥ ٨٠٩ ٥٦٧ ٤٠١

     
 ت النقلياتقطاع خدما    
 المدراء والمشرفون ٤٧ ٥٠ ٣٠ ٢٧
 موظفي اإلدارة ٦٠ ٥١ ٥٠ ٢٩
 عمال ٧٥٠ ٧٢٩ ٦٣٧ ٦٤١
 المجموع ٨٥٧ ٨٣٠ ٧١٧ ٦٩٧

     
 قطاع السوبرتو    
 المدراء والمشرفون ٧ - - -
 موظفي اإلدارة - - - -
 عمال ١٤ - - -
 المجموع ٢١ - - -
     

 جموع الموظفينم ١,٨٠٥ ١,٦٥٩ ١,٣٠١ ١,١١١
 شركة الدريس: المصدر

 م لكل من قطاعي الخدمات البترولية والنقليات      ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠بلغت نسبة العمالة من موظفي الشركة في         
 .على التوالي% ٨٨و % ٧٤
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 التوظيـــف ١-٦-٦

كل من  في  التي تتعامل معها الشركة      مكاتب التوظيف واالستقدام  عن طريق    أو   محليايتم تعيين الموظفين    
 نشاط الشركة والبرامج    احتياجات مع بالتوازى   تعيينتتم عملية ال  و. مصرنيبال و الالفلبين والباكستان والهند و   

م ٢٠٠٢ موظفا في عام     ٤٠١قد ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمات البترولية من           و .اتقوم به التي   يةالتوسع
 في  ا موظف ٦٩٧ارتفع من    فقد   ياتاع النقل  قط عدد العاملين في   أما   .م٢٠٠٥ يونيو ٣٠ في   ا موظف ٨٩٥ إلى

 .م٢٠٠٥  يونيو٣٠ موظفا في ٨٥٧ إلى م٢٠٠٢عام 

 واالمتحانات التحريرية   لة الشخصية المقابن إلجراءات محددة وصارمة ك     الموظفيوتخضع عملية تعيين     
وبصورة . وديوفقا لنظام العمل والعمال السع    إعداد عقود العمل الالزمة       ويتم فيما بعد   .والفحوصات الطبية 

بدالت الضمان الطبية والتأمين ضد      كما تمنحهم     الالزم لجميع الموظفين السكن  فإن الشركة تؤمن    عامة  
 . بجانب ما يتقاضونه من أجور ورواتب وميزات أخرىالحوادث

 التدريـــب ٢-٦-٦

التي تغطي سلسلة برامج التدريب والتطوير التي قامت شركة الدريس بتصميمها للموظفين كافة المراحل                
ويتركز ذلك على تعريفهم بكافة جوانب العمل والسياسات        . يمرون بها في الشركة بدءا من التحاقهم بالعمل       

 تقوم اإلدارة باطالع الموظفين على آخر         ، وفي ديسمبر من كل عام      .واإلجراءات المتبعة في الشركة    
 .فينالبية الموظاألم لغلغات معظم الالمستجدات من خالل كتيبات مترجمة إلى 

 محطة داخل   ٧٨محطات في   ال من عمال    ٤٧٦ تدريبية مكثفة لعدد     دورات مؤخرا   سم التدريب وقد أكمل ق  
 لمدة ةنظريالمتدربون فترات تدريب     مضييو .تغطية باقي المناطق في المستقبل القريب      ، فيما سيتم  الرياض

 .ة في الرياضفي مركز التدريب التابع للشركوذلك  فترة ساعات لكل ٤أيام بمعدل ثالثة 

حيث للتعرف على كافة جوانبه،     ألول من العمل    ا األسبوع   خاللستة أيام   مدة  جميع سائقي الشاحنات    ويقضي  
والمعايير الواجب اتباعها، باإلضافة إلى شرح مفصل حول كيفية القيام           يتم إطالعهم على إجراءات العمل      

وقد قامت  .  التي وضعتها الشركة في ذلك اإلطار      ةتدابير السالم كافة  ووالشحن والتفريغ   مناولة  بإجراءات ال 
 ين العاملين بالشركة  سائقيتم توجيهها لكافة ال   مكثفة  تدريبية  بإجراء دورات   م  ٢٠٠٥ أبريل   ١٥ الشركة بتاريخ 

 الموضوعة قد دخلت حيز     السياسات واإلجراءات بدون استثناء للتأكد من ترسيخ تلك المفاهيم وأن جميع            
 تحقيقا  فنيي الورش أيضا  تشمل  ركة إبقاء مثل تلك الدورات التوعوية منعقدة بشكل مستمر ل         وتعتزم الش . التنفيذ

 .لما تسعى إليه الشركة من أهداف

  الوظائف سعودةةسياس ٣-٦-٦

) م١٩٩٤ سبتمبر   ٢٧الموافق  (هـ  ١٤١٥ ربيع الثاني    ٢١ وتاريخ   ٥٠بموجب قرار مجلس الوزراء رقم       
 موظفا أن تقوم بزيادة عدد       ٢٠آت التي يوجد لديها أكثر من        ، يتعين على كافة المنش     )٥٠القرار رقم   (

 .من مجموع القوى العاملة سنويا بحد أدنى% ٥الموظفين السعوديين العاملين لديها بنسبة 

 الحد األدنى من الموظفين السعوديين الواجب تعيينهم في المنشآت الجديدة إال أنه              ٥٠ولم يحدد القرار رقم     
، )م٢٠٠٢ أغسطس   ١٠الموافق  (هـ  ١٤٢٣ جمادى الثاني    ١مل الصادر بتاريخ    بموجب تعميم وزير الع   

 موظفا أن يكون الحد األدنى من الموظفين السعوديين         ٢٠يتعين على كافة المنشآت التي يوجد لديها أكثر من          
 . من مجموع القوة العاملة بالمنشأة مع الخضوع لبعض اإلستثناءات التي ال تنطبق على الشركة% ٣٠لديها 

كحد أدنى، وكان لدى الشركة خطة سعودة       % ٢٠وفيما لو استطاعت الشركة أن تحقق نسبة سعودة قدرها           
طويلة المدى، وقامت بتقديم تعهد خطي بأن تقوم بزيادة نسبة الموظفين السعوديين لديها فعندها ستستطيع                 

 على الموافقات الالزمة لنقل     الحصول على إفادة بأنها حققت السعودة المطلوبة وستتمكن عندها من الحصول          



 الهيكل اإلداري للشركة

 
 ٤١ 

من الموظفين السعوديين % ٢٠ولكن نظرا لعدم تحقيق ما نسبته       . كفاالت العاملين غير السعوديين لدى الشركة     
 . فإن الشركة لن تتمكن من الحصول على تلك اإلفادة أو نقل كفاالت العاملين لديها من غير السعوديين

ب المنشآت بالنسبة المطلوبة من السعودة يعرضها لعقوبات حددها          فإن عدم التزام أصحا    ٥٠وبموجب القرار   
 :القرار ومنها

 إيقاف إصدار تأشيرات العمالة الالزمة للشركة، 
 وإيقاف إصدار الموافقات الالزمة لنقل كفاالت العاملين لدى الشركة، 
 ومنع اشتراك الشركة في المناقصات العامة المفتوحة، 
 وعدم منحها قروضا حكومية، 
 دم منحها الميزات الحكومية األخرىع 

وفي هذا السياق فقد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مسودة قرار يقضي بوجوب أن تمثل نسبة الموظفين                  
ولم يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد حيث لم          . من مجموع الموظفين في كافة المنشآت      % ٧٥السعوديين  

 .يصدر مرسوم ملكي بهذا الشأن

 نشاط الشركة فقد واجهت الشركة صعوبات جمة رغم محاوالتها التي لم تتوقف لزيادة عدد                 ونظرا لطبيعة 
الموظفين السعوديين العاملين لديها كعمال في محطات الوقود وسائقين لذا فإن الشركة لم تتمكن حتى اآلن من                 

 التي لم تتوقف عن     وقد قامت الشركة بشرح الموقف بشكل مفصل لوزارة العمل        . ١٥الوفاء بمتطلبات السعودة  
 ."عوامل المخاطرة"إصدار تأشيرات العمل الالزمة للشركة راجع قسم 

 

 

                                                 
 يمثالن سويا حوالي  و على التوالي  ٥٨٦و ٥٩٨ م حوالي ٢٠٠٥  يونيو ٣٠ وعدد السائقين بتاريخ   بلغ عدد عمال محطات الوقود          ١٥
 .القوى العاملة في الشرآةمن مجموع % ٦٦



 

 
 ٤٢ 

7    

ضاحات المتعلقة  اإليم و ٢٠٠٢م و   ٢٠٠٣ م و ٢٠٠٤  ديسمبر ٣١كما في   المالية للشركة   قوائم  ال ةقد تم مراجع  ل
كما هو   وشركاهم   بو الخير أبكر   -يت آند توش    مكتب ديلو من قبل السادة    اإلصدار هذه   بها المدرجة في نشرة     

 .مذكور في تقريرهم المرفق

 وشركاهم ال يمتلك أسهما أو مصلحة مهما        بو الخير أبكر   -وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب ديلويت آند توش         
 أبو الخير وشركاهم موافقة خطية على نشر         -مكتب ديلويت آند توش      كان نوعها في الشركة، كما أعطى     

 .ه ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها ونصها كما وردت وأنه لم يتم سحب تلك الموافقةإفادت



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٤٣ 

 تقرير مراجعي الحسابات

  السادة الشركاء المحترمينإلى
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة

 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 ربية السعودية المملكة الع- الرياض

وهي شركة سعودية ذات    ( قائمة المركز المالي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة            لقد راجعنا   

 والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك       وقوائم الدخل وحقوق الشركاء    ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ كما في    )مسؤولية محدودة   

 الشركة وفقا  لنص     من هذه القوائم المالية والمعدة من قبل       ״ المعتبرة جزء  ١٥  إلى ١، واإليضاحات من رقم      التاريخ

إن هذه القوائم المالية هي     .   والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات التي طلبناها          من نظام الشركات   ١٧٥المادة  

 .  على المراجعة التي أجريناها ״بناءمسؤولية إدارة الشركة وأن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا على هذه القوائم المالية 

، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا           لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها        

تشتمل إجراءات المراجعة    . خالية من أية أخطاء جوهرية     للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية         

، كما تشتمل على تقييم المعايير       ص اختباري للمستندات المؤيدة للمبالغ والمعلومات التي تحتويها القوائم المالية         على فح 

وفي اعتقادنا أن   .  ككل المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استعملتها اإلدارة وعلى تقييم عرض القوائم المالية            

 .  في إبداء رأينامراجعتنا تشكل أساسا معقوال نستند عليه

 كما  المركز المالي للشركة    ، من كافة النواحي الجوهرية ،      المذكورة أعاله ككل تظهر بعدل     وبرأينا، إن القوائم المالية   

 النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف           ا وتدفقاته ا ونتائج أعماله  ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١في  

الشركة كما وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد               لظروف  عليها المالئمة   

 .وعرض القوائم المالية 

 ديسمبر  ٣١ ، فإن القوائم المالية المرفقة للسنتين المنتهيتين في           ٥ و   ٢كما هو مبين في اإليضاحين المرفقين رقمي         

 على أساس إفتراضي والمستمدة من القوائم المالية المدققة للشركة ككل            تم إعدادها ألغراض المقارنة    ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٣

 يونيو ٤ و ٢٠٠٤ مايو ١ والتي أصدرنا رأيا  غير متحفظ حولها في         ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١للسنتين المنتهيتين في    

إتفاقية التحويل قد تم    إن هذه القوائم المالية قد تم إعدادها على أساس إفتراضي فيما لو أن                .  ، على التوالي     ٢٠٠٣

 من قبل الشركة والشركة الحليفة والمتعلقة بتحويل الستة فروع غير المرتبطة بعمليات               ٢٠٠٢ يناير   ١توقيعها في   

إن اإلجراءات النظامية المتعلقة بتحويل الستة فروع قد إكتملت في          . الشركة المستمرة من الخدمات البترولية والنقليات       

 .الفترة الالحقة 

 ويت آند توش ديل
 م الخير وشركاهأبوبكر 

 
 

 بكر عبداهللا أبوالخير
 ١٠١ ترخيص رقم -محاسب قانوني 

 ١٤٢٦ صفر ١٦
 ٢٠٠٥ مارس ٢٦



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٤٤ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 
 ة المركز الماليقائم

 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما في 
 بالريال السعودي

      )٥ و ٢إيضاحي ( 
       

  إيضاح ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢
 الموجودات      
 موجودات متداولة      
 النقد في الصندوق ولدى البنوك  ٢٨٧,٣٠٠    ٢,٤٩١,٢٠٨    ١,٨٦٦,٤٦٣  
 مدينون  ٥٨,٩٢٦,٨٢١    ٤٨,٤٥٠,١٣٢    ٥٣,١٨١,٣٥١  
 إيرادات مستحقة  ١٤,٢٦٠,٥٥٣    ٥,٠٦٠,٢١٧    ٤,٧٣٧,٠١٢  
 مخزون ٣ ٦,٣٥٥,٣١١    ٣,٨٩٨,٢٦٦    ٣,٥٠٠,٦٩٩  
 وموجوداتمصاريف مدفوعة مقدما    ٤ ٣٠,٦١٤,٤٨٧    ٢٠,٧٤٧,٠٦٠    ١٦,٢٨٥,٥٥١  

 أخرى
 موجودات المتداولةمجموع ال  ١١٠,٤٤٤,٤٧٢    ٨٠,٦٤٦,٨٨٣    ٧٩,٥٧١,٠٧٦  
       
  متداولة غيرموجودات      
 المطلوب من شركة حليفة ٥ ٣٩,٠٠٦,٣١٥    ٣٩,٠٠٦,٣١٥    ٣٩,٠٠٦,٣١٥  
 ممتلكات ومعدات ٦ ١٧١,٠٣١,٧٢٨    ١٢٩,٢٣٤,٧٢١    ١٠٢,٦٧٢,٨٢٥  
  ١٤١,٦٧٩,١٤٠    ١٦٨,٢٤١,٠٣٦  داولة المت غيرمجموع الموجودات  ٢١٠,٠٣٨,٠٤٣   
       
 مجموع الموجودات  ٣٢٠,٤٨٢,٥١٥    ٢٤٨,٨٨٧,٩١٩    ٢٢١,٢٥٠,٢١٦  
       
 وحقوق الشركاءالمطلوبات       
 مطلوبات متداولة      
 دائنون ٧ ٩٣,٦٢٨,٨٨١    ٧٩,٥٢٧,٨٥٦    ٥٨,٤٩٢,١٠١  
 طلوبات أخرىمصاريف مستحقة وم ٨ ١٧,٧٦٩,١٤٨    ١٦,١٦٥,٤٢٢    ١٢,٩٤٤,٢٧٤  
 مخصص الزكاة ٩ ٩١٦,٣١٧    -  ٤٠٣,٧٦١  
 مجموع المطلوبات المتداولة  ١١٢,٣١٤,٣٤٦    ٩٥,٦٩٣,٢٧٨    ٧١,٨٤٠,١٣٦  
       
 تعويضات الصرف من الخدمة  ٨,١٢٨,٣٦٢    ٦,٠٧٨,٣٥٦    ٥,٥٠٧,٨٤٦  
       
 حقوق الشركاء      
 رأس المال ١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  
 رأس المال اإلضافي ١ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  
 إحتياطي نظامي ١٠ -  ٨٥٧,٦١٤    -
 إحتياطي عام ١١ -  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  
 أرباح مستبقاة  ٣٩,٨٠٧    ٦,٢٥٨,٦٧١    ٣,٩٠٢,٢٣٤  
  ١٤٣,٩٠٢,٢٣٤    ١٤٧,١١٦,٢٨٥  حقوق الشركاءمجموع   ٢٠٠,٠٣٩,٨٠٧   
       
 وحقوق الشركاءمجموع المطلوبات   ٣٢٠,٤٨٢,٥١٥    ٢٤٨,٨٨٧,٩١٩    ٢٢١,٢٥٠,٢١٦  

 
 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٤٥ 

 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )حمد سعد الدريس وأوالده المحدودة المعروفة سابقا  بشركة م( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 قائمة الدخل
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 بالريال السعودي

       )٥ و ٢إيضاحي ( 
  ايضاح  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢

 اإليرادات   ٦٢٢,٥٤٧,١٧٠    ٥٠٢,٩٤٣,٢٧٩    ٣٧٤,٨٨٥,٩٣١  
 اإليراداتكلفة     )٥٦٦,٧٢٧,٨٩٠(    )٤٦٧,٧٣٣,٧٤٨(    )٣٤٧,٠٩١,٤٠٦( 
 الربح االجمالي   ٥٥,٨١٩,٢٨٠    ٣٥,٢٠٩,٥٣١    ٢٧,٧٩٤,٥٢٥  
 مصاريف بيع ١٢      )١,٩٤٨,٦١٤(          )٨٤٠,٥٥٣(         )٦٦٧,٧٦٤( 
 )١٣,٣٦٠,٣٩٩(       )٩,٣٨٠,٠٠٣ 

( 
 ادارية ومصاريف عمومية ١٣    )١٥,٥٤٧,٤٢٥(  

 الربح من االعمال   ٣٨,٣٢٣,٢٤١    ٢١,٠٠٨,٥٧٩    ١٧,٧٤٦,٧٥٨  
 مصاريف مالية لخطابات ضمان          )٧٦١,١٣٥(          )٤٧٣,٥٠٠(         )٣٠١,١٥٥( 
  ، صافيايرادات أخرى   ١,٢٦٨,٩٥٦    ٥٥٣,٨٤٦    ١,٠٠٣,١١١  
 قبل الزكاة الربح   ٣٨,٨٣١,٠٦٢    ٢١,٠٨٨,٩٢٥    ١٨,٤٤٨,٧١٤  
 الزكاة ٩    )١,٠٣٢,٥٤٠  (          )٤٧٠,٠٥٥(        )٤٠٣,٧٦١( 
 الربح الصافي   ٣٧,٧٩٨,٥٢٢    ٢٠,٦١٨,٨٧٠    ١٨,٠٤٤,٩٥٣  

 

 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٤٦ 

 
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة

 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 حقوق الشركاء  قائمة
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 بالريال السعودي

       )٥ و ٢إيضاحي ( 
  ايضاح  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢

 رأس المال ١      
 الرصيد في بداية السنة   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  
 المحول من رأس المال اإلضافي   -  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    -
 الرصيد في نهاية السنة   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  
 رأس المال اإلضافي ١      
 الرصيد في بداية السنة   -  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    -
 لمحول إلى رأس المالا   -     )٥٠,٠٠٠,٠٠٠(   -
 المحول من اإلحتياطي النظامي   ٤,٦٣٧,٤٦٦    -  -
 المحول من اإلحتياطي العام   ٤٠,٠٠٠,٠٠٠    -  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  
 المحول من حساب جاري الشركاء   ١٥,١٢٥,٠٠٠    -  -
 المحول من األرباح المستبقاه   ٤٠,٢٣٧,٥٣٤    -  ١٥,٠٠٠,٠٠٠  
 الرصيد في نهاية السنة   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  
 اإلحتياطي النظامي ١٠ و١      
 الرصيد في بداية السنة   ٨٥٧,٦١٤    -  -
 المحول من األرباح المستبقاة   ٣,٧٧٩,٨٥٢    ٨٥٧,٦١٤    -
 المحول إلى رأس المال اإلضافي    )٤,٦٣٧,٤٦٦(   -  -
 لسنةالرصيد في نهاية ا   -  ٨٥٧,٦١٤    -
 االحتياطي العام ١      
 الرصيد في بداية السنة   ٤٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤٠,٠٠٠,٠٠٠    ٧٥,٠٠٠,٠٠٠  
 المحول إلى رأس المال اإلضافي     )٤٠,٠٠٠,٠٠٠(   -     )٣٥,٠٠٠,٠٠٠( 
 الرصيد في نهاية السنة   -  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  
 حساب جاري الشركاء       
 الرصيد في بداية السنة   -  -       )٣,١٢٩,٧٤٤( 
 مساهمة نقدية من قبل الشركاء   ١٥,١٢٥,٠٠٠    -  -
 المحول إلى رأس المال اإلضافي     )١٥,١٢٥,٠٠٠(   -  -
 صافي الحركة   -  -  ٣,١٢٩,٧٤٤  
 الرصيد في نهاية السنة   -  -  -
 األرباح المستبقاه       
 الرصيد في بداية السنة   ٦,٢٥٨,٦٧١    ٣,٩٠٢,٢٣٤    ١٨,٤٨٨,٢٩١  
خسائر عمليات الستة فروع المحولة        -     )١٢,٠٤٢,٧٢٧(        )٤,٨٠٢,٦٤٣( 

وغير المرتبطة بفرعي الخدمات      
 البترولية والنقليات

 الربح الصافي للسنة   ٣٧,٧٩٨,٥٢٢    ٢٠,٦١٨,٨٧٠    ١٨,٠٤٤,٩٥٣  
 توزيعات أرباح   -       )٥,٣٦٢,٠٩٢(      )١٢,٨٢٨,٣٦٧( 
 المحول إلى اإلحتياطي النظامي       )٣,٧٧٩,٨٥٢(          )٨٥٧,٦١٤(   -
 المحول إلى رأس المال اإلضافي     )٤٠,٢٣٧,٥٣٤(   -     )١٥,٠٠٠,٠٠٠( 
 الرصيد في نهاية السنة   ٣٩,٨٠٧    ٦,٢٥٨,٦٧١    ٣,٩٠٢,٢٣٤  
 مجموع حقوق الشركاء   ٢٠٠,٠٣٩,٨٠٧    ١٤٧,١١٦,٢٨٥    ١٤٣,٩٠٢,٢٣٤  

 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٤٧ 

 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 تدفقات النقدية القائمة
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
 بالريال السعودي

 
      )٥ و ٢إيضاحي ( 

      
٢٠٠٤  ٢٠٠٣ ٢٠٠٢   

 نشطة التشغيليةاأل     
 الربح الصافي  ٣٧,٧٩٨,٥٢٢    ٢٠,٦١٨,٨٧٠   ١٨,٠٤٤,٩٥٣  
 :تعديالت      
 ستهالكاتا  ٨,٤٦٨,٥٨٩    ٩,٣٥٥,٧٥٠   ٦,٨٢٥,٤٥٣  
  بيع ممتلكات ومعداتمكاسب       )٨١٠,١٥٦(         )٢٧٤,٤٠٤(         )٧١٢,٥٨٢( 
 مخصص الزكاة  ١,٠٣٢,٥٤٠    ٤٧٠,٠٥٥   ٤٠٣,٧٦١  
 :ة  العاملوباتلطالمو الموجوداتالتغيرات في      
 ونمدينال  )١٠,٤٧٦,٦٨٩(   ٤,٧٣١,٢١٩       )٨,٣٨١,٣١٨( 
 إيرادات مستحقة    )٩,٢٠٠,٣٣٦(         )٣٢٣,٢٠٥(  ٣,١٠٣,٧٢٠  
 المخزون    )٢,٤٥٧,٠٤٥(         )٣٩٧,٥٦٧(         )٥٢٤,٧٥٧( 
 المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى    )٩,٩٨٣,٦٥٠(      )٤,٣٤٥,٢٨٦(      )٨,٠٨٩,٠٥١( 
 وندائنال  ١٤,١٠١,٠٢٥    ٢١,٠٣٥,٧٥٥   ٣٧,٠٢١,٨١٨  
 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى  ١,٦٠٣,٧٢٦    ٣,٢٢١,١٤٨   ٣,٠٩١,٥٤٢  
 تعويضات الصرف من الخدمة  ٢,٠٥٠,٠٠٦    ٥٧٠,٥١٠   ٣٩٨,٠٧٤  
 زكاة مدفوعة  -        )٩٩٠,٠٣٩(         )١٢٦,٠٣٨( 
 ن االنشطة التشغيليةم رصافي النقد المتوف  ٣٢,١٢٦,٥٣٢    ٥٣,٦٧٢,٨٠٦   ٥١,٠٥٥,٥٧٥  
 نشطة االستثماريةاأل     
 شراء ممتلكات ومعدات  )٥٢,١٨٠,٩٣٠(    )٣٧,٢٢٥,٨١٠(     )٤٠,٠٥٣,٦٢٠( 
 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  ٢,٧٢٥,٤٩٠    ١,٥٨٢,٥٦٨   ٥,٠٠٨,٣٧١  
 خدم في االنشطة االستثماريةصافي النقد المست   )٤٩,٤٥٥,٤٤(    )٣٥,٦٤٣,٢٤٢(    )٣٥,٠٤٥,٢٤٩(
 األنشطة التمويلية     
 مساهمة نقدية من قبل الشركاء  ١٥,١٢٥,٠٠٠    - -
 خسائر عمليات الستة فروع غير المرتبطة   -    )١٢,٠٤٢,٧٢٧(      )٤,٨٠٢,٦٤٣( 

   بفرعي الخدمات البترولية والنقليات
 زيعات أرباحتو  -      )٥,٣٦٢,٠٩٢(     )١٢,٨٢٨,٣٦٧( 

 )١٧,٦٣١,٠١٠
( 

األنشطة) المستخدم في (صافي النقد المتوفر من       ١٥,١٢٥,٠٠٠      )١٧,٤٠٤,٨١٩( 
 التمويلية

 في الصندوق ولدى البنوك في النقد التغيرصافي     )٢,٢٠٣,٩٠٨(   ٦٢٤,٧٤٥       )١,٦٢٠,٦٨٤( 
  يناير١ في الصندوق ولدى البنوكفي النقد   ٢,٤٩١,٢٠٨    ١,٨٦٦,٤٦٣   ٣,٤٨٧,١٤٧  
      
  ديسمبر ٣١ في الصندوق ولدى البنوك فيالنقد   ٢٨٧,٣٠٠    ٢,٤٩١,٢٠٨   ١,٨٦٦,٤٦٣  
 :بند غير نقدي      
المطلوب من شركة حليفة نتيجة تحويل صافي          -  - ٣٩,٠٠٦,٣١٥  

موجودات الستة فروع غير المرتبطة بفرعي        
 ة والنقلياتالخدمات البترولي

 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٤٨ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة 

 التكوين والنشاطالتكوين والنشاط -  ١١

مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في      " ) الشركة  ( " شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة       

 ١٣ والصادر في الرياض بتاريخ      ١٠١٠٠٠٢٤٧٥المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم         

 .كشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة  ) ١٩٦٢ سبتمبر ١٢فق الموا( هـ ١٣٨٢ربيع الثاني 

 ، قرر الشركاء تغيير اسم الشركة من شركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة إلى               ٢٠٠٤خالل ديسمبر   

لت إن اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا التغيير قد إكتم       . شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة       

  .٢٠٠٤خالل عام 

تتمثل أنشطة الشركة طبقا  لسجلها التجاري في تجارة الجملة والتجزئة في المحروقات والزيوت وقطع غيار                

السيارات وإطاراتها والبطاريات وخدمات نقل البضائع على الطرق السريعة وإقامة الورش ومغاسل                

 . بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة السيارات وشراء األراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها

 مليون  ١٠٠ مليون ريال سعودي إلى      ٥٠ ، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من          ٢٠٠٢خالل ديسمبر   

 مليون ريال سعودي من     ١٥ مليون ريال سعودي ومبلغ      ٣٥ريال سعودي وذلك عن طريق تحويل مبلغ         

إن اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذه الزيادة      . ى رأس المال    اإلحتياطي العام واألرباح المستبقاه على التوالي إل      

  .٢٠٠٣قد إكتملت خالل عام 

 ريال  ١٠٠ حصة قيمة كل منها      ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي من      ١٠٠يتكون رأس مال الشركة البالغ      

 : كما يلي ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١مدفوعة بالكامل وموزعة على الشركاء كما في 

  % صعدد الحص رأس المال
    بالريال السعودي

 حمد محمد الدريس/ السيد  ٢٥,٥٠   ٢٥٤,٨٢٦   ٢٥,٤٨٢,٦٠٠  
 عبد المحسن محمد الدريس/ السيد    ٢٥,٥٠   ٢٥٤,٨٢٦   ٢٥,٤٨٢,٦٠٠  
 ورثة سعد محمد الدريس ١٣,٩٠   ١٣٨,٩٨٠   ١٣,٨٩٨,٠٠٠  
 ورثة محمد سعد الدريس ٢٣,٦٠   ٢٣٦,٠٢٤   ٢٣,٦٠٢,٤٠٠  
 ورثة عبداهللا محمد الدريس ١١,٥٠   ١١٥,٣٤٤   ١١,٥٣٤,٤٠٠  
  ١٠٠,٠٠   ١,٠٠٠,٠٠٠   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٤٩ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 لماليةايضاحات حول القوائم ا
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 مليون   مليون  ٢٠٠٢٠٠ مليون ريال سعودي إلى       مليون ريال سعودي إلى      ١٠٠١٠٠ ، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من           ، قرر الشركاء زيادة رأس مال الشركة من          ٢٠٠٤٢٠٠٤خالل ديسمبر   خالل ديسمبر   

 ريال سعودي  ريال سعودي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ومبلغ  ريال سعودي ومبلغ ٤,٦٣٧,٤٦٦٤,٦٣٧,٤٦٦ريـال سعودي وذلك عن طريق تحويل مبلغ     ريـال سعودي وذلك عن طريق تحويل مبلغ     

 من اإلحتياطي النظامي واإلحتياطي العام       من اإلحتياطي النظامي واإلحتياطي العام      ٤٠,١٢٥,٠٠٠٤٠,١٢٥,٠٠٠ مليون ريال سعودي ومبلغ       مليون ريال سعودي ومبلغ      ١٥,١٢٥,٠٠٠١٥,١٢٥,٠٠٠ومـبلغ   ومـبلغ   

إن اإلجراءات النظامية المتعلقة    إن اإلجراءات النظامية المتعلقة    . . وحسـاب جـاري الشركاء واألرباح المستبقاه على التوالي إلى رأس المال             وحسـاب جـاري الشركاء واألرباح المستبقاه على التوالي إلى رأس المال             

 ..بهذه الزيادة قد إكتملت في الفترة الالحقة بهذه الزيادة قد إكتملت في الفترة الالحقة 

 ملخص ألهم السياسات المحاسبيةملخص ألهم السياسات المحاسبية -  ٢٢

فقا لمعيار العرض واالفصاح العام الصادر عن وزارة التجارة ووفقا           لقد تم اعداد القوائم المالية المرفقة و       

ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة     . للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين         

 :من قبل الشركة هي على النحو اآلتي 

 أسس العرض

 والقوائم  ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١المالية للشركة للسنة المنتهية في       ، فإن القوائم     ٥كما هو مبين في اإليضاح رقم       

 قد تم عرضها على     ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١المالية المرفقة على أساس إفتراضي للسنتين المنتهيتين في         

 :النحو التالي 

 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١القوائم المالية للسنة المنتهية في 

 الحسابات الخاصة بالشركة والفرعين     ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ية في   تتضمن القوائم المالية المرفقة للسنة المنته     

 :التاليين

 الخدمات البترولية •

 النقليات •

 ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١القوائم المالية المعدة على أساس إفتراضي للسنتين المنتهيتين في 

اض المقارنة على    ألغر ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١تم إعداد القوائم المالية المرفقة للسنتين المنتهيتين في         

  ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١أساس إفتراضي والمستمدة من القوائم المالية المدققة للشركة ككل للسنتين المنتهيتين في 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٠ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

إن هذه القوائم المالية تفترض أن إتفاقية التحويل الموقعة من قبل الشركة والشركة الحليفة خالل                 . ٢٠٠٢و

يات قد   لتحويل الستة فروع غير المرتبطة بعمليات الشركة المستمرة من الخدمات البترولية والنقل            ٢٠٠٤عام  

 :وفيما يلي أسماء الستة فروع المحولة  ) . ٥أنظر إيضاح رقم  ( ٢٠٠٢ يناير ١حدثت في 

 المصنع السعودي األمريكي للزجاج •

 العدد والمعدات •

 الدريس للمقاوالت والتوريدات الدولية •

 الزراعة والري •

 الخردوات •

 تأجير السيارات •

 العرف المحاسبي

 .لتكلفة التاريخية ومبدأ اإلستحقاق تعد القوائم المالية وفقا  لمبدأ ا

 تحقيق االيرادات

 .بيع وتسليم البضاعة وتقديم الخدمات إلى العمالء  عند اإليرادتحقق ي

 اإليردات المستحقة

 تتمثل اإليرادات المستحقة باإليرادات المتحققة والتي لم  يصدر بها فواتير كما في تاريخ قائمة المركز المالي 

 المصاريف

ويتم تصنيف  . خدمات الشركة   / صاريف البيع بشكل رئيسي من المصاريف المنفقة لبيع منتجات           تتكون م 

 .المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥١ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )ة محدودة شركة ذات مسؤولي( 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بكلفة              

اجة لذلك ، بين    ويتم توزيع المصاريف ، إذا دعت الح      . المبيعات وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها       

 .المصاريف العمومية واإلدارية وكلفة المبيعات على أساس ثابت 

 المخزون

يتم التوصل لتكلفة المواد األولية     . يتم إظهار المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة المستردة أيهما أقل              

والبطي  الحركة عند   يتم تكوين مخصص مالئم للمخزون التالف       . باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح      

 .الحاجة 

 الممتلكات والمعدات

 عليها  االستهالكاتويجري احتساب   .  المتراكمة   االستهالكاتتظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل       

 التحسينات على المأجور    إطفاءويتم  .   حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت        أساسعلى  

  . أوال ينتهي أيهما اإليجار المتبقي من مدة عقد أوياة العملية المقدرة لهذه التحسينات على أساس الح

    : نسب االستهالك للبنود الرئيسية لهذه األصول هيإن

 مبانـي %٣
 تحسينات على المأجور فترة التأجير

 آالت ومعدات %١٠
 اثاث ومفروشات %١٠

 شاحنات قيمة خردة% ٢٠مع % ٧,١٤
 اراتسـي %٢٥
 أجهزة حاسب آلي %٢٥
 أدوات %١٢

 ).٦إنظر إيضاح رقم (، قامت الشركة بتغيير الحياة العملية المقدرة وقيمة الخردة للشاحنات ٢٠٠٤خالل عام 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٢ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )كة ذات مسؤولية محدودة شر( 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 إيرادات غير مكتسبة

تمثل اإليردات غير المكتسبة بطاقات وقود مسبقة الدفع صادرة عن الشركة والتي لم يتم استخدامها من قبل                  

 .العمالء كما في تاريخ قائمة المركز المالي 

 مالت األجنبيةتحويل الع

 ويتم   .ةمل المعا إجراء التحويل السائدة عند     بأسعار الريال السعودي    إلى األجنبيةيتم تحويل المعامالت بالعملة     

 الريال السعودي   قائمة المركز المالي إلى    كما في تاريخ     األجنبيةوالمطلوبات بالعمالت    تحويل الموجودات 

 األجنبية تحويل العمالت    أو والخسائر الناتجة عن التسديدات      كاسبالم إن .م  باألسعار السائدة في نهاية العا    

 .قائمة الدخل   ضمن إدراجهايتم 

 تعويضات الصرف من الخدمة

يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي               

 .دمة خالعلى أساس الفترة التي أمضاها الموظف في 

 ةالزكا

يتم االستدراك للزكاة وفقا      .تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية          

يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي ، يجري تسجيل أية فروقات بين                 . لمبدأ االستحقاق 

 .حينئذ اقفال المخصص المخصص والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم 

 مخـزونال - ٣

    )٥ و ٢إيضاحي ( 
٢٠٠٤ ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

  بالرياالت السعودية بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية
 وقود وزيوت ٥,٤٥١,٣٣٥   ٢,٩٩٩,٦٨٣    ٢,٤١٣,٣٤٠  
 قطع غيار ٩٠٣,٩٧٦   ٨٩٨,٥٨٣    ١,٠٨٧,٣٥٩  
  ٦,٣٥٥,٣١١   ٣,٨٩٨,٢٦٦    ٣,٥٠٠,٦٩٩  



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٣ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى - ٤

    )٥ و ٢يضاحي إ( 
٢٠٠٤ ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

  بالرياالت السعودية بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية
 إيجارات مدفوعة مقدما  ٢٢,٧٤٠,٦٣٩   ١٥,٥٥٧,٦٤٥    ١١,٤٤٣,٢٢٧  
 ذمم موظفين ٤,٣٥٦,٦٢٨   ٤,٠٩٤,٤٧٧    ٤,٠٩٤,٦١٢  
 ى خطابات ضمانتأمينات نقدية عل ٢,٣٣١,٤٤٣   ٣٨١,٥٧٥    ١٣٦,١٧٧  
  )٩إيضاح ( زكاة مدفوعة مقدما   - ١١٦,٢٢٣    -
 أخرى ١,١٨٥,٧٧٧   ٥٩٧,١٤٠    ٦١١,٥٣٥  
  ٣٠,٦١٤,٤٨٧   ٢٠,٧٤٧,٠٦٠    ١٦,٢٨٥,٥٥١  

 المطلوب من شركة حليفة - ٥

ضة ،   ، قامت الشركة بعقد إتفاقية مع شركة حليفة ، شركة أبناء محمد سعد الدريس القاب               ٢٠٠٤خالل يونيو   

أنشطة ، متضمنة الموجودات والمطلوبات     ) استبعاد  (  بتحويل   ٢٠٠٤ يناير   ١بموجبها قامت الشركة بتاريخ     

 :، الستة فروع التالية غير المرتبطة بفرعي الخدمات البترولية والنقليات إلى الشركة الحليفة بالقيمة الدفترية 

 .المصنع السعودي األمريكي للزجاج  •

 .العدد والمعدات  •

 .الدريس للمقاوالت والتوريدات الدولية  •

 .الزراعة والري  •

 .الخردوات  •

 تأجير السيارات •

 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٤ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١لسنة المنتهية في ل

إن التحويل المذكور سابقا  لصافي الموجودات بالقيمة الدفترية نتج عنه رصيد مستحق من الشركة الحليفة                 

إن اإلجراءات النظامية المتعلقة باتفاقية      . ٢٠٠٤ يناير   ١ ريال سعودي كما في تاريخ       ٣٩,٠٠٦,٣١٥بمبلغ  

 .حقة التحويل قد إكتملت في الفترة الال

إن ملخص الموقف المالي ونتائج األعمال اإلفتراضية التالية قد تم اإلفصاح عنها ألغراض المقارنة وذلك                 

 ، على   ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٣ ديسمبر   ٣١بناء  على القوائم المالية المدققة للشركة ككل للسنتين المنتهيتين في             

رولية والنقليات المذكورة أعاله إلى      إفتراض أن تحويل الستة فروع غير المرتبطة بفرعي الخدمات البت           

 :٢٠٠٢ يناير ١الشركة الحليفة قد تم في 

  بالرياالت السعودية
القوائم المالية 
 اإلفتراضية

  
 )أ(التعديالت 

القوائم المالية التاريخية  
 المدققة

 
٢٠٠٣ 

 المركز المالي     
 ولةموجودات متدا ١٧٥,٥٤٤,٩٤٨      )٩٤,٨٩٨,٠٦٥(   ٨٠,٦٤٦,٨٨٣  
 المطلوب من شركة حليفة -  ٣٩,٠٠٦,٣١٥    ٣٩,٠٠٦,٣١٥  
 موجودات غير متداولة أخرى ٣٥٩,٢٧٦,٥٤٢     )٢٣٠,٠٤١,٨٢١(   ١٢٩,٢٣٤,٧٢١  
 مجموع الموجودات ٥٣٤,٨٢١,٤٩٠     )٢٨٥,٩٣٣,٥٧١(   ٢٤٨,٨٨٧,٩١٩  
      
 متداولةمطلوبات   )٣٠٦,٩٢٧,٧٨٧(   ٢١١,٢٣٤,٥٠٩      )٩٥,٦٩٣,٢٧٨( 
 مطلوبات غير متداولة    )٨٠,٧٧٧,٤١٨(   ٧٤,٦٩٩,٠٦٢        )٦,٠٧٨,٣٥٦( 
 حقوق الشركاء  )١٤٧,١١٦,٢٨٥(   -   )١٤٧,١١٦,٢٨٥( 
 مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء  )٥٣٤,٨٢١,٤٩٠(   ٢٨٥,٩٣٣,٥٧١     )٢٤٨,٨٨٧,٩١٩( 
      
 قائمة الدخل     
 اإليرادات ٦٤٣,١١١,٢٣١     )١٤٠,١٦٧,٩٥٢(   ٥٠٢,٩٤٣,٢٧٩  
 كلفة اإليرادات  )٥٧٧,٥٠٧,٧٩٠(   ١٠٩,٧٧٤,٠٤٢     )٤٦٧,٧٣٣,٧٤٨( 
 الربح اإلجمالي ٦٥,٦٠٣,٤٤١       )٣٠,٣٩٣,٩١٠(   ٣٥,٢٠٩,٥٣١  
      
 مصاريف بيع     )٨,٤١٤,١٥٨(   ٧,٥٧٣,٦٠٥          )٨٤٠,٥٥٣( 
 مصاريف عمومية وإدارية    )٤٢,٧١٣,٢٥٦(   ٢٩,٣٥٢,٨٥٧      )١٣,٣٦٠,٣٩٩( 
 الربح من األعمال ١٤,٤٧٦,٠٢٧    ٦,٥٣٢,٥٥٢    ٢١,٠٠٨,٥٧٩  
      
 مصاريف مالية    )١٥,٧١٤,١٢١(   ١٥,٢٤٠,٦٢١          )٤٧٣,٥٠٠( 
 إيرادات أخرى ، صافي ١٠,٢٨٤,٢٩٢        )٩,٧٣٠,٤٤٦(   ٥٥٣,٨٤٦  
 الربح قبل الزكاة ٩,٠٤٦,١٩٨    ١٢,٠٤٢,٧٢٧    ٢١,٠٨٨,٩٢٥  
 الزكاة       )٤٧٠,٠٥٥(   -       )٤٧٠,٠٥٥( 
      
 الربح الصافي ٨,٥٧٦,١٤٣    ١٢,٠٤٢,٧٢٧    ٢٠,٦١٨,٨٧٠  

 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٥ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

  بالرياالت السعودية
   القوائم المالية اإلفتراضية

 )أ(التعديالت 
القوائم المالية التاريخية    

 المدققة
 

٢٠٠٢ 
 المركز المالي     
 موجودات متداولة ١٩٨,٣٠٧,٤٨١     )١١٨,٧٣٦,٤٠٥(   ٧٩,٥٧١,٠٧٦  
 المطلوب من شركة حليفة -  ٣٩,٠٠٦,٣١٥    ٣٩,٠٠٦,٣١٥  
 موجودات غير متداولة أخرى ٣٣٣,٤٣٠,١١٦     )٢٣٠,٧٥٧,٢٩١(   ١٠٢,٦٧٢,٨٢٥  
 مجموع الموجودات ٥٣١,٧٣٧,٥٩٧     )٣١٠,٤٨٧,٣٨١(   ٢٢١,٢٥٠,٢١٦  
      
 مطلوبات متداولة  )٢٩٧,٨٥٩,٠٨٥(   ٢٢٦,٠١٨,٩٤٩      )٧١,٨٤٠,١٣٦( 
 مطلوبات غير متداولة    )٨٩,٩٧٦,٢٧٨(   ٨٤,٤٦٨,٤٣٢        )٥,٥٠٧,٨٤٦( 
 حقوق الشركاء  )١٤٣,٩٠٢,٢٣٤(   -   )١٤٣,٩٠٢,٢٣٤( 
 مجموع المطلوبات وحقوق الشركاء  )٥٣١,٧٣٧,٥٩٧(   ٣١٠,٤٨٧,٣٨١     )٢٢١,٢٥٠,٢١٦( 
      
 قائمة الدخل     
 اإليرادات ٥٠٢,١٥٥,٤٦٣     )١٢٧,٢٦٩,٥٣٢(   ٣٧٤,٨٨٥,٩٣١  
 كلفة اإليرادات  )٤٤٢,٨٥١,٢٤٦(   ٩٥,٧٥٩,٨٤٠     )٣٤٧,٠٩١,٤٠٦( 
 الربح اإلجمالي ٥٩,٣٠٤,٢١٧      )٣١,٥٠٩,٦٩٢(   ٢٧,٧٩٤,٥٢٥  
      
 مصاريف بيع     )٦,١٣٢,٦٨٠(   ٥,٤٦٤,٩١٦           )٦٦٧,٧٦٤( 
 مصاريف عمومية وإدارية   )٣٦,٦٤٥,٣٠٤(   ٢٧,٢٦٥,٣٠١        )٩,٣٨٠,٠٠٣( 
 الربح من األعمال ١٦,٥٢٦,٢٣٣    ١,٢٢٠,٥٢٥    ١٧,٧٤٦,٧٥٨  
      
 مصاريف مالية   )١٢,٣٣٢,٦٥٠(   ١٢,٠٣١,٤٩٥          )٣٠١,١٥٥( 
 إيرادات أخرى ، صافي ٩,٤٥٢,٤٨٨       )٨,٤٤٩,٣٧٧(   ١,٠٠٣,١١١  
 الربح قبل الزكاة ١٣,٦٤٦,٠٧١    ٤,٨٠٢,٦٤٣    ١٨,٤٤٨,٧١٤  
 الزكاة       )٤٠٣,٧٦١(   -        )٤٠٣,٧٦١( 
      
 الربح الصافي ١٣,٢٤٢,٣١٠    ٤,٨٠٢,٦٤٣    ١٨,٠٤٤,٩٥٣  

 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٦ 

 
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة

 )لدريس وأوالده المحدودة المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد ا( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 

تمثل التعديالت على القوائم المالية اإلفتراضية الموجودات والمطلوبات واألنشطة الخاصة بالستة              )أ ( 

ترى اإلدارة أن   .  والنقليات والمحولة إلى الشركة الحليفة        فروع غير المرتبطة بفرعي الخدمات البترولية     

جميع التعديالت الالزمة لعرض القوائم المالية على أساس إفتراضي بصورة عادلة قد تم تنفيذها للسنتين                  

  .٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١المنتهيتين في 

  )٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ للسنتين ٥ و ٢أنظر إيضاحي  ( معداتالممتلكات وال - ٦

أجهزة حاسب  أدوات عالمجمو
 آلي

شاحنات 
 وسيارات

أثاث 
 ومفروشات

تحسينات على  آالت ومعدات
 المأجور

 أراضي مباني

الكلفة         
٢٠٠٢ يناير ١ ٣٧,٢١١,٨٢٣  ١٣,٦٧٦,٢١٦ -  ٣,٣٩٠,٩٦٧  ١,٩٦١,٦٩٧ ١١٤,١٣٥,١٥٣  ٢,٢٣٢,٨٣١  ٣,٤٢٠,٧٩٨ ١٧٦,٠٢٩,٤٨٥
اإلضافات ٢٤,٧٧٥,٨٤٦  ٣,٦٤٤,٣٤١ -  ٦٣٢,١٨٥  ٧٤٨,٩٣٠  ٩,١٧٣,٧٠٣  ٩١٣,٩٧١  ١٦٤,٦٤٤  ٤٠,٠٥٣,٦٢٠

اإلستبعادات - - - )٢٤٠,٨١٣( )٢٩٢,٩٠٧( )٦,٩٩٩,٢٦٩(  )٤٧,٥٧٥( )١٥,٧٠٠( )٧,٥٩٦,٢٦٤(
٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ ٦١,٩٨٧,٦٦٩  ١٧,٣٢٠,٥٥٧ -  ٣,٧٨٢,٣٣٩  ٢,٤١٧,٧٢٠ ١١٦,٣٠٩,٥٨٧  ٣,٠٩٩,٢٢٧    ٣,٥٦٩,٧٤٢ ٢٠٨,٤٨٦,٨٤١
اإلضافات ٥,٤٥٧,٨٣٠  ١٠,٠٤٥,١٧٠ ١,٦٥٩,٩٥٧  ٨٤,٧١٠  ١٩١,٦٦٧  ١٧,٩٠١,٧١٨  ١,٥٣١,٣١٣  ٣٥٣,٤٤٥  ٣٧,٢٢٥,٨١٠

اإلستبعادات - )٨٦٦,٨١٥( - - - )٢,٢٥٤,٢٥٨( - - )٣,١٢١,٠٧٣(
٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ ٦٧,٤٤٥,٤٩٩  ٢٦,٤٩٨,٩١٢ ١,٦٥٩,٩٥٧  ٣,٨٦٧,٠٤٩  ٢,٦٠٩,٣٨٧ ١٣١,٩٥٧,٠٤٧  ٤,٦٣٠,٥٤٠  ٣,٩٢٣,١٨٧ ٢٤٢,٥٩١,٥٧٨
اإلضافات ٩٠٠,٠٠٠ ٨٣٤,٠٥٧ ٦,٢٤٠,١٣٤ ٩٠٤,٩٤٠ ٧٥٠,٦٦٢ ٣٩,٨٤٥,٠٩٣ ٢,٣١٣,٩٧٤  ٣٩٢,٠٧٠ ٥٢,١٨٠,٩٣٠

اإلستبعادات - - - )١١,٢٦٠( )٧٩٨,٥٩٤( )٤,٧٧١,١٥٩( - - )٥,٥٨١,٠١٣(
٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ ٦٨,٣٤٥,٤٩٩ ٢٧,٣٣٢,٩٦٩ ٧,٩٠٠,٠٩١ ٤,٧٦٠,٧٢٩ ٢,٥٦١,٤٥٥ ١٦٧,٠٣٠,٩٨١ ٦,٩٤٤,٥١٤  ٤,٣١٥,٢٥٧ ٢٨٩,١٩١,٤٩٥

         

         
االستهالكات
المتراكمة

٢٠٠٢ يناير ١ -  ٧,٨٥٤,٦٨١ -  ٣,١٣٢,٥٩٣  ١,٥٠٧,٤٦٢  ٨٥,٢٣٧,٧٠٨  ١,٣١٦,٧٩٧  ٣,٢٣٩,٧٩٨ ١٠٢,٢٨٩,٠٣٩
مل للسنةالمح -  ٤٢١,٥٥٣ -  ٦٦,٣٣٩  ١٣١,٠٠٦  ٥,٨٩٠,٣٥٠  ١٣٧,٥٧٥  ١٧٨,٦٣٠  ٦,٨٢٥,٤٥٣

اإلستبعادات - - - )٢١٣,٢٩٥( )٢٧٨,٨٧٣( )٢,٧٦٠,٠٣٠( )٣٤,٩٣٧( )١٣,٣٤١( )٣,٣٠٠,٤٧٦(
٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ -  ٨,٢٧٦,٢٣٤ -  ٢,٩٨٥,٦٣٧  ١,٣٥٩,٥٩٥  ٨٨,٣٦٨,٠٢٨  ١,٤١٩,٤٣٥  ٣,٤٠٥,٠٨٧ ١٠٥,٨١٤,٠١٦
المحمل للسنة -  ٤٧٠,٨٩٢ -  ١٥٢,٦٠٢  ١٦٢,١٩٢  ٨,٠٤٣,٨٩٣  ٤٨٠,٩١٠  ٤٥,٢٦١  ٩,٣٥٥,٧٥٠

اإلستبعادات - )٣١٤,٣٨٢( - - - )١,٤٩٨,٥٢٧( - - )١,٨١٢,٩٠٩(
٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ -  ٨,٤٣٢,٧٤٤ -  ٣,١٣٨,٢٣٩  ١,٥٢١,٧٨٧  ٩٤,٩١٣,٣٩٤  ١,٩٠٠,٣٤٥  ٣,٤٥٠,٣٤٨ ١١٣,٣٥٦,٨٥٧
المحمل للسنة -  ٧٦١,٣٤٣ ٢,٢٤٨,٤٨٧  ٢٦٢,٥٩٨  ٢٢١,٤٢٧  ٤,١٧١,٤٣٧  ٧٦٣,٠١٦  ٤٠,٢٨١  ٨,٤٦٨,٥٨٩
اإلستبعادات - - - ١,٢٧٢ ٧٩٨,٤٧١ ٢,٨٦٥,٩٣٦ - - ٣,٦٦٥,٦٧٩

٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ -  ٩,١٩٤,٠٨٧ ٢,٢٤٨,٤٨٧  ٣,٣٩٩,٥٦٥  ٩٤٤,٧٤٣  ٩٦,٢١٨,٨٩٥  ٢,٦٦٣,٣٦١  ٣,٤٩٠,٦٢٩ ١١٨,١٥٩,٧٦٧
         

         
القيمة الدفترية
الصافية

٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ ٦٨,٣٤٥,٤٩٩  ١٨,١٣٨,٨٨٢ ٥,٦٥١,٦٠٤  ١,٣٦١,١٦٤  ١,٦١٦,٧١٢  ٧٠,٨١٢,٠٨٦  ٤,٢٨١,١٥٣  ٨٢٤,٦٢٨ ١٧١,٠٣١,٧٢٨
٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ ٦٧,٤٤٥,٤٩٩  ١٨,٠٦٦,١٦٨ ١,٦٥٩,٩٥٧  ٧٢٨,٨١٠  ١,٠٨٧,٦٠٠  ٣٧,٠٤٣,٦٥٣  ٢,٧٣٠,١٩٥  ٤٧٢,٨٣٩ ١٢٩,٢٣٤,٧٢١
٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ ٦١,٩٨٧,٦٦٩  ٩,٠٤٤,٣٢٣ -  ٧٩٦,٧٠٢  ١,٠٥٨,١٢٥  ٢٧,٩٤١,٥٥٩  ١,٦٧٩,٧٩٢  ١٦٤,٦٥٥ ١٠٢,٦٧٢,٨٢٥

 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٧ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 على النحو   ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١تم توزيع مصروف االستهالك للسنوات المنتهية في         

 :التالي

     )٥ و ٢إيضاحي ( 
٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية   بالرياالت السعودية 
 كلفة اإليردات ٧,٤٠٠,٥٠٠    ٨,٧٤٤,١٨٤    ٦,٣٨٦,٩٥٣  
 مصاريف عمومية وإدارية ١,٠٦٨,٠٨٩    ٦١١,٥٦٦    ٤٣٨,٥٠٠  
  ٨,٤٦٨,٥٨٩    ٩,٣٥٥,٧٥٠    ٦,٨٢٥,٤٥٣  

 ٣١مستهلكة بالكامل وما زالت  في الخدمة كما في          ) شاحنات  ( لدى الشركة رؤوس شاحنات ومقطورات      

شركة من   ، حصلت ال   ٢٠٠٤خالل عام   .  مليون ريال سعودي     ٧٣,٢ وبتكلفة إجمالية بلغت     ٢٠٠٤ديسمبر  

قبل موزعي شاحنات تجارية مستقلين على القيم العادلة المقدرة للشاحنات المستهلكة بالكامل والتي بلغت                 

 . مليون ريال سعودي ، هذا ولم يتم تسجيل أثر ذلك على القوائم المالية المرفقة ٢٩,٤

تم تحديد قيمتها من     ريال سعودي ، والتي      ١٥,٠٠٠,٠٠٠تتضمن الممتلكات والمعدات أرض ومباني بمبلغ       

  .٢٠٠٣خالل تقييم قام به احد المكاتب العقارية المستقلة ، حولت من شريك خالل ديسمبر 

 ريال سعودي   ٢٤,٧٧٥,٨٤٦ ، قامت الشركة بشراء قطعة أرض من أحد الشركاء بمبلغ             ٢٠٠٢خالل عام   

لتقييم قام به احد المكاتب     تم تحديد قيمة هذه االرض طبقا       . وسجلت الى حساب جاري الشريك ذي العالقة        

 .العقارية المستقلة 

تعادل نسبة  (   ، قرر الشركاء تغيير الحياة العملية المقدرة للشاحنات من سبع سنوات             ٢٠٠٣ ديسمبر   ٢٢في  

لتصل إلى قيمة خردة    ) للسنة  % ٧,١٤تعادل نسبة استهالك    ( إلى أربع عشرة سنة     ) للسنة  % ١٥استهالك  

تم تحديد قيمة الخردة للشاحنات بناء على تقاييم      . العمر اإلقتصادي لهذه الموجودات     تقارب  % ٢٠تقديرية بـ   

 .مستلمة من قبل موزعي شاحنات تجارية مستقلين 

  .٢٠٠٤ يناير ١إن التغير في التقدير للحياة العملية للشاحنات قد بدأ من السنة المالية المبتدئة في 

 مليون ريال سعودي    ٥,٨خفيض مصروف استهالك الشاحنات بمبلغ      نتج عن هذا التغيير في التقدير أعاله ت       
  .٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٨ 

 
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة

 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 ئم الماليةايضاحات حول القوا
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 الدائنون - ٧

     )٥ و ٢إيضاحي ( 
٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية
 أوراق الدفع -  ١,٩٦٣,١٩٦    ٨٩٤,٨٣٠  
 دائنون تجاريون ٩٣,٦٢٨,٨٨١    ٧٧,٥٦٤,٦٦٠    ٥٧,٥٩٧,٢٧١  
  ٩٣,٦٢٨,٨٨١    ٧٩,٥٢٧,٨٥٦    ٥٨,٤٩٢,١٠١  

 خرىاألمطلوبات المصاريف المستحقة وال - ٨

     )٥ و ٢إيضاحي ( 
٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية
 إيرادات غير المكتسبة ١٢,٢٧٤,١٢٦    ١١,٠١٢,٥٣٤    ٨,٣٣٩,٠٩١  
 مصاريف مستحقة ٤,٦٥٢,٥١٤    ٤,٣٤٣,٨٤٠    ٤,١٢٢,٢٠٢  
 أخرى ٨٤٢,٥٠٨    ٨٠٩,٠٤٨    ٤٨٢,٩٨١  
  ١٧,٧٦٩,١٤٨    ١٦,١٦٥,٤٢٢    ١٢,٩٤٤,٢٧٤  

 مخصص الزكاة - ٩

 :إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلي 

     )٥ و ٢إيضاحي ( 
٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

  ديةبالرياالت السعو  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية
 الرصيد في بداية السنة  )١١٦,٢٢٣(   ٤٠٣,٧٦١    ١٢٦,٠٣٨  
 المخصص للسنة ١,٠٣٢,٥٤٠    ٤٧٠,٠٥٥    ٤٠٣,٧٦١  
 المسدد خالل السنة -   )٩٩٠,٠٣٩(    )١٢٦,٠٣٨( 
 الرصيد في نهاية السنة ٩١٦,٣١٧     )١١٦,٢٢٣(   ٤٠٣,٧٦١  

 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٥٩ 

 
 والنقليات المحدودةشركة الدريس للخدمات البترولية 

 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 ::هي كما يلي هي كما يلي الزكاة الزكاة لمخصص لمخصص  العناصر الرئيسية  العناصر الرئيسية إنإن

٢٠٠٤      
      بالرياالت السعودية

 حقوق الشركاء     ١٦٢,٢٤١,٢٨٥  
 مخصصات     ٥,٦٥٧,٨١٦  
 صافي الربح المعدل     ٤١,٣٠١,٦٠٧  
 :يطرح      
 ممتلكات ومعدات ، صافي      )١٧١,٠٣١,٧٢٨( 
 وعاء الزكاة     ٣٨,١٦٨,٩٨٠  
 من صافي الربح المعدل% ٢,٥الزكاة بنسبة      ١,٠٣٢,٥٤٠  

 إلى مصلحة الزكاة    ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢ئم المالية واإلقرارات الزكوية للشركة لعامي       قامت الشركة بتقديم القوا   

تعتقد االدارة بأنه تم تجنيب مخصص كافي       . والدخل ، ولم تستلم الشركة بعد الربوط النهائية الخاصة بها            

على لمواجهة أية فروقات زكوية وفي حالة وجود أية فروقات زكوية فإن تأثيرها سوف يكون غير جوهري                 

 .القوائم المالية للشركة 

  .٢٠٠١حصلت الشركة على شهادة الزكاة النهائية للسنوات حتى 

 اإلحتياطي النظامي - ١٠

تمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة ، تقوم الشركة               

 بالمئة من   ٥٠بلغ هذا االحتياطي    ي بالمئة من الربح الصافي حتى        ١٠بتكوين احتياطي نظامي بنسبة     

  ) .١انظر إيضاح رقم  (  هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كأنصبة أرباحإن.  رأس المال

 اإلحتياطي العام - ١١

إن هذا اإلحتياطي   .  لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركة        ٢٠٠٢تم تكوين اإلحتياطي العام قبل عام       

 ).١انظر إيضاح رقم ( قابل للتوزيع



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٦٠ 

 
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة

 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 مصاريف البيع - ١٢

     )٥ و ٢إيضاحي ( 
٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية   بالرياالت السعودية 
 رواتب ومزايا أخرى ١,٢٥٨,٤٣٩    ٤٩٩,٥٨٤    ٣٢٥,٥٥٤  
 دعاية وإعالن ٦٩٠,١٧٥    ٣٤٠,٩٦٩    ٣٤٢,٢١٠  
  ١,٩٤٨,٦١٤    ٨٤٠,٥٥٣    ٦٦٧,٧٦٤  

 دارية واالعموميةالمصاريف ال - ١٣

     )٥ و ٢إيضاحي ( 
٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية   بالرياالت السعودية 
 رواتب ومزايا أخرى ١٠,٧٦٩,٢٤٤    ٩,١٦٥,٦٣٣    ٥,٩٣٢,٦٣٧  
 استهالك ١,٠٦٨,٠٨٩    ٦١١,٥٦٦    ٤٣٨,٥٠٠  
 منافع ٨٤٩,٠٤٦    ١,١٤١,٠٦٥    ٧٥٨,١٧٩  
 إيجار ٨٢,٩٦٦    ١٠٨,٤٩٢    ٤٤,٦٣٥  
 مصاريف سفر ٥٣١,٢٥٥    ٥٢٠,٦٦٣    ١٦٩,٢٢٧  
 مطبوعات وقرطاسية ٢٠٣,٢٠٦    ١٧٩,٨٠١    ٢٤٧,٤٢٢  
 أتعاب تدقيق ١٤٥,٠٠٠    ١٤٥,٠٠٠    ١٤٥,٠٠٠  
 صيانة ٦٥٢,٨١٧    ٤٤٩,٤١١    ٤٢٨,٠٢٣  
 أخرى ١,٢٤٥,٨٠٢    ١,٠٣٨,٧٦٨    ١,٢١٦,٣٨٠  
  ١٥,٥٤٧,٤٢٥    ١٣,٣٦٠,٣٩٩    ٩,٣٨٠,٠٠٣  

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة - ١٤

، على الشركة إلتزامات ومطلوبات محتملة على شكل خطابات ضمان بلغت           ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١كما في     )أ 

 ريال  ٨٦,١٣٤,٩٥٦ ريال سعودي و     ٩٦,٩٢٦,٨٢٥ : ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٣(  ريال سعودي    ١٣٩,٣٣٤,٨١٩

 ) .سعودي ، على التوالي 

  ٢٠٠٤ ريال سعودي خالل عام       ٢,٣٣١,٤٤٣ تأمينات نقدية بمبلغ      تم إصدار خطابات الضمان مقابل     
  ) .٤إيضاح ) (  ريال سعودي ، على التوالي ١٣٦,١٧٧ ريال سعودي و ٣٨١,٥٧٥ : ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣( 



 اتباحسمراجعي التقرير 

 
 ٦١ 

 
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة

 )ودة المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحد( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 ايضاحات حول القوائم المالية
 ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 مبلغ  ٢٠٠٤ ديسمبر    ٣١بلغت قيمة مصاريف عقود االيجار التشغيلي للسنة المنتهية في                )ب 

 ريال  ٧,٩٢٦,٩٩٧ ريال سعودي و      ١٢,٧٩٣,٩٧٦ : ٢٠٠٢ و   ٢٠٠٣(  ريال سعودي    ١٩,٩٠٩,٠٦٨

 .والمدرجة ضمن كلفة اإليرادات ) دي ، على التوالي سعو

 :على الشركة إلتزامات مقابل هذه العقود كما يلي 

     )٥ و ٢إيضاحي ( 
٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية
 خالل سنة ٢٢,٥٢٤,٦٨٠    ١٦,٦٨٢,٠٠٠    ١٠,٣٩٢,٥٠٠  
 أكثر من سنة ١٣١,٦١٧,٠٠٠    ١٠٥,١٨٤,٠٠٠    ٥٤,٤٩٠,٠٠٠  

 

 القيمة العادلة - ١٥

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في                

تجارية القوائم المالية فيما عدا الشاحنات المستهلكة بالكامل ، والتي تم تقييمها من قبل موزعي شاحنات                   

  ) .٦إيضاح رقم ( مستقلين كما هو مبين في 
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ضاحات المتعلقة بها   اإلي و م٢٠٠٤م و ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠كما في   المالية األولية للشركة     البيانات ةقد تم مراجع  ل
كما هو  كاهم   وشر بو الخير أبكر   -مكتب ديلويت آند توش     من قبل السادة    اإلصدار هذه   المدرجة في نشرة    

 .مذكور في تقريرهم المرفق

 وشركاهم ال يمتلك أسهما أو مصلحة مهما        بو الخير أبكر   -وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب ديلويت آند توش         
موافقة خطية على نشر     ديلويت آند توش مكتب أبو الخير وشركاهم      مكتب  كان نوعها في الشركة، كما أعطى       

 .تها ونصها كما وردت وأنه لم يتم سحب تلك الموافقةإفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغ



 البيانات المالية األولية

 
 ٦٣ 

 تقرير مراجعي الحسابات

  السادة الشركاء المحترمين السادة الشركاء المحترمينإلىإلى
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودةشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة

 ))المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة المعروفة سابقاً بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ((
  المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية-  الرياضالرياض

وهي شركة سعودية   ( مة المركز المالي لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة          قائلقد راجعنا   

لفترة الستة   والتدفقات النقدية     وقوائم الدخل وحقوق الشركاء    ٢٠٠٥يونيو   ٣٠ كما في    )ذات مسؤولية محدودة    

من هذه القوائم المالية     المعتبرة جزءا    ١٤ إلى   ١، واإليضاحات من رقم       المنتهية في ذلك التاريخ    اشهر

 والمقدمة لنا مع كافة المعلومات والبيانات        من نظام الشركات   ١٧٥ الشركة وفقا  لنص المادة      والمعدة من قبل  

إن هذه القوائم المالية هي مسؤولية إدارة الشركة وأن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا على هذه                 .  التي طلبناها 

 .التي أجريناها القوائم المالية بناء  عل المراجعة 

، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ          لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها        

تشتمل  . خالية من أية أخطاء جوهرية     مراجعتنا للحصول على درجة معقولة من القناعة بأن القوائم المالية          

،  المؤيدة للمبالغ والمعلومات التي تحتويها القوائم المالية      إجراءات المراجعة على فحص اختباري للمستندات       

كما تشتمل على تقييم المعايير المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي استعملتها اإلدارة وعلى تقييم عرض                

 . وفي اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساسا معقوال نستند عليه في إبداء رأينا.  ككل القوائم المالية

المركز المالي    ، من كافة النواحي الجوهرية ،       المذكورة أعاله ككل تظهر بعدل     رأينا، إن القوائم المالية   وب

 المنتهية في ذلك التاريخ     لفترة الستة اشهر   النقدية   ا وتدفقاته ا ونتائج أعماله  ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠ كما في    للشركة

كة كما وتتفق مع متطلبات نظام الشركات        الشروفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها المالئمة لظروف          

 .والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية 

 ديلويت آند توش ديلويت آند توش 
 مم الخير وشركاه الخير وشركاهأبوأبوبكر بكر 

 

 

 بكر عبداهللا أبوالخيربكر عبداهللا أبوالخير
 ١٠١ ترخيص رقم -محاسب قانوني 

 ١٤٢٦١٤٢٦ جماد الثاني  جماد الثاني ١٢١٢
 ٢٠٠٥ يوليو ١٨



 البيانات المالية األولية

 
 ٦٤ 

 
  والنقليات المحدودةشركة الدريس للخدمات البترولية

 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 
 

 قائمة المركز المالي 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠كما في 

 بالريال السعودي
      
إيضاح  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠  

 الموجودات     
 موجودات متداولة     
 النقد في الصندوق ولدى البنوك   ٣,٠٩٩,٤١٩    ٩,٨٢٢,١٠٢  
 مدينون   ٥٣,٧٢٥,٧٩٣    ٤٨,٧٠٤,٨٨٧  
 إيرادات مستحقة   ١٦,٢٤٢,٣٦٤    ١٣,٠٢٢,٢٩٣  
 مخزون ٣  ٦,٥٦٣,٩٥٣    ٥,٦٨٨,٤٣٠  
  وموجودات أخرىمصاريف مدفوعة مقدما ٤  ٣٧,٩٦٦,٩٠٠    ٣٠,٠٥٤,٥٩٢  
 مجموع الموجودات المتداولة   ١١٧,٥٩٨,٤٢٩    ١٠٧,٢٩٢,٣٠٤  
      
  متداولة غيرموجودات     
 المطلوب من شركة حليفة ٥  ١٩,٥٨٤,٦١٦    ٣٩,٠٠٦,٣١٥  
 ممتلكات ومعدات ٦  ١٧٧,١٤٠,٣٧٥    ١٦٤,٣١٧,١٤٢  
      
 مجموع الموجودات   ٣١٤,٣٢٣,٤٢٠    ٣١٠,٦١٥,٧٦١  
      
 ق الشركاءوحقوالمطلوبات      
 مطلوبات متداولة     
  تجاريوندائنون   ٨١,١٣٢,٦٢٢    ١٠٣,٧٠٣,٥٩٤  
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى ٧  ١٩,٤٩٤,٥٣٨    ١٧,٦٣٣,٩٦٠  
 مخصص الزكاة ٨  ١,٣١٩,٢٣١    ٤٠٠,٠٤٧  
 مجموع المطلوبات المتداولة   ١٠١,٩٤٦,٣٩١    ١٢١,٧٣٧,٦٠١  
      
 تعويضات الصرف من الخدمة   ١٠,٢٢٣,٤٨٥    ٧,٣٢٩,٥٣٤  
      
 حقوق الشركاء     
 رأس المال ١  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 إحتياطي نظامي ٩  ٢,١٥٣,٥٤٤    ٨٥٧,٦١٤  
 إحتياطي عام   -  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  
 حساب جاري الشركاء   -  ١٥,١٢٥,٠٠٠  
 مستبقاةأرباح  ١٠  -  ٢٥,٥٦٦,٠١٢  
 حقوق الشركاءمجموع    ٢٠٢,١٥٣,٥٤٤    ١٨١,٥٤٨,٦٢٦  
      
 وحقوق الشركاءمجموع المطلوبات    ٣١٤,٣٢٣,٤٢٠    ٣١٠,٦١٥,٧٦١  
 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 البيانات المالية األولية

 
 ٦٥ 

 
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة

 )حمد سعد الدريس وأوالده المحدودة المعروفة سابقا  بشركة م( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 
 

 قائمة الدخل
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي
لفترة الستة اشهر المنتهية    

 ٢٠٠٤ يونيو ٣٠في 
لفترة الستة اشهر 

 يونيو٣٠المنتهية في   
٢٠٠٥ 

  
 ايضاح

 

 اإليردات   ٣٨٠,١٩٣,٧٩٥    ٢٩١,٨٧٢,٥٠٤  
 اإليراداتكلفة    )٣٤٧,٦٨٤,٣٦٤(      )٢٦٣,٩٥٥,٤١٦( 
 الربح االجمالي   ٣٢,٥٠٩,٤٣١    ٢٧,٩١٧,٠٨٨  
 مصاريف بيع ١١         )٧٨٣,٧٥٥(            )٧٢٠,٩٩٣( 
 ادارية ومصاريف عمومية ١٢    )١٠,٦٥٧,٠٧٧(         )٧,٦٣١,٧٤٣( 
 الربح من االعمال   ٢١,٠٦٨,٥٩٩    ١٩,٥٦٤,٣٥٢  
 مصاريف مالية لخطابات ضمان          )٥٧٧,٩١٧(            )٣١٢,٣٤٧( 
  ، صافيايرادات أخرى   ١,٦٤٤,٧٥٤    ٥٧١,٦٠٦  
  قبل الزكاةالربح   ٢٢,١٣٥,٤٣٦    ١٩,٨٢٣,٦١١  
 الزكاة ٨         )٦٠٠,٠٠٠(            )٥١٦,٢٧٠( 
 الربح الصافي   ٢١,٥٣٥,٤٣٦    ١٩,٣٠٧,٣٤١  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 البيانات المالية األولية

 
 ٦٦ 

 
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة

 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 
 

 الشركاء قائمة حقوق 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي
لفترة الستة اشهر المنتهية في      

 ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
لفترة الستة اشهر المنتهية 

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠في 
  

 ايضاح
 

 رأس المال ١    
  يناير١الرصيد في    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
 محول من رأس المال اإلضافيال   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -
  يونيو٣٠الرصيد في    ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
      
 رأس المال اإلضافي ١    
  يناير١الرصيد في    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -
 المحول إلى رأس المال    )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(   -
  يونيو٣٠الرصيد في    -  -
      
 اإلحتياطي النظامي ٩ و ١    
  يناير١الرصيد في    -  ٨٥٧,٦١٤  
 المحول من األرباح المستبقاة   ٢,١٥٣,٥٤٤    -
  يونيو٣٠الرصيد في    ٢,١٥٣,٥٤٤    ٨٥٧,٦١٤  
 االحتياطي العام ١    
  يناير١الرصيد في    -  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  
  يونيو٣٠الرصيد في    -  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  
      
 حساب جاري الشركاء ١    
  يناير١الرصيد في    -  -
 مساهمة نقدية من قبل الشركاء   -  ١٥,١٢٥,٠٠٠  
  يونيو٣٠الرصيد في    -  ١٥,١٢٥,٠٠٠  
      
 األرباح المستبقاه ١٠ و ١    
  يناير١الرصيد في    ٣٩,٨٠٧    ٦,٢٥٨,٦٧١  
 الربح الصافي للفترة   ٢١,٥٣٥,٤٣٦    ١٩,٣٠٧,٣٤١  
 توزيعات أرباح     )١٩,٤٢١,٦٩٩(   -
 المحول إلى اإلحتياطي النظامي       )٢,١٥٣,٥٤٤(   -
  يونيو٣٠الرصيد في    -  ٢٥,٥٦٦,٠١٢  
      
 مجموع حقوق الشركاء   ٢٠٢,١٥٣,٥٤٤    ١٨١,٥٤٨,٦٢٦  

 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 البيانات المالية األولية

 
 ٦٧ 

 
 ولية والنقليات المحدودةشركة الدريس للخدمات البتر

 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 

 قائمة التدفقات النقدية 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي
     

لفترة الستة اشهر المنتهية في      
 ٢٠٠٤ يونيو ٣٠

الستة اشهر المنتهيةلفترة   
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠في 

  

 نشطة التشغيليةاأل    
 الربح الصافي  ٢١,٥٣٥,٤٣٦    ١٩,٣٠٧,٣٤١  
     
 :تعديالت    
 استهالكات  ٤,٢٠٥,٥٤٠    ٢,٨٠٣,٧٣٧  
  بيع ممتلكات ومعداتمكاسب     )١,٥٧٩,٣٧٠(          )٥٤٠,٧١٦( 
 ةمخصص الزكا  ٦٠٠,٠٠٠    ٥١٦,٢٧٠  
     
 :ة  العاملوباتلطالمو الموجوداتالتغيرات في     
 ونمدينال  ٥,٢٠١,٠٢٨           )٢٥٤,٧٥٥( 
 إيرادات مستحقة     )١,٩٨١,٨١١(        )٧,٩٦٢,٠٧٦( 
 المخزون        )٢٠٨,٦٤٢(        )١,٧٩٠,١٦٤( 
  والموجودات األخرىالمصاريف المدفوعة مقدما     )٧,٣٥٢,٤١٣(        )٩,٤٢٣,٧٥٥( 
 ون التجاريوندائنال    )١٢,٤٩٦,٢٥٩(   ٢٤,١٧٥,٧٣٨  
 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى  ١,٧٢٥,٣٩٠    ١,٤٦٨,٥٣٨  
 تعويضات الصرف من الخدمة  ٢,٠٩٥,١٢٣    ١,٢٥١,١٧٨  
 زكاة مدفوعة        )١٩٧,٠٨٦(   -
 ن االنشطة التشغيليةم د المتوفرصافي النق  ١١,٥٤٦,٩٣٦    ٢٩,٥٥١,٣٣٦  
     
 نشطة االستثماريةاأل    
 شراء ممتلكات ومعدات    )١١,٩٢٩,٩٤٧(      )٣٨,٥٠١,٩٧٠( 
 المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  ٣,١٩٥,١٣٠    ١,١٥٦,٥٢٨  
 صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية     )٨,٧٣٤,٨١٧(      )٣٧,٣٤٥,٤٤٢( 
     
 األنشطة التمويلية    
 مساهمة نقدية من قبل الشركاء  -  ١٥,١٢٥,٠٠٠  
 صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية  -  ١٥,١٢٥,٠٠٠  
     
في الصندوق ولدى البنوك في النقد التغيرصافي   ٢,٨١٢,١١٩    ٧,٣٣٠,٨٩٤  
  يناير١ في لبنوكفي الصندوق ولدى االنقد   ٢٨٧,٣٠٠    ٢,٤٩١,٢٠٨  
  يونيو ٣٠ في الصندوق ولدى البنوك فيالنقد   ٣,٠٩٩,٤١٩    ٩,٨٢٢,١٠٢  
     
 :بند غير نقدي     
 )١٠ و ٥ايضاحي ( توزيعات ارباح معلن عنها        )١٩,٤٢١,٦٩٩(   -

 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية



 البيانات المالية األولية

 
 ٦٨ 

 
 للخدمات البترولية والنقليات المحدودةشركة الدريس 

 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي

 التكوين والنشاطالتكوين والنشاط -  ١١

مسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة في      " ) الشركة  ( " البترولية والنقليات المحدودة    شركة الدريس للخدمات    

 ١٣ والصادر في الرياض بتاريخ      ١٠١٠٠٠٢٤٧٥المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم         

 .كشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة  ) ١٩٦٢ سبتمبر ١٢الموافق ( هـ ١٣٨٢ربيع الثاني 

 ، قرر الشركاء تغيير اسم الشركة من شركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة إلى               ٢٠٠٤ل ديسمبر   خال

إن اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا التغيير قد إكتملت        . شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة       

  .٢٠٠٤خالل عام 

ارة الجملة والتجزئة في المحروقات والزيوت وقطع غيار        تتمثل أنشطة الشركة طبقا  لسجلها التجاري في تج       

السيارات وإطاراتها والبطاريات وخدمات نقل البضائع على الطرق السريعة وإقامة الورش ومغاسل السيارات             

 .وشراء األراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة 

 مليون  ٢٠٠ مليون ريال سعودي إلى      ١٠٠ زيادة رأس مال الشركة من        ، قرر الشركاء   ٢٠٠٤خالل ديسمبر   

 ريال سعودي   ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ومبلغ     ٤,٦٣٧,٤٦٦ريال سعودي وذلك عن طريق تحويل مبلغ        

 ريال سعودي من اإلحتياطي النظامي       ٤٠,٢٣٧,٥٣٤ مليون ريال سعودي ومبلغ       ١٥,١٢٥,٠٠٠ومبلغ  

إن اإلجراءات  . لشركاء واألرباح المستبقاه على التوالي إلى رأس المال          واإلحتياطي العام وحساب جاري ا    

 .٢٠٠٥النظامية المتعلقة بهذه الزيادة قد إكتملت خالل عام 

 ريال  ٥٠ حصة قيمة كل منها      ٤,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي من      ٢٠٠يتكون رأس مال الشركة البالغ      

 :حو التالي  على الن٢٠٠٥ يونيو ٣٠موزعة على الشركاء كما في 

   %  عدد الحصص  رأس المال
       بالريال السعودي

 حمد محمد الدريس/ السيد   ٢٥,٥٠    ١,٠١٩,٣٠٤   ٥٠,٩٦٥,٢٠٠ 
 عبد المحسن محمد الدريس/ السيد     ٢٥,٥٠    ١,٠١٩,٣٠٤   ٥٠,٩٦٥,٢٠٠ 
 ورثة سعد محمد الدريس  ١٣,٩٠    ٥٥٥,٩٢٠   ٢٧,٧٩٦,٠٠٠ 
 ورثة محمد سعد الدريس  ٢٣,٦٠    ٩٤٤,٠٩٦   ٤٧,٢٠٤,٨٠٠ 
 ورثة عبداهللا محمد الدريس  ١١,٥٠    ٤٦١,٣٧٦   ٢٣,٠٦٨,٨٠٠ 
 ١٠٠,٠٠    ٤,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   



 البيانات المالية األولية

 
 ٦٩ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )ت مسؤولية محدودة شركة ذا( 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي

 ملخص ألهم السياسات المحاسبيةملخص ألهم السياسات المحاسبية -  ٢٢

لقد تم اعداد القوائم المالية المرفقة وفقا لمعيار العرض واالفصاح العام الصادر عن وزارة التجارة ووفقا                  

ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة     . سبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين        للمعايير المحا 

 :من قبل الشركة هي على النحو اآلتي 

 العرف المحاسبي

 .تعد القوائم المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ اإلستحقاق 

 تحقيق االيرادات

 .لبضاعة وتقديم الخدمات إلى العمالء بيع وتسليم ا عند اإليرادتحقق ي

 اإليردات المستحقة

 .تتمثل اإليرادات المستحقة باإليرادات المتحققة والتي لم  يصدر بها فواتير كما في تاريخ قائمة المركز المالي

 المصاريف

ف ويتم تصني . خدمات الشركة   / تتكون مصاريف البيع بشكل رئيسي من المصاريف المنفقة لبيع منتجات            

 .المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية 

تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بكلفة              

ويتم توزيع المصاريف ، إذا دعت الحاجة لذلك ، بين           . المبيعات وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها       

 . واإلدارية وكلفة المبيعات على أساس ثابتالمصاريف العمومية



 البيانات المالية األولية

 
 ٧٠ 

 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي

 المخزون

يتم التوصل لتكلفة المواد األولية     . يتم إظهار المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة المستردة أيهما أقل              

يتم تكوين مخصص مالئم للمخزون التالف والبطي  الحركة عند          . باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح      

 .الحاجة 

 الممتلكات والمعدات

 عليها  االستهالكاتويجري احتساب   .  المتراكمة   االستهالكاتالممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل      تظهر  

 التحسينات على المأجور    إطفاءويتم  .   حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت        أساسعلى  

  . أوال ينتهي أيهما اإليجار عقد  المتبقي من مدةأوعلى أساس الحياة العملية المقدرة لهذه التحسينات 

 : نسب االستهالك للبنود الرئيسية لهذه األصول هيإن

 مبانـي %٣
 تحسينات على المأجور فترة التأجير

 آالت ومعدات %١٠
 اثاث ومفروشات %١٠

 شاحنات قيمة خردة% ٢٠مع % ٧,١٤
 سـيارات %٢٥
 أجهزة حاسب آلي %٢٥
 أدوات %١٢

 إيرادات غير مكتسبة

تمثل اإليردات غير المكتسبة بطاقات وقود مسبقة الدفع صادرة عن الشركة والتي لم يتم استخدامها من قبل                  

 .العمالء كما في تاريخ قائمة المركز المالي 



 البيانات المالية األولية

 
 ٧١ 

 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي

 تحويل العمالت األجنبية

 ويتم   .ةمل المعا إجراء التحويل السائدة عند     بأسعار الريال السعودي    إلى األجنبيةيتم تحويل المعامالت بالعملة     

 الريال السعودي   قائمة المركز المالي إلى    كما في تاريخ     األجنبيةوالمطلوبات بالعمالت    موجوداتتحويل ال 

 األجنبية تحويل العمالت    أو والخسائر الناتجة عن التسديدات      المكاسب إن .م  باألسعار السائدة في نهاية العا    

 .قائمة الدخل   ضمن إدراجهايتم 

 تعويضات الصرف من الخدمة

اك لتعويضات الصرف من الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي              يتم االستدر 

 .خدمة العلى أساس الفترة التي أمضاها الموظف في 

 ةالزكا

يتم االستدراك للزكاة وفقا      .تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية          

 يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي ، يجري تسجيل أية فروقات بين                 .لمبدأ االستحقاق   

 .المخصص والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص 

 مخـزونال - ٣

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية

 وقود وزيوت ٥,٣٤١,٩٠٢    ٤,٥٠٥,٦٧٢  
 قطع غيار ١,٢٢٢,٠٥١    ١,١٨٢,٧٥٨  
  ٦,٥٦٣,٩٥٣    ٥,٦٨٨,٤٣٠  



 البيانات المالية األولية

 
 ٧٢ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ستة اشهر المنتهية في لفترة ال

 بالريال السعودي

 المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى - ٤

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية

 إيجارات مدفوعة مقدما  ٣٠,٣٨٠,٥٦٢    ٢٤,٦٢١,١٩٢  
 ذمم موظفين ٤,٥١٧,١٧٦    ٤,٤٢١,١٧٢  
 تأمينات نقدية على خطابات ضمان ١,٢٩٧,٩٤٤    ٤٤,٨٨٧  
 أخرى ١,٧٧١,٢١٨    ٩٦٧,٣٤١  
  ٣٧,٩٦٦,٩٠٠    ٣٠,٠٥٤,٥٩٢  

 المطلوب من شركة حليفة - ٥

 ، قامت الشركة بعقد إتفاقية مع شركة حليفة ، شركة أبناء محمد سعد الدريس القابضة ،                 ٢٠٠٤خالل يونيو   

أنشطة ، متضمنة الموجودات والمطلوبات     ) استبعاد  (  بتحويل   ٢٠٠٤يناير   ١بموجبها قامت الشركة بتاريخ     

 :، الستة فروع التالية غير المرتبطة بفرعي الخدمات البترولية والنقليات إلى الشركة الحليفة بالقيمة الدفترية 

 .المصنع السعودي األمريكي للزجاج  •

 .العدد والمعدات  •

 .ة الدريس للمقاوالت والتوريدات الدولي •

 .الزراعة والري  •

 .الخردوات  •

 تأجير السيارات •

إن التحويل المذكور سابقا  لصافي الموجودات بالقيمة الدفترية نتج عنه رصيد مستحق من الشركة الحليفة                 
 ريال  ١٩,٤٢١,٦٩٩ ، وتم تسوية مبلغ      ٢٠٠٤ يناير   ١ ريال سعودي كما في تاريخ       ٣٩,٠٠٦,٣١٥بمبلغ  

إن اإلجراءات النظامية    . ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠ل فترة الستة اشهر المنتهية في       سعودي من الرصيد المستحق خال    
  .٢٠٠٥المتعلقة باتفاقية التحويل قد إكتملت في عام 



 البيانات المالية األولية

 
 ٧٣ 

 
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة

 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )ة شركة ذات مسؤولية محدود( 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي

 تمعدالممتلكات وال - ٦

أجهزة حاسب أدوات المجموع
 آلي

شاحنات 
 وسيارات

أثاث 
 ومفروشات

تحسينات على آالت ومعدات
 المأجور

 أراضي مباني

الكلفة         
٢٨٩,١٩١,٤٩٥ ١٦٧,٠٣٠,٩٨١ ٦,٩٤٤,٥١٤ ٤,٣١٥,٢٥٧ ٢٠٠٥ يناير ١ ٦٨,٣٤٥,٤٩٩ ٢٧,٣٣٢,٩٦٩ ٧,٩٠٠,٠٩١ ٤,٧٦٠,٧٢٩ ٢,٥٦١,٤٥٥
اإلضافات - ٤٨٤,٢٢٩ ٤,٣٨٦,٣٥٢ ٦٢٣,٩٢٣ ٥١٧,٩٣٩ ٤,٧٢٢,٦٠٣ ٩٠٩,٣٥٩ ٢٨٥,٥٤٢ ١١,٩٢٩,٩٤٧

)١٣,٩٢٢,٩٨٦( - )١٣,٣٢٣,٤٤٠( )٥٨٣,٥٤٤( اإلستبعادات - - - - )١٦,٠٠(
اعادة/ تحويالت  - - - ٢,٩٢٩,٥١١ - ٣٧٠,٣١٢ )٣,٥٧٣,٠٥٥( ٢٧٣,٢٣٢ -

تصنيف
٢٨٧,١٩٨,٤٥٦ ١٥٨,٨٠٠,٤٥٦ ٣,٦٩٧,٢٧٤ ٤,٨٧٤,٠٣١ ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ ٦٨,٣٤٥,٤٩٩ ٢٧,٨١٧,١٩٨ ١٢,٢٨٦,٤٤٣ ٨,٣١٤,١٦٣ ٣,٠٦٣,٣٩٢

         
االستهالكات         

المتراكمة
١١٨,١٥٩,٧٦٧ ٢٠٠٥ يناير ١ - ٩,١٩٤,٠٨٧ ٢,٢٤٨,٤٨٧ ٣,٣٩٩,٥٦٥ ٩٤٤,٧٤٣ ٩٦,٢١٨,٨٩٥ ٢,٦٦٣,٣٦١ ٣,٤٩٠,٦٢٩
المحمل للسنة - ٣٨٩,٨١٢ ٥٣٥,٥٥٢ ٣٠٦,٦٩٣ ٢٠٤,٢٩٨ ٢,٤٩٦,٥٧٩ ١٩٩,٢٨٩ ٧٣,٣١٧ ٤,٢٠٥,٥٤٠

)١٢,٣٠٧,٢٢٦( - )١٢,١١٦,٧٥٥( )١٨٦,٥٧٢( اإلستبعادات - - - - )٣,٨٩٩(
ادةاع/ تحويالت  - - - ١,٠١٥,٨٠٢ - - )١,٣١١,٣٢٨( ٢٩٥,٥٢٦ -

تصنيف
١١٠,٠٥٨,٠٨١ ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ - ٩,٥٨٣,٨٩٩ ٢,٧٨٤,٠٣٩ ٤,٧٢٢,٠٦٠ ١,١٤٥,١٤٢ ٨٦,٥٩٨,٧١٩ ١,٣٦٤,٧٥٠ ٣,٨٥٩,٤٧٢

         
القيمة الدفترية         

الصافية
١٧٧,١٤٠,٣٧٥ ٢٠٠٥نيو  يو٣٠ ٦٨,٣٤٥,٤٩٩ ١٨,٢٣٣,٢٩٩ ٩,٥٠٢,٤٠٤ ٣,٥٩٢,١٠٣ ١,٩١٨,٢٥٠ ٧٢,٢٠١,٧٣٧ ٢,٣٣٢,٥٢٤ ١,٠١٤,٥٥٩
١٦٤,٣١٧,١٤٢ ٢٠٠٤ يونيو ٣٠ ٦٧,٤٤٥,٤٩٩ ١٧,٧٠٩,١٧٠ ٢,٣٥٧,٣٩٨ ١,١١٤,٤٦٢ ١,١٣٧,٦٧٤ ٦٩,٨٦٦,٣٧٤ ١,١٩٧,١٢٩ ٣,٤٨٩,٤٣٦

 على  ٢٠٠٤ يونيو   ٣٠ و   ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠تم توزيع مصروف االستهالك لفترتي الستة اشهر المنتهية في           

 :النحو التالي 

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
  بالرياالت السعودية  الرياالت السعوديةب

 كلفة اإليردات ٣,٦٣٨,٧٣٣    ٢,٢٧٢,٥٨٠  
  )١٢ايضاح ( مصاريف عمومية وإدارية  ٥٦٦,٨٠٧    ٥٣١,١٥٧  
  ٤,٢٠٥,٥٤٠    ٢,٨٠٣,٧٣٧  

 ٣٠مستهلكة بالكامل وما زالت  في الخدمة كما في          ) شاحنات  ( لدى الشركة رؤوس شاحنات ومقطورات      

 ، حصلت الشركة من قبل      ٢٠٠٤خالل عام   .  مليون ريال سعودي     ٦٣,٨ وبتكلفة إجمالية بلغت     ٢٠٠٥يو  يون

 ٢٩,٤موزعي شاحنات تجارية مستقلين على القيم العادلة المقدرة للشاحنات المستهلكة بالكامل والتي بلغت               

 .ة مليون ريال سعودي ، هذا ولم يتم تسجيل أثر ذلك على القوائم المالية المرفق



 البيانات المالية األولية

 
 ٧٤ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي

 خرىخرىاألاألمطلوبات مطلوبات والوالالمصاريف المستحقة المصاريف المستحقة  -  ٧٧

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية

 إيرادات غير مكتسبة ١١,٣٨٦,٨٦٧    ١٠,٤٦٤,٩٢٨  
 مصاريف مستحقة ٥,٠٥٦,٣١٨    ٦,٢٤٩,١٦٨  
 رواتب مستحقة للموظفين ٢,١٥٥,١٠٦    -
 أخرى ٨٩٦,٢٤٧    ٩١٩,٨٦٤  
  ١٩,٤٩٤,٥٣٨    ١٧,٦٣٣,٩٦٠  

 مخصص الزكاةمخصص الزكاة -  ٨٨

 ::إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلي إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلي 

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية

  يناير١الرصيد في  ٩١٦,٣١٧         )١١٦,٢٢٣( 
 المخصص للفترة ٦٠٠,٠٠٠    ٥١٦,٢٧٠  
 المسدد خالل الفترة     )١٩٧,٠٨٦(   -
  يونيو٣٠الرصيد في  ١,٣١٩,٢٣١    ٤٠٠,٠٤٧  

 ٦٠٠,٠٠٠ مبلغ   ٢٠٠٤ يونيو   ٣٠ و   ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠بلغت الزكاة المقدرة لفترتي الستة اشهر المنتهية في         

 . ريال سعودي على التوالي ٥١٦,٢٧٠ريال سعودي و 

 إلى مصلحة الزكاة    ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣قامت الشركة بتقديم القوائم المالية واإلقرارات الزكوية للشركة لعامي           

تعتقد االدارة بأنه تم تجنيب مخصص كافي       . والدخل ، ولم تستلم الشركة بعد الربوط النهائية الخاصة بها            

لمواجهة أية فروقات زكوية وفي حالة وجود أية فروقات زكوية فإن تأثيرها سوف يكون غير جوهري على                 

 .القوائم المالية للشركة 

  .٢٠٠٢كاة النهائية للسنوات حتى حصلت الشركة على شهادة الز



 البيانات المالية األولية

 
 ٧٥ 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

  السعوديبالريال

 اإلحتياطي النظامي - ٩

تمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة ، تقوم الشركة                  

 بالمئة من رأس    ٥٠بلغ هذا االحتياطي    ي بالمئة من الربح الصافي حتى       ١٠بتكوين احتياطي نظامي بنسبة     

  ) .١انظر إيضاح رقم  ( ع كأنصبة أرباح هذا االحتياطي غير قابل للتوزيإن.  المال

 توزيعات ارباح - ١٠

 . ريال سعودي ١٩,٤٢١,٦٩٩ ، قرر الشركاء توزيع ارباح بمبلغ ٢٠٠٥خالل يونيو 

 مصاريف بيع - ١١

لفترة الستة اشهر المنتهية     
 ٢٠٠٤ يونيو ٣٠في 

لفترة الستة اشهر المنتهية     
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠في 

 

  سعوديةبالرياالت ال  بالرياالت السعودية
 عموالت وحوافز بيع ٦٦٢,٢٥٥    ٤٢٢,٧٥٠  
 دعاية وإعالن ١٢١,٥٠٠    ٢٩٨,٢٤٣  
  ٧٨٣,٧٥٥    ٧٢٠,٩٩٣  

 دارية واالعموميةالمصاريف ال - ١٢

لفترة الستة اشهر المنتهية     
 ٢٠٠٤ يونيو ٣٠في 

لفترة الستة اشهر المنتهية     
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠في 

 

  سعوديةبالرياالت ال  بالرياالت السعودية
 رواتب ومزايا أخرى ٨,٠٤٩,٦٥٩    ٤,٩٢٤,٩٦١  
 استهالك ٥٦٦,٨٠٧    ٥٣١,١٥٧  
 منافع ٢٤٦,١٩٨    ١٨١,٤٩١  
 مصاريف سفر ٦٠,٣٨٦    ٨٣,٤٩١  
 مطبوعات وقرطاسية ١٢٧,٥٣٠    ١٠٨,٢١٩  
 أتعاب تدقيق ٤٢,٥٠١    ٣٦,٢٥٢  
 صيانة ١٩٨,٢٧١    ٣٣٠,٤٠٩  
 أخرى ١,٣٦٥,٧٢٥    ١,٤٣٥,٧٦٣  
  ١٠,٦٥٧,٠٧٧    ٧,٦٣١,٧٤٣  
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة
 )المعروفة سابقا  بشركة محمد سعد الدريس وأوالده المحدودة ( 
 )شركة ذات مسؤولية محدودة ( 
 

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة - ١٣

، على الشركة إلتزامات ومطلوبات محتملة على شكل خطابات ضمان بلغت            ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠كما في     )ج 

 ) . ريال سعودي ١٠٩,٨١٦,٤٧١ : ٢٠٠٤(  ريال سعودي ١٢٣,٤٦٤,٦٦٥

 ٢٠٠٥ال سعودي خالل عام       ري ١,٢٩٧,٩٤٤تم إصدار خطابات الضمان مقابل تأمينات نقدية بمبلغ           

  ) .٤إيضاح ) (  ريال سعودي ٤٤,٨٨٧ : ٢٠٠٤( 

 مبلغ  ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠بلغت قيمة مصاريف عقود االيجار التشغيلي لفترة الستة اشهر المنتهية في                 )د 

 .والمدرجة ضمن كلفة اإليرادات)  ريال سعودي ٨,٤٤٣,٠٨٦ : ٢٠٠٤(  ريال سعودي ١١,٢٠٠,٢٢٤

 :مقابل هذه العقود كما يلي على الشركة إلتزامات 

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية

 خالل سنة ٢٦,٣٢٥,٨٠٠    ١٩,٣٢٤,٤٠٠  
 أكثر من سنة ١٥٣,٨٢٧,٨٣٨    ١١٢,٩١٧,٠١٢  

 القيمة العادلةالقيمة العادلة -  ١٤١٤

جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في      إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف           
القوائم المالية فيما عدا الشاحنات المستهلكة بالكامل ، والتي تم تقييمها من قبل موزعي شاحنات تجارية                   

  ).٦إيضاح رقم ( مستقلين كما هو مبين في 
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 مبنية على   عمالهاألمركزها المالي ونتائج    للخدمات البترولية والنقليات    رة شركة الدريس    داإإن مناقشة وتحليل    
م والبيانات  ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣ و م٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١للسنوات المنتهية في      مع القوائم المالية   تقرأيجب ان   و

 -لويت اند توش    دي من قبل    مراجعتها، والتي تم    م٢٠٠٤م و ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠المالية للستة أشهر المنتهية في      
 .بكر أبو الخير وشركاهم

 مستقبليةدارة الشركة بيانات ذات طبيعة      إعمال بواسطة   ألتشمل هذه المناقشة والتحليل للمركز المالي ونتائج ا       
 عن هذه   جوهريوقد تختلف البيانات الختامية بشكل      . تحتوي على عدد من المخاطر والبيانات غير المؤكدة       

خرى من هذه النشرة، خصوصا     أو في مواضع    أدناه  أعوامل الواردة ضمن المناقشة     البيانات نتيجة لبعض ال   
 ".طرةاخمعوامل ال"قسم في 

9-1        

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة اإلصدار من القوائم                  
ققة لشركة الدريس دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم المالية ومراجعتها                المالية المد 

 .وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل                 
م ٢٠٠٥ يناير   ١م باإلضافة إلى الفترة من      ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١في  ثالث سنوات المنتهية    ال

 .وحتى تاريخ نشرة اإلصدار

9-2   

م ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١تلخص األشكال التالية بيانات قائمة الدخل المدققة للسنوات المالية المنتهية في            
 .م٢٠٠٤ يونيو ٣٠م و٢٠٠٥ يونيو ٣٠ولية المدققة للستة أ شهر المنتهية في م والبيانات المالية األ٢٠٠٢و

 )آالف الرياالت(بيانات الدخل : ١-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 اإليرادات ٣٨٠,١٩٤ ٢٩١,٨٧٢ ٦٢٢,٥٤٧ ٥٠٢,٩٤٣ ٣٧٤,٨٨٦

 تكلفة اإليرادات )٣٤٧,٦٨٥( )٢٦٣,٩٥٥( )٥٦٦,٧٢٨( )٤٦٧,٧٣٤( )٣٤٧,٠٩١(
 مجمل الربح ٣٢,٥٠٩ ٢٧,٩١٧ ٥٥,٨١٩ ٣٥,٢٠٩ ٢٧,٧٩٥

 مصاريف البيع )٧٨٤( )٧٢١( )١,٩٤٩( )٨٤١( )٦٦٨(
 ة واإلداريةالمصاريف العمومي )١٠,٦٥٧( )٧,٦٣٢( )١٥,٥٤٧( )١٣,٣٦٠( )٩,٣٨٠(

 الدخل من األعمال الرئيسية ٢١,٠٦٨ ١٩,٥٦٤ ٣٨,٣٢٣ ٢١,٠٠٨ ١٧,٧٤٧
 مصاريف تمويل )٥٧٨( )٣١٢( )٧٦١( )٤٧٣( )٣٠١(

 إيرادات أخرى ١,٦٤٥ ٥٧٢ ١,٢٦٩ ٥٥٤ ١,٠٠٣
 الدخل قبل الزكاة ٢٢,١٣٥ ١٩,٨٢٤ ٣٨,٨٣١ ٢١,٠٨٩ ١٨,٤٤٩

 الزكاة )٦٠٠( )٥١٧( )١,٠٣٣( )٤٧٠( )٤٠٤(
 صافي الدخل ٢١,٥٣٥ ١٩,٣٠٧ ٣٧,٧٩٨ ٢٠,٦١٩ ١٨,٠٤٥

 القوائم المالية المدققة: المصدر
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 بيانات الدخل آنسبة من اإليرادات: ٢-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 اإليرادات %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
 تكلفة اإليرادات %٩١,٤٥ %٩٠,٤٤ ٩١,٠٣% %٩٣,٠٠ %٩٢,٥٩
 مجمل الربح %٨,٥٥ %٩,٥٦ %٨,٩٧ %٧,٠٠ %٧,٤١
 مصاريف البيع %٠,٢١ %٠,٢٥ %٠,٣١ %٠,١٧ %٠,١٨
 المصاريف العمومية واإلدارية %٢,٨٠ %٢,٦١ %٢,٥٠ %٢,٦٦ %٢,٥٠
 الدخل من األعمال الرئيسية %٥,٥٤ %٦,٧٠ %٦,١٦ %٤,١٨ %٤,٧٣
 مصاريف تمويل %٠,١٥ %٠,١١ %٠,١٢ %٠,٠٩ %٠,٠٨
 إيرادات أخرى %٠,٤٣ %٠,٢٠ %٠,٢٠ %٠,١١ %٠,٢٧
 الدخل قبل الزكاة %٥,٨٢ %٦,٧٩ %٦,٢٤ %٤,١٩ %٤,٩٢
 الزكاة %٠,١٦ %٠,١٨ %٠,١٧ %٠,٠٩ %٠,١١
 خلصافي الد %٥,٦٦ %٦,٦١ %٦,٠٧ %٤,١٠ %٤,٨١

 القوائم المالية المدققة: المصدر

 مليون ريال   ٥٠٢,٩ مليون ريال سعودي مقارنة بـ       ٦٢٢,٥م حوالي   ٢٠٠٤بلغت إيرادات الشركة في عام      
إلى زيادة عدد محطات الوقود     % ٢٤م بنسبة   ٢٠٠٤ويعود النمو في إيرادات عام      . م٢٠٠٣سعودي في عام    

ما ساهم التوسع المستمر في أعمال قطاع النقليات بنمو إيرادات           محطة، ك  ١٠٨التي تقوم الشركة بتشغيلها إلى      
 .الشركة خالل ذلك العام

 عدد محطات الوقود : ٣-٩ شكل 
   يونيو ٣٠الفترة المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 محطات الوقود ١١٩ ٩١ ١٠٨ ٧٥ ٥٥

 الدريس: المصدر

من إجمالي  % ١٢و% ٨٨تمثل اإليرادات المحققة من قطاع الخدمات البترولية وقطاع النقليات ما نسبته              
 .م على التوالي٢٠٠٤إيرادات الشركة لعام 

 )آالف الرياالت(تحليل اإليرادات : ٤-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١لمنتهية في السنة ا

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 اإليرادات     

 الخدمات البترولية ٣٣٩,٩٣٥ ٢٥٢,٢٩٦ ٥٤٥,٨٦٣ ٤٣٤,٤٦٣ ٣١٦,٨٢٠
 خدمات النقليات  ٤٠,٢٥٩ ٣٩,٥٧٧ ٧٦,٦٨٤ ٦٨,٤٨٠ ٥٨,٠٦٦

 ياإلجمال ٣٨٠,١٩٤ ٢٩١,٨٧٣ ٦٢٢,٥٤٧ ٥٠٢,٩٤٣ ٣٧٤,٨٨٦
      
 النسبة من اإليرادات     

 الخدمات البترولية %٨٩,٤١ %٨٦,٤٤ %٨٧,٦٨ %٨٦,٣٨ %٨٤,٥١
 خدمات النقليات  %١٠,٥٩ %١٣,٥٦ %١٢,٣٢ %١٣,٦٢ %١٥,٤٩
 اإلجمالي %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠

      
 نسبة النمو     
 الخدمات البترولية %٣٤,٧٤ - %٢٥,٦٤ %٣٧,١٣ -
 خدمات النقليات  %١,٧٢ - %١١,٩٨ %١٧,٩٣ -
 اإلجمالي %٣٠,٢٦ - %٢٣,٧٨ %٣٤,١٦ -

 الدريس: المصدر
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 اإليرادات ١-٢-٩

 قطاع الخدمات البترولية

تحدد الجهات الرسمية في المملكة سعر بيع الوقود ويتعين على كافة مزودي الخدمات البترولية التقيد بهذا                  
تحديد سعر البيع من خالل العقود المبرمة مع العمالء،          أما  . السعر في المبيعات من خالل محطات الوقود       

وعادة ما تكون طويلة األجل، فإنه أكثر مرونة حيث يمكن لمزودي الخدمة منح خصومات للعمالء بحسب                  
 .عوامل المنافسة في السوق

 نة م مقار ٢٠٠٤من إيرادات قطاع الخدمات البترولية لعام        % ٥٥تمثل مبيعات التجزئة النقدية ما نسبته        
وتعود زيادة حصة المبيعات النقدية إلى التوسعة المستمرة لشبكة المحطات            . م٢٠٠٣من عام   % ٤٥بـ  

 .البترولية التابعة لشركة الدريس والمنتشرة في كافة أرجاء المملكة

 )لرياالتآالف ا(تحليل إيرادات قطاع الخدمات البترولية : ٥-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 إيرادات الخدمات البترولية     

 المبيعات النقدية ٢١٠,٢٦٣ ١٣٣,٢٢١ ٣٠١,٠٣٧ ١٩٥,٤٥٦ ١٣٠,١٩٥
 المبيعات التعاقدية ١٢٩,٦٧٢ ١١٩,٠٧٥ ٢٤٤,٨٢٧ ٢٣٩,٠٠٧ ١٨٦,٦٢٥
 المجموع ٣٣٩,٩٣٥ ٢٥٢,٢٩٦ ٥٤٥,٨٦٤ ٤٣٤,٤٦٣ ٣١٦,٨٢٠

      
 كنسبة من إيرادات الخدمات البترولية     

 مبيعات نقدية %٦١,٨٥ %٥٢,٨٠ %٥٥,١٥ %٤٤,٩٩ %٤١,٠٩
 مبيعات تعاقدية %٣٨,١٥ %٤٧,٢٠ %٤٤,٨٥ %٥٥,٠١ %٥٨,٩١

 اإلجمالي %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
      
 النمونسبة      
 المبيعات النقدية     
 بنزين %٥٨,٢٣ - %٤٨,٣٠ %٥٠,٩٢ -
  بطاقات مسبقة الدفع-بنزين  - - %١٨٩,٥٠ %١٤٠,٥٩ -
 ديزل %٥٤,٢٦ - %٢٠٠,٠٧ %١,٣٢- -
  بطاقات مسبقة الدفع-ديزل  - - %٢١,٥٠ %٥,٠٣ -
 المبيعات التعاقدية     
 بنزين  %١٠,٩٣- - %٢,٠٧- %٣٦,٥٢ -
 ديزل %٣٦,٠١ - %١٢,٥٨ %١٨,٠٥ -
 إجمالي المبيعات      
 بنزين %٣٣,١٥ - %٢٧,٦٦ %٤٤,٧٦ -
 ديزل %٣٨,٢٦ - %٢٢,٢٩ %١٦,٨٠ -

 الدريس: المصدر

تتحقق المبيعات التعاقدية عند قيام الشركة بتوريد الوقود بموجب عقود التوريد الموقعة مع الجهات الرسمية                
م حيث بلغت   ٢٠٠٤لعام  % ٢,٤ة زيادة في المبيعات التعاقدية بما نسبته        وقد حققت الشرك  . والشركات الخاصة 

ومع ذلك فقد بقيت نسبة المبيعات النقدية هي النسبة األعلى من إجمالي إيرادات             .  مليون ريال سعودي   ٢٤٤,٨
 عام  في حصة المبيعات التعاقدية من إجمالي اإليرادات في       % ١٠ويرجع االنخفاض البالغ    . الخدمات البترولية 

م إلى نجاح الشركة في تطبيق هدفها االستراتيجي الرامي إلى تحقيق نسبة مبيعات نقدية إلى تعاقدية                  ٢٠٠٤
 :وتهدف هذه االستراتيجية إلى تحقيق التالي. ٧٥/٢٥تبلغ 
 .تقليص معدل دوران الذمم المدينة من خالل زيادة المبيعات النقدية على حساب المبيعات التعاقدية 
 .ماد على عقود توريد الوقود في الحفاظ على مستوى إيرادات الشركةتقليص االعت 
 .توسيع وتطوير شبكة محطات الوقود وحصة الشركة من السوق لمنح الشركة ميزات تنافسية إضافية 
 .زيادة هامش مجمل الربح من خالل زيادة المبيعات النقدية 
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 قطاع النقليات

م، وتمثل  ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي خالل عام        ٧٦,٧إلى  زادت اإليرادات المحققة من قطاع النقليات        
 . قطاع النقلياتتمن إجمالي إيرادا% ٣٥اإليرادات من خدمات النقليات المقدمة لشركة سابك حوالي 

 )آالف الرياالت(تحليل إيرادات قطاع خدمات النقليات : ٦-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١ة في السنة المنتهي

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 إيرادات قطاع النقليات     

  سابك-مواد كيماوية  ١٢,٦٠٨ ١٣,٦٨٩ ٢٦,٦٣٠ ٢٥,٥٩١ ٢٣,٤٩٥
  عمالء آخرين–مواد كيماوية  ١,٧٨٦ ١,٣٠٣ ٢,٨٦١ ٢,٠٤٥ ٢,٧٤٥
 ب الشعيرحبو ١٢,٢٧٨ ١٠,٦٦٤ ١٧,٧٢١ ٢٠,٠٨٤ ١٧,٦٤٢
 زيوت األساس ٤,٧٤٢ ٣,٨٥٨ ٨,٧٠٧ ٧,٢٣١ ٧,٨٠٥
 السكر ١,٠٦٨ ٨٧٨ ١,٨٣٣ ١,٢٢٧ ١,٥٥٣
 الوقود ٢,٥٢٨ ١,٧٤٩ ١,٢١٧ ٢,١٢٥ ٢,٥٦٦
 تأجير رؤوس شاحنات -أخرى  ٥,٢٤٩ ٧,٤٣٥ ١٧,٧١٥ ١٠,١٧٧ ٢,٢٦٠

 وصهاريج وقود 
 اإلجمالي ٤٠,٢٥٩ ٣٩,٥٧٦ ٧٦,٦٨٤ ٦٨,٤٨٠ ٥٨,٠٦٦

      
 نسبة من إيرادات النقلياتك     

  سابك-مواد كيماوية  %٣١,٣١ %٣٤,٥٩ %٣٤,٧٣ %٣٧,٣٧ %٤٠,٤٦
  عمالء آخرين–مواد كيماوية  %٤,٤٣ %٣,٢٩ %٣,٧٣ %٢,٩٩ %٤,٧٣
 حبوب الشعير %٣٠,٥١ %٢٦,٩٤ %٢٣,١١ %٢٩,٣٣ %٣٠,٣٨
 زيوت األساس %١١,٧٨ %٩,٧٥ %١١,٣٥ %١٠,٥٦ %١٣,٤٤
 السكر %٢,٦٥ %٢,٢٢ %٢,٣٩ %١,٧٩ %٢,٦٨
 الوقود %٦,٢٨ %٤,٤٢ %١,٥٩ %٣,١٠ %٤,٤٢
 تأجير رؤوس شاحنات -أخرى  %١٣,٠٤ %١٨,٧٩ %٢٣,١٠ %١٤,٨٦ %٣,٨٩

 وصهاريج وقود 
 اإلجمالي %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠

 الدريس: المصدر

 م إلى ٢٠٠٣في عام   % ٣٧بك من   يعود االنخفاض في نسبة اإليرادات المحققة من أعمال النقل لصالح سا           
م إلى زيادة نسبة اإليرادات المحققة من األعمال األخرى ضمن قطاع النقليات كتأجير              ٢٠٠٤في عام   % ٣٥

 .رؤوس الشاحنات وصهاريج الوقود

من إجمالي إيرادات قطاع    % ٢٣تمثل إيرادات الشركة المحققة من عمليات نقل حبوب الشعير ما نسبته              
 على تقديرات الشركة فإن إجمالي واردات المملكة من حبوب الشعير             ״وبناء. م٢٠٠٤م  النقليات خالل عا  

ويقدر إجمالي ما تم نقله من تلك الكمية بواسطة شركة الدريس حوالي            .  ماليين طن  ٦م يبلغ   ٢٠٠٤خالل عام   
 .م٢٠٠٤من إجمالي واردات المملكة من حبوب الشعير خالل % ٤٥ مليون طن أي ما يمثل ٢,٧

م، فيما بدأت من    ٢٠٠٤ عمليات نقل حبوب الشعير من موانئ المملكة في الدمام والجبيل في نوفمبر                بدأت
وتتوقع الشركة أن يرتفع إجمالي الكميات التي ستقوم الشركة          . م١٩٩٧موانئ جدة وجيزان وينبع منذ عام       

 .عبر مينائي الدمام والجبيل مليون طن نتيجة للزيادة المتوقعة في حجم الواردات ٣,٧م إلى ٢٠٠٥بنقلها عام 

 ١,٢م إلى   ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام        ٢,١وقد انخفضت اإليرادات من عمليات نقل الوقود من          
. م نتيجة لنمو اإليرادات من تأجير رؤوس الشاحنات وصهاريج الوقود          ٢٠٠٤مليون ريال سعودي في عام      

 مليون ريال   ٥,٢م محققة حوالي    ٢٠٠٥ خالل عام    وتتوقع الشركة أن تنمو اإليرادات من عمليات نقل الوقود        
 .سعودي
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 ١٧,٧م ما يقارب    ٢٠٠٤وبلغت إيرادات الشركة من تأجير رؤوس الشاحنات وصهاريج الوقود خالل عام             
وتتمثل هذه اإليرادات بصورة    . م٢٠٠٣ مليون ريال سعودي لعام       ١٠,٢مليون ريال سعودي مقارنة بـ       
 ٧,٥م وحققت الشركة من خالله إيرادات بلغت         ٢٠٠٣ي الكويت في عام     رئيسية من عقد الشركة الموقع ف     

  مليون ريال سعودي في عام       ١٤,٣مليون ريال سعودي في ذلك العام فيما ارتفعت تلك اإليرادات إلى               
وجدير بالذكر أن العقد المذكور يغطي عملية تأجير الشاحنات فقط وال يشمل عمليات تشغيل أو                 . م٢٠٠٤

 .توفير للعمالة

 حجم المبيعات وأسعار البيع ٢-٢-٩

 قطاع الخدمات البترولية

 )آالف اللترات(تحليل اإليرادات طبقا لحجم المبيعات : ٧-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 اتالمبيع     
 المبيعات النقدية     

 بنزين  ٢١٤,٣٩٢ ١٣٥,٤٩٥ ٢٩٨,٠٢٦ ٢٠٠,٩٦٨ ١٣٣,١٥٨
  بطاقات مسبقة الدفع–بنزين  - - ٨,٧٦٩ ٣,٠٢٩ ١,٢٥٩
 ديزل ٢٨,١٢١ ١٨,٢٣٠ ٤٠,٠٦٦ ١٣,٣٥٢ ١٣,٥٣٠
  بطاقات مسبقة الدفع-ديزل  - - ١,٦٥٠ ١,٣٥٨ ١,٢٩٣

 إلجماليا ٢٤٢,٥١٣ ١٥٣,٧٢٥ ٣٤٨,٥١١ ٢١٨,٧٠٧ ١٤٩,٢٤٠
      
 المبيعات التعاقدية      

 بنزين  ٦٨,٦٤٠ ٧٧,٠٦٧ ١٥٢,٧٢١ ١٥٥,٩٥١ ١١٤,٢٣٤
 ديزل ١٧٦,٩٩٥ ١٣٠,١٣٠ ٢٧٥،٢٢٣ ٢٤٤,٤٦٣ ٢٠٧,٠٧٧
 اإلجمالي ٢٤٥,٦٣٥ ٢٠٧,١٩٧ ٤٢٧,٩٤٤ ٤٠٠,٤١٤ ٣٢١,٣١١

      
 إجمالي المبيعات     

 ين بنز ٢٨٣,٠٣٢ ٢١٢,٥٦٢ ٤٥٩,٥١٦ ٣٥٩,٩٤٨ ٢٤٨,٦٥١
 ديزل ٢٠٥,١١٦ ١٤٨,٣٦٠ ٣١٦,٩٣٩ ٢٥٩,١٧٣ ٢٢١,٩٠٠

 الدريس: المصدر

 )لتر/ هللة (أسعار بعض المحروقات : ٨-٩ شكل 
  بنزين ديزل

 تكلفة الشراء من شركة أرامكو السعودية ٨٢,٧٥ ٣٣,٥٠
 السعر المحدد للبيع بالتجزئة ٩٠,٠٠ ٣٧,٠٠

 الدريس: المصدر

 أي زيادة محتملة في سعر شراء المحروقات من         االعتبارتقوم الشركة بصياغة عقودها مع العمالء آخذة بعين         
شركة أرامكو، حيث تسمح تلك العقود بإجراء التعديالت الالزمة على أسعار العقود لمواكبة أي زيادة في                  

 . تكلفة الحصول على المحروقات

فيما . م على التوالي  ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤لعامي  % ٤٥و  % ٢٨و في حجم مبيعات البنزين      وقد بلغت نسبة النم   
ويعود هذا  . م على التوالي  ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤لعامي  % ١٧و% ٢٢بلغت نسبة النمو في حجم مبيعات الديزل        

النمو إلى الزيادة المضطردة في كمية المحروقات المباعة من خالل شبكة محطات الوقود وكذلك زيادة                  
 .ت الموردة للعمالء بموجب العقود الموقعةالكميا
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 )آالف األطنان(حجم النقليات : ٩-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 حجم النقليات     

  سابك-مواد كيماوية  ١٢٩ ١٣١ ٢٧٦ ٢٤٨ ٢٤٢
  عمالء آخرين–مواد كيماوية  ٣٦ ٢٨ ٥٥ ٣٧ ٥٧
 زيوت األساس ٧٦ ٦٧ ١٤٦ ١٢٠ ١٢٦
 السكر ٣٢ ٢٥ ٥٤ ٣٧ ٤٧

 حبوب الشعير ١,٨٨٥ ١,٦٣٠ ٢,٧٢٤ ٣,١٩٧ ٢,٧٦١
 الوقود ٢٧٦ ٦٥ ١٣١ ١٨٤ ٢١٢
 أخرى  ٥٨ ٧ ٥٠ ٤٥ ٣٥

 اإلجمالي ٢,٤٩٢ ١,٩٥٣ ٣,٤٣٦ ٣,٨٦٨ ٣,٤٨٠
 الدريس: المصدر

. م٢٠٠٤تحتل حبوب الشعير المركز األول من حيث أكبر الكميات التي قامت الشركة بنقلها خالل عام                   
م تبعا  للنمو المتوقع للسوق     ٢٠٠٥وتتوقع الشركة أن يستمر نمو حجم النقليات من حبوب الشعير في عام               

والوقود، نموا في حجم الكميات المنقولة خالل       وقد شهدت أعمال النقليات األخرى، بخالف الشعير        . بشكل عام 
 .م٢٠٠٣م مقارنة بحجم النقليات خالل عام ٢٠٠٤عام 

 إيرادات التشغيل ٣-٢-٩

 )آالف الرياالت(إيرادات التشغيل : ١٠-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 اإليرادات ٣٨٠,١٩٤ ٢٩١,٨٧٢ ٦٢٢,٥٤٧ ٥٠٢,٩٤٣ ٣٧٤,٨٨٦

 تكلفة اإليرادات )٣٤٧,٦٨٥( )٢٦٣,٩٥٥( )٥٦٦,٧٢٨( )٤٦٧,٧٣٤( )٣٤٧,٠٩١(
 مجمل الربح ٣٢,٥٠٩ ٢٧,٩١٧ ٥٥,٨١٩ ٣٥,٢٠٩ ٢٧,٧٩٥

 مصاريف البيع )٧٨٤( )٧٢١( )١,٩٤٩( )٨٤٠( )٦٦٨(
 المصاريف العمومية واإلدارية )١٠,٦٥٧( )٧,٦٣٢( )١٥,٥٤٧( )١٣,٣٦٠( )٩,٣٨٠(
      

 الدخل من األعمال الرئيسية ٢١,٠٦٨ ١٩,٥٦٤ ٣٨,٣٢٣ ٢١,٠٠٩ ١٧,٧٤٧
 النسبة من اإليرادات %٥,٥٤ %٦,٧٠ %٦,١٦ %٤,١٨ %٤,٧٤

 القوائم المالية المدققة: المصدر

من % ٨٦لية خالل السنوات الثالث الماضية ما نسبته        بلغ متوسط اإليرادات المحققة من قطاع الخدمات البترو       
خالل % ١٨وبلغت نسبة نمو الدخل من األعمال الرئيسية        . لقطاع النقليات % ١٤إجمالي اإليرادات فيما بلغت     

 مليون ريال سعودي في     ٣٨ مليون ريال سعودي مقارنة بحوالي       ٢١م حيث وصلت إلى ما يقارب       ٢٠٠٣عام  
 .م٢٠٠٤عام 

سنويا، % ٥٠سط النمو في الدخل من األعمال الرئيسية للشركة خالل السنتين الماضيتين ما نسبته              وقد بلغ متو  
وقد ساهمت الزيادة في إيرادات قطاع النقليات بصورة رئيسية في هذا النمو، حيث بلغت إيرادات قطاع                   

ريال سعودي خالل    مليون   ٦٨,٥ مليون ريال سعودي مقارنة بـ       ٧٦,٧م ما يقارب    ٢٠٠٤النقليات خالل عام    
 .م٢٠٠٣عام 

ومما عزز دخل الشركة من األعمال الرئيسية أيضا النمو في شبكة المحطات التابعة للشركة خالل عام                   
 ٣٠١مسجلة  % ٥٤وقد حققت الشركة نموا في المبيعات النقدية من الخدمات البترولية بلغت نسبته             . م٢٠٠٤

 .م٢٠٠٣مليون ريال سعودي خالل عام  ١٩٥م مقارنة بـ ٢٠٠٤مليون ريال سعودي في عام 
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 تكلفة اإليرادات ٤-٢-٩

 )آالف الرياالت(تكلفة اإليرادات : ١١-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 تكلفة اإليرادات      

 الخدمات البترولية  ٣٢٣,٣٥٨ ٢٤٠,٢٧٧ ٥١٩,١١٤ ٤١٦,٧٢٦ ٣٠٠,٣٩١
 خدمات النقليات  ٢٤,٣٢٦ ٢٣,٦٧٩ ٤٧,٦١٤ ٥١,٠٠٨ ٤٦,٧٠٠

 اإلجمالي ٣٤٧,٦٨٤ ٢٦٣,٩٥٦ ٥٦٦,٧٢٨ ٤٦٧,٧٣٤ ٣٤٧,٠٩١
  ١٦كنسبة من اإليرادات     

 الخدمات البترولية  %٩٥,١٢ %٩٥,٢٤ %٩٥,١٠ %٩٥,٩٢ %٩٤,٨١
 خدمات النقليات  %٦٠,٤٢ %٥٩,٨٣ %٦٢,٠٩ %٧٤,٤٩ %٨٠,٤٣
 اإلجمالي %٩١,٤٥ %٩٠,٤٣ %٩١,٠٣ %٩٣,٠٠ %٩٢,٥٩

 الدريس: المصدر

 مليون ريال سعودي في عام      ٥٦٦,٧م و   ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام       ٤٦٧,٨بلغت تكلفة اإليرادات    
 م مقارنة ٢٠٠٤في عام   % ٩,٠فيما ارتفعت نسبة مجمل الربح إلى         . م متأثرة بنمو اإليرادات    ٢٠٠٤
 . م٢٠٠٢في عام % ٧,٤م و٢٠٠٣في عام % ٧,٠ بـ 

 قطاع الخدمات البترولية

 )آالف الرياالت(تحليل تكلفة اإليرادات قطاع الخدمات البترولية : ١٢-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 عناصر التكلفة     

 تكلفة الوقود ٣٠٥,٤٣٧ ٢٢٧,٢٩٧ ٤٨٧,٧٨١ ٣٩٦,١٠٥ ٢٨٧,١٤٨
 تكلفة العمال المباشرة ٣,٢٢١ ٢,٣٠٣ ٥,٥٥٥ ٣,٧٠٥ ٢,٥٧١
 تكلفة العمال غير المباشرة ٥٣٤ ٥١٩ ١,٤٨٢ ٦٩٩ ٤٦٢
  المركبات-االستهالك  ١٢٨ ١١٠ ٢٢٣ ٣٩٢ ١٧٩
  المعدات-االستهالك  ٨٧٢ ٧٢٣ ١,٦٤٠ ١,١٩١ ٧٦٠
 مصاريف التشغيل ٢٨٣ ٢٧٦ ٨١٠ ٥٢٤ ٣٢٦

 مصاريف اإليجار ١١,٧٦٥ ٨,٤٤٣ ١٩,٩٠٩ ١٢,٧٩٤ ٧,٩٢٧
 مصاريف أخرى ٥٣٦ ١٦٩ ٤٠٠ ٤٨٣ ٤١٣
 صيانة وإصالح  ١٥٣ ١٣٨ ٣٦٥ ١٣٩ ١٨٠
 مصاريف خدماتية ٤٢٩ ٢٩٩ ٩٤٩ ٦٩٤ ٤٢٥

 إجمالي تكلفة اإليرادات ٣٢٣,٣٥٨ ٢٤٠,٢٧٧ ٥١٩,١١٤ ٤١٦,٧٢٦ ٣٠٠,٣٩١
 كنسبة من اإلجمالي     

 تكلفة الوقود %٩٤,٤٦ %٩٤,٦٠ %٩٣,٩٦ %٩٥,٠٥ %٩٥,٥٩
 تكلفة العمال المباشرة %١,٠٠ %٠,٩٦ %١,٠٧ %٠,٨٩ %٠,٨٦
 تكلفة العمال غير المباشرة %٠,١٦ %٠,٢٢ %٠,٢٨ %٠,١٧ %٠,١٥
  المركبات-االستهالك  %٠,٠٤ %٠,٠٥ %٠,٠٤ %٠,٠٩ %٠,٠٦
  المعدات-االستهالك  %٠,٢٧ %٠,٣٠ %٠,٣٢ %٠,٢٩ %٠,٢٥
 مصاريف التشغيل %٠,٠٩ %٠,١١ %٠,١٦ %٠,١٣ %٠,١١
 مصاريف اإليجار %٣,٦٤ %٣,٥١ %٣,٨٤ %٣,٠٧ %٢,٦٤
 مصاريف أخرى %٠,١٧ %٠,٠٧ %٠,٠٨ %٠,١١ %٠,١٤
 صيانة وإصالح  %٠,٠٤ %٠,٠٦ %٠,٠٧ %٠,٠٣ %٠,٠٦
 مصاريف خدماتية %٠,١٣ %٠,١٢ %٠,١٨ %٠,١٧ %٠,١٤

 المجموع %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
 الدريس: المصدر

                                                 
  آنسبة من إيرادات آل قطاع على حدة ١٦



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 
 ٨٤ 

تعتبر تكلفة الوقود الذي يتم الحصول عليه من شركة أرامكو السعودية العنصر الرئيسي في تكلفة إيرادات                  
من إجمالي التكاليف خالل الثالث     % ٩٥وقد بلغ متوسط تكلفة الوقود ما نسبته         . قطاع الخدمات البترولية  

 .سنوات الماضية

وقد ارتفعت تلك المصاريف من . تتمثل مصاريف اإليجار بتكلفة استئجار محطات الوقود من مالكها األصليين     
وتعود هذه  . م٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام        ١٩,٩م إلى   ٢٠٠٢ مليون ريال سعودي في عام        ٧,٩

 في  ١٠٨م إلى   ٢٠٠٢ محطة عام    ٥٥في عدد المحطات التابعة للشركة من       الزيادة في المصاريف إلى النمو      
 .م٢٠٠٤عام 

م أي ما   ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام       ٥,٦وقد بلغت تكلفة العمالة المباشرة لتشغيل محطات الوقود          
 .من إجمالي تكلفة اإليرادات% ١,٠٧نسبته 

 قطاع النقليات

 )آالف الرياالت(تحليل تكلفة اإليرادات قطاع النقليات : ١٣-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 عناصر التكلفة     

 مواد الورشة ٤,٣٨٦ ٥,٣٢٦ ١٠,٩٢٠ ١٠,٩٧٦ ٨,٧٢٩
 ة مقاولي الباطنتكلف ١٩٦ ١,٠٦٠ ١,١٦٠ ٢,٢٦٩ ٦,١١١
 الرواتب والبدالت ١١,٢١٩ ١٠,٦٢٧ ٢١,٥٦١ ٢٠,٣٧٨ ١٧,٤٨٣
 االستهالك ٢,٠٨٥ ١,١٩٧ ٣,٢٨٩ ٧,١٦٢ ٥,٤١٨
 مصاريف التأمين ١,١٠٧ ٦٤٥ ١,٧٨٦ ١,١٠٠ ٩٦١

 وقود وزيوت ٤,٨٦٠ ٤,٣٣٩ ٨,١٩٨ ٨،٢١٠ ٧,٥٨٣
 صيانة وإصالح ٤٧٢ ٤٨٥ ٧٠٠ ٩١٣ ٤١٥

 إجمالي تكلفة اإليرادات ٢٤,٣٢٥ ٢٣,٦٧٩ ٤٧,٦١٤ ٥١,٠٠٨ ٤٦,٧٠٠
      
 كنسبة من اإلجمالي     

 مواد الورشة %١٨,٠٣ %٢٢,٤٩ %٢٢,٩٣ %٢١,٥٢ %١٨,٦٩
 تكلفة مقاولي الباطن %٠,٨١ %٤,٤٨ %٢,٤٤ %٤,٤٥ %١٣,٠٩
 الرواتب والبدالت %٤٦,١٢ %٤٤,٨٨ %٤٥,٢٨ %٣٩,٩٥ %٣٧,٤٤
 كاتاالستهال %٨,٥٧ %٥,٠٦ %٦,٩١ %١٤,٠٤ %١١,٦٠
 مصاريف التأمين %٤,٥٥ %٢,٧٢ %٣,٧٥ %٢,١٥ %٢,٠٦
 وقود وزيوت %١٩,٩٨ %١٨,٣٢ %١٧,٢٢ %١٦,١٠ %١٦,٢٤
 صيانة وإصالح %١,٩٤ %٢,٠٥ %١,٤٧ %١,٧٩ %٠,٨٨

 إجمالي تكلفة العائدات %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
 الدريس: المصدر

 مليون ريال   ٤٧,٦م إلى   ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام       ٥١ن  انخفضت تكلفة إيرادات قطاع النقليات م     
% ٧٤,٥م، وقد أدى هذا إلى انخفاض التكلفة كنسبة من إيرادات القطاع حيث بلغت               ٢٠٠٤سعودي في عام    

 .م٢٠٠٤في عام % ٦٢,١م مقارنة بـ ٢٠٠٣في عام 

لنقليات وتمثل هذه المصاريف    أما الرواتب والبدالت فإنها تشكل أكبر عناصر تكلفة اإليرادات في قطاع ا             
من إجمالي  % ٤١وقد بلغ متوسط مصاريف الرواتب والبدالت حوالي         . مستحقات السائقين وعمال الصيانة   
 .التكلفة خالل الثالث سنوات الماضية

م، وقد بلغ عدد السائقين     ٢٠٠٤ في عام    ٨٣٠م إلى   ٢٠٠٣ في   ٧١٧ارتفع عدد العاملين في قطاع النقليات من        
ومن العناصر األساسية لتكلفة إيرادات قطاع النقليات الوقود        . م٢٠٠٤ في   ٥٩٥م و ٢٠٠٣في عام    ٤٦٦منهم  

 .من إجمالي التكاليف% ١٦,٥والزيوت، حيث شكلت ما متوسطه 



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 
 ٨٥ 

 مصاريف البيع ٥-٢-٩

 )آالف الرياالت(مصاريف البيع : ١٤-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 عموالت البيع والترويج ٦٦٢,٢٦ ٤٢٢,٧٥ ١,٢٥٨,٤٤ ٤٩٩,٥٨ ٣٢٥,٥٥
 دعاية وإعالن ١٢١,٥٠ ٢٩٨,٢٤ ٦٩٠,١٧ ٣٤٠,٩٧ ٣٤٢,٢١
 مصاريف البيع ٧٨٣,٧٦ ٧٢٠,٩٩ ١,٩٤٨,٦١ ٨٤٠,٥٥ ٦٦٧,٧٦

 لمدققةالقوائم المالية ا: المصدر

 مليون ريال   ١,٢م إلى   ٢٠٠٣ ألف ريال سعودي في عام       ٥٠٠ارتفعت عموالت البيع والترويج من حوالي       
 م، وتشكل تكلفة الحمالت الدعائية والترويجية لقطاع الخدمات البترولية ما نسبته             ٢٠٠٤سعودي في عام    

 .من تلك المصاريف% ٩٥

 المصاريف العمومية واإلدارية ٦-٢-٩

 )آالف الرياالت(المصاريف العمومية واإلدارية : ١٥-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 المصاريف     

 الرواتب والبدالت ٨,٠٥٠ ٤,٩٢٥ ١٠,٧٦٩ ٩,١٦٥ ٥,٩٣٣
 االستهالك ٥٦٧ ٥٣١ ١,٠٦٨ ٦١٢ ٤٣٩
 مصاريف خدماتية ٢٤٦ ١٨١ ٨٤٩ ١,١٤١ ٧٥٨
 إيجار - - ٨٣ ١٠٨ ٤٥
 مصاريف سفر ٦٠ ٨٣ ٥٣١ ٥٢١ ١٦٩
 طباعة وقرطاسية ١٢٨ ١٠٨ ٢٠٣ ١٨٠ ٢٤٧
 أتعاب تدقيق ٤٣ ٣٦ ١٤٥ ١٤٥ ١٤٥
 الصيانة ١٩٨ ٣٣١ ٦٥٣ ٤٤٩ ٤٢٨

 أخرى ١,٣٦٦ ١,٤٣٦ ١,٢٤٦ ١,٠٣٩ ١,٢١٦
 اإلجمالي ١٠,٦٥٧ ٧,٦٣٢ ١٥,٥٤٧ ١٣,٣٦٠ ٩,٣٨٠

      
 كنسبة من اإلجمالي     

 الرواتب والبدالت %٧٥,٥٤ %٦٤,٥٣ %٦٩,٢٧ %٦٨,٦٠ %٦٣,٢٥
 االستهالك %٥,٣٢ %٦,٩٦ %٦,٨٧ %٤,٥٨ %٤,٦٨
 مصاريف خدماتية %٢,٣١ %٢,٣٧ %٥,٤٦ %٨,٥٤ %٨,٠٨
 إيجار - - %٠,٥٣ %٠,٨١ %٠,٤٨
 ف سفرمصاري %٠,٥٦ %١,٠٩ %٣,٤٢ %٣,٩٠ %١,٨٠
 طباعة وقرطاسية %١,٢ %١,٤٢ %١,٣١ %١,٣٥ %٢,٦٣
 أتعاب تدقيق %٠,٤٠ %٠,٤٧ %٠,٩٣ %١,٠٨ %١,٥٥
 الصيانة %١,٨٦ %٤,٣٤ %٤,٢٠ %٣,٣٦ %٤,٥٦
 أخرى %١٢,٨٢ %١٨,٨٢ %٨,٠١ %٧,٧٨ %١٢,٩٧

 اإلجمالي %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
 القوائم المالية المدققة: المصدر

م فيما شكلت   ٢٠٠٣في عام   % ١,٨٢م حيث شكلت ما نسبته      ٢٠٠٤نخفضت الرواتب والبدالت نسبيا في عام       ا
وتعتقد إدارة الشركة أن هذا االنخفاض يعكس مستوى         . م من إجمالي اإليرادات   ٢٠٠٤في عام   % ١,٧٣

. م٢٠٠٤ل العام   خال% ٢٤الكفاءة التي تعمل به الشركة في ظل النمو الذي تم تحقيقه في اإليرادات بنسبة                
وتمثل الرواتب والبدالت أهم عناصر المصاريف العمومية واإلدارية خالل الثالث سنوات الماضية حيث                

 .من إجمالي هذه المصاريف% ٦٧شكلت ما معدله 



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 
 ٨٦ 

 صافي الدخل ٧-٢-٩

 )آالف الرياالت(صافي الدخل : ١٦-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١ية في السنة المنته

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 اإليرادات ٣٨٠,١٩٤ ٢٩١,٨٧٣ ٦٢٢,٥٤٧ ٥٠٢,٩٤٣ ٣٧٤,٨٨٦

 تكلفة اإليرادات )٣٤٧,٦٨٤( )٢٦٣,٩٥٥( )٥٦٦,٧٢٨( )٤٦٧,٧٣٣( )٣٤٧,٠٩١(
 مجمل الربح ٣٢,٥٠٩ ٢٧,٩١٧ ٥٥,٨١٩ ٣٥,٢١٠ ٢٧,٧٩٥
 الدخل من األعمال الرئيسية ٢١,٠٦٩ ١٩,٥٦٤ ٣٨,٣٢٣ ٢١,٠٠٩ ١٧,٧٤٧
 الدخل قبل الزكاة ٢٢,١٣٥ ١٩,٨٢٤ ٣٨,٨٣١ ٢١,٠٨٩ ١٨,٤٤٩
 صافي الدخل ٢١,٥٣٥ ١٩,٣٠٧ ٣٧,٧٩٩ ٢٠,٦١٩ ١٨,٠٤٥

      
 كنسبة من اإلجمالي     

 اإليرادات %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠ %١٠٠
 اإليراداتتكلفة  %٩١,٤٥ %٩٠,٤٣ %٩١,٠٣ %٩٣,٠٠ %٩٢,٥٩
 مجمل الربح %٨,٥٥ %٩,٥٦ %٨,٩٧ %٧,٠٠ %٧,٤١
 الدخل من األعمال الرئيسية %٥,٥٤ %٦,٧٠ %٦,١٦ %٤,١٨ %٤,٧٣
 الدخل قبل الزكاة %٥,٨٢ %٦,٧٩ %٦,٢٤ %٤,١٩ %٤,٩٢
 صافي الدخل %٥,٦٦ %٦,٦١ %٦,٠٧ %٤,١٠ %٤,٨١

 القوائم المالية المدققة: المصدر

ويعود هذا  . م٢٠٠٤في عام   % ٨٣م و   ٢٠٠٣في عام   % ١٤دخل الشركة حوالي    بلغت نسبة النمو في صافي      
 مليون ريال سعودي    ١٠,٨النمو في صافي الدخل بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات قطاع النقليات حيث سجلت              

 .م٢٠٠٤ مليون ريال سعودي لعام ٢٢,٧م مقارنة بـ ٢٠٠٣في عام 

 )آالف الرياالت(صافي الدخل حسب القطاع : ١٧-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 :صافي دخل     

 قطاع الخدمات البترولية ٩,٤٣٥ ٦,٤٩٩ ١٥,٠٤٩ ٩,٧٣٤ ١٠,٢٨٩
 ياتقطاع النقل ١٢,١٠٠ ١٢,٨٠٩ ٢٢,٧٥٠ ١٠,٨٨٥ ٧,٧٥٦

 اإلجمالي ٢١,٥٣٥ ١٩,٣٠٧ ٣٧,٧٩٩ ٢٠,٦١٩ ١٨,٠٤٥
      
 من اإلجمالي%      

 قطاع الخدمات البترولية %٤٣,٨١ %٣٣,٦٦ %٣٩,٨١ %٤٧,٢١ %٥٧,٠٢
 قطاع النقليات %٥٦,١٩ %٦٦,٣٤ %٦٠,١٩ %٥٢,٧٩ %٤٢,٩٨

 المجموع %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠ %١٠٠,٠٠
 الدريس: المصدر

م لعقد شركة الدريس الموقع في الكويت والذي تم           ٢٠٠٤لزيادة في أرباح قطاع النقليات في عام         تعود ا 
 مليون  ٧,٥وقد زادت اإليرادات المحققة من هذا العقد من          . بموجبه تأجير شاحنات ومعدات لعمالئها هناك     

 في مصاريف   كما ساهم االنخفاض  . م٢٠٠٤ مليون ريال سعودي عام      ١٤,٣م إلى   ٢٠٠٣ريال سعودي عام    
م في نمو   ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام       ٣,٣م إلى   ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي عام      ٧,٢االستهالك من   

 . مليون ريال سعودي٣,٩أرباح قطاع النقليات بحوالي 

 سنوات باستخدام   ٧ويعود االنخفاض في مصاريف االستهالك إلى تغيير العمر اإلنتاجي المقدر للمعدات من              
راجع . (من تكلفة الشراء  % ٢٠ سنة باستخدام نفس الطريقة وقيمة خردة تبلغ          ١٤الثابت إلى   طريقة القسط   

 ).في هذا القسم من النشرة" األصول الثابتة"مناقشة بند 



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

 
 ٨٧ 

وترجع هذه  . م٢٠٠٤خالل العام   % ٥٤كما حققت الشركة نموا في إيرادات قطاع الخدمات البترولية بنسبة            
 محطة في عام    ١٠٨م إلى   ٢٠٠٣ محطة عام    ٧٥وقود التابعة للشركة من     الزيادة إلى نمو عدد محطات ال     

 .م٢٠٠٤

9-3      

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

 مليون ريال سعودي عن عام    ٢,٢م بانخفاض مقداره    ٢٠٠٤دي في عام     ريال سعو  ٢٨٧,٣٠٠بلغ رصيد النقد    
م، وذلك نتيجة النخفاض التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية وكذلك زيادة صافي التدفقات               ٢٠٠٣

 .م٢٠٠٤النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية خالل عام 

 )آالف الرياالت(التدفقات النقدية : ١٨-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

 :التدفقات النقدية من ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢
 األنشطة التشغيلية ١١,٥٤٧ ٢٩,٥٥١ ٣٢,١٢٦ ٥٣,٦٧٣ ٥١,٠٥٥

 نشطة االستثماريةاأل )٨,٧٣٥( )٣٧,٣٤٥( )٤٩,٤٥٥( )٣٥,٦٤٣( )٣٥,٠٤٥(
 األنشطة التمويلية   - ١٥,١٢٥ ١٥,١٢٥ )١٧,٤٠٥( )١٧,٦٣١(
 في رصيد النقد) النقص(الزيادة  ٢,٨١٢ ٧,٣٣١ )٢,٢٠٤( ٦٢٥ )١,٦٢١(

 رصيد النقد أول الفترة  ٢٨٧ ٢,٤٩١ ٢,٤٩١ ١,٨٦٦ ٣,٤٨٧
 رصيد النقد في آخر الفترة  ٣,٠٩٩ ٩,٨٢٢ ٢٨٧ ٢,٤٩١ ١,٨٦٦

 ائم المالية المدققةالقو: المصدر

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ١-٣-٩

 ٣٢,١م إلى   ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي عام      ٥٣,٦انخفض صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية من         
وقد زادت اإليرادات المستحقة من     . م نتيجة لزيادة رصيد الذمم المدينة     ٢٠٠٤مليون ريال سعودي في عام      

م، ويمثل هذا البند إيرادات     ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في      ١٤,٣م إلى   ٢٠٠٣يال سعودي في     مليون ر  ٥,٠
 .محققة كما في تاريخ القوائم المالية لم يصدر بها فواتير

 )آالف الرياالت(التدفقات النقدية التشغيلية : ١٩-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في  سمبر دي٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 صافي الدخل ٢١,٥٣٥ ١٩,٣٠٧ ٣٧,٧٩٨ ٢٠,٦١٩ ١٨,٠٤٥
 االستهالك ٤,٢٠٦ ٢,٨٠٣ ٨,٤٦٩ ٩,٣٥٦ ٦,٨٢٥

 أرباح بيع أصول ثابتة )١,٥٧٩( )٥٤٠( )٨١٠( )٢٧٤( )٧١٢(
 مخصص الزكاة ٦٠٠ ٥١٦ ١,٠٣٢ ٤٧٠ ٤٠٤

 صافي التغير في رأس المال العامل )١٣,٢١٥( ٧,٤٦٥ )١٤,٣٦٣( ٢٣,٥٠٢ ٢٦,٤٩٤
 صافي التدفقات النقدية التشغيلية  ١١,٥٤٧ ٢٩,٥٥١ ٣٢,١٢٦ ٥٣,٦٧٣ ٥١,٠٥٦

 القوائم المالية المدققة: المصدر

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية ٢-٣-٩

م ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام       ٤٩,٥ة  بلغ صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثماري       
 مليون ريال   ١٣,٩م، وتعود هذه الزيادة البالغة       ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام        ٣٥,٦بالمقارنة مع   

 .سعودي إلى إضافات األصول الثابتة المشتراة خالل العام
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 )آالف الرياالت(ستثمارية التدفقات النقدية اال: ٢٠-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 مصروفات رأسمالية )١١,٩٣٠( )٣٨,٥٠٢( )٥٢,١٨٠( )٣٧,٢٢٦( )٤٠,٠٥٣(

 عوائد بيع أصول ثابتة ٣,١٩٥ ١,١٥٧ ٢,٧٢٥ ١,٥٨٣ ٥,٠٠٨
 صافي التدفقات النقدية االستثمارية  )٨,٧٣٥( )٣٧,٣٤٥( )٤٩,٤٥٥( )٣٥,٦٤٣( )٣٥,٠٤٥(

 القوائم المالية المدققة: المصدر

 األصول الثابتة

 )ماليين الرياالت(األصول الثابتة : ٢١-٩ شكل 

حاسب  معدات المجموع
 آلي

شاحنات 
ومقطورا
 ت

 آالت أثاث
تحسينات 
عقارات 

 تأجرةمس
  أراضي مباني

 م٢٠٠٥ يونيو ٣٠         
 التكلفة ٦٨,٣ ٢٧,٨ ١٢,٢ ٨,٣ ٣,١ ١٥٨,٨ ٣,٧ ٤,٩ ٢٨٧,١
 االستهالك المتراكم - ٩,٥ ٢,٨ ٤,٧ ١,١ ٨٦,٦ ١,٤ ٣,٩ ١١٠,٠
 صافي القيمة الدفترية  ٦٨,٣ ١٨,٢ ٩,٥ ٣,٦ ١,٩ ٧٢,٢ ٢,٣ ١,٠ ١٧٧,١

 م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١         
 التكلفة ٦٨,٣ ٢٧,٣ ٧,٩ ٤,٨ ٢,٦ ١٦٧,٠ ٧,٠ ٤,٣ ٢٨٩,٢
 االستهالك المتراكم - ٩,٢ ٢,٢ ٣,٤ ٠,٩ ٩٦,٢ ٢,٧ ٣,٥ ١١٨,١
 صافي القيمة الدفترية  ٦٨,٣ ١٨,١ ٥،٧ ١,٤ ١,٧ ٧٠,٨ ٤,٣ ٠,٨ ١٧١,١

 م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١         
 التكلفة ٦٧,٤ ٢٦,٥ ١,٧ ٣,٩ ٢,٦ ١٣٢,٠ ٤,٦ ٤,٠ ٢٤٢,٧
 االستهالك المتراكم - ٨,٤ - ٣,١ ١,٥ ٩٥,٠ ١,٩ ٣,٥ ١١٣,٤
 صافي القيمة الدفترية  ٦٧,٤ ١٨,١ ١,٧ ٠,٨ ١,١ ٣٧,٠ ٢,٧ ٠,٥ ١٢٩,٣

 م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١         
 التكلفة ٦٢,٠ ١٧,٣ - ٣,٨ ٢,٤ ١١٦,٣ ٣,١ ٣,٦ ٢٠٨,٥
 االستهالك المتراكم - ٨,٣ - ٣,٠ ١,٣ ٨٨,٤ ١,٤ ٣,٤ ١٠٥,٨
 صافي القيمة الدفترية  ٦٢,٠ ٩,٠ - ٠,٨ ١,١ ٢٧,٩ ١,٧ ٠,٢ ١٠٢,٧

 القوائم المالية المدققة: المصدر

وهي شاحنات مستهلكة بالكامل    م أصول ثابتة تحت بند ال     ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١أظهرت سجالت الشركة كما في      
مستقلين و ن معتمدين  موزعي تقييم لتلك األصول من   على  بالحصول  الشركة  وقد قامت    ال تزال قيد التشغيل،   

علما بأن الشركة لم     مليون ريال سعودي،     ٢٩,٤لألصول المذكورة تبلغ حوالي      العادلة   ةالقيم أظهر أن    والذي
 .تقم بتعديل القيم الدفترية إلثبات القيمة العادلة بموجب ذلك التقييم

 ١٢٠ مليون ريال سعودي تألفت من       ٣٥م ما يقارب    ٢٠٠٤بلغت تكلفة األصول الثابتة المضافة خالل عام        
 مقطورة مسطحة، وقد ارتفعت تكلفة بند       ٤٣ وحدة من صهاريج الوقود، و     ١٥٢من رؤوس الشاحنات، و   وحدة  

 مليون ريال سعودي    ١٦٧م إلى   ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في      ١٣٢الشاحنات والمقطورات تبعا لذلك من      
 .م٢٠٠٤عام 

لشركة بشرائها من عبد    قامت ا سعودي،  مليون ريال    ١٥ بلغت تكلفتها  أرض ومباني    األصول الثابتة تتضمن  
 وقد تم تحديد سعر الشراء بناء على        .م٢٠٠٣ المحسن بن محمد الدريس وهو أحد الشركاء في الشركة خالل         

 ريال سعودي وتقييم آخر بقيمة        ١٥,٧٥٠,٠٠٠تقييم قام به أحد المكاتب العقارية في المملكة بقيمة              
جيل العملية في سجالت الشركة بقيمة       وقامت الشركة بشراء العقار وتس     .  ريال سعودي  ١٥,١٥٠,٠٠٠
 . ريال سعودي، وهي أقل من القيمة التي تم تثمين العقار بها١٥,٠٠٠,٠٠٠

حمد بن محمد الدريس وهو أحد الشركاء في         بشراء قطعة أرض من      م٢٠٠٢قامت الشركة خالل عام     كما  
د سعر الشراء بناء على تقييم       وقد تم تحدي   .جاريه ال  حساب في ريال سعودي سجلت      مليون ٢٤,٨ بمبلغ   الشركة

 ٢٥,٦٩٧,٣١٥ ريال سعودي وتقييم آخر بقيمة       ٢٨,٣٥٥,٦٥٨قام به أحد المكاتب العقارية في المملكة بقيمة         
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 ريال  ٢٤,٧٧٥,٨٤٦بقيمة   وقامت الشركة بشراء العقار وتسجيل العملية في سجالت الشركة        . ريال سعودي 
 .قار بهاسعودي، وهي أقل من القيمة التي تم تثمين الع

م من مكتب   ٢٠٠٣م و ٢٠٠٢وقد أظهر تقييم حصلت عليه الشركة لهذه العقارات التي تم شراؤها خالل عام               
 م أن القيمة السوقية للعقار المشترى خالل        ١/١٠/٢٠٠٥كولدويل بانكر السعودية بن سعيدان كما في          

م تبلغ  ٢٠٠٣خالل عام    ريال سعودي وأن القيمة السوقية للعقار المشترى           ٢٩,٠٠٠,٠٠٠م تبلغ   ٢٠٠٢
 .م١٠/١٠/٢٠٠٥ ريال سعودي كما في ١٥,٠٣٠,٠٠٠

وشركة كولدويل بانكر السعودية بن سعيدان هي تحالف بين مجموعة شركات بن سعيدان للعقارات وشركة                
 فيالشركات العقاريه الرائده     وتعتبر مجموعة شركات بن سعيدان للعقارات من كبرى       . كولدويل بانكر العالمية  

شركة كولدويل بانكر     أما . عاما لتركز بشكل رئيسي على النشاط العقاري        ٧٠والتي انطلقت قبل    كه  الممل
 ١٠٦ مكتب عالمي و   ٣,٥٠٠العالمية فهي شركة عالمية تعمل في مجال إدارة وتسويق العقارات من خالل              

. تحدة األمريكية م في سان فرانسيسكو في الواليات الم      ١٩٠٦آالف مسوق للعقار وقد بدأت نشاطها في عام          
وال تنحصر خبرة الشركة ونشاطها في إدارة وتسويق العقارات بل تمتد لتغطي مجاالت عديدة أبرزها                   

 .١٧.االستشارات العقارية وخدمات التثمين والتقييم

 سنوات باستخدام طريقة    ٧تغيير العمر اإلنتاجي المقدر للمعدات من        م٢٠٠٣ ديسمبر   ٢٢قرر الشركاء في    
تم تحديد قيمة وقد . من تكلفة الشراء % ٢٠ سنة باستخدام نفس الطريقة وقيمة خردة تبلغ         ١٤ت إلى   القسط الثاب 

شاحنات معتمدين ومستقلين ل   نموزعيمن   تم الحصول عليه  يم  يتقأكثر من    على   ״الخردة للشاحنات بناء  
سنة المالية المبتدئة في     من ال  اعتباراللشاحنات  وقد شرعت الشركة باستخدام العمر اإلنتاجي المعدل        . تجارية

الخاص  االستهالك تخفيض مصروف    ات المحاسبية  في التقدير  التعديلنتج عن هذا     وقد   .م٢٠٠٤ يناير   ١
 . مليون ريال سعودي٥,٨ م بما مجموعه٢٠٠٤ ديسمبر ٣١بالسنة المالية المنتهية في 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية ٣-٣-٩

م مقارنة  ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام       ١٥,١اردة من األنشطة التمويلية     بلغ صافي التدفقات النقدية الو    
وتعود التدفقات النقدية الواردة من     . م٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام       ١٧,٤بتدفقات نقدية مستخدمة بلغت     
ال  مليون ري  ١٥,١م بصورة رئيسية إلى تمويل نقدي من الشركاء بمبلغ          ٢٠٠٤األنشطة التمويلية خالل عام     

 . مليون ريال سعودي من خالل ذلك التمويل٢٠٠سعودي حيث تم زيادة رأس المال إلى 

 )آالف الرياالت(التدفقات النقدية التمويلية : ٢٢-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١السنة المنتهية في 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 تمويل الشركاء - ١٥,١٢٥ ١٥,١٢٥ - -
خسائر من تحويل نشاطات الشركة       - - - )١٢,٠٤٣( )٤,٨٠٣(

 غير الخدمات البترولية والنقليات
 أرباح مدفوعة - - - )٥,٣٦٢( )١٢,٨٢٨(
 صافي التدفقات النقدية االستثمارية  - ١٥,١٢٥ ١٥,١٢٥ )١٧,٤٠٥( )١٧,٦٣١(

 الية المدققةالقوائم الم: المصدر

                                                 
 مكتب آولدويل بانكر السعودية بن سعيدان بنشر إفادته ضمن  نشرة اإلصدار ولم يتم سحب  حصلت الشرآة على موافقة خطية من ١٧

 . هذا وال يملك مكتب آولدويل بانكر السعودية بن سعيدان أسهما أو أي مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة مع الشرآة. تلك الموافقة
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 األرباح الموزعة

 مليون ريال   ٥,٣ مليون ريال سعودي و      ١٢,٨م ما مجموعه    ٢٠٠٣م و ٢٠٠٢بلغت األرباح الموزعة لعامي     
 مليون ريال   ٤٠,٢م حيث تم تحويل     ٢٠٠٤ولم تقر الشركة توزيع أي أرباح لعام         . سعودي على التوالي  

م قامت الشركة بتوزيع أرباح بلغت      ٢٠٠٥ل عام   وخال. سعودي من األرباح المبقاة إلى رأس مال الشركة        
 . مليون ريال سعودي١٩,٤

 رأس المال العامل ٤-٣-٩

 : مليون ريال سعودي على النحو التالي١٦م حوالي ٢٠٠٥ يونيو ٣٠بلغ رأس المال العامل للشركة كما في 

 )ريال سعودي(٢٠٠٥ يونيو ٣٠آما في بيان برأس المال العامل : ٢٣-٩ شكل 
 األصول المتداولة  ١١٧,٥٩٨,٤٢٩

 المطلوبات المتداولة )١٠١,٩٤٦,٣٩١(
 رأس المال العامل ١٥,٦٥٢,٠٣٨
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ويقر أعضاء مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بأن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر شهرا تلي                  
 .اريخ نشرة اإلصدار مباشرةت

 أطراف ذات عالقة مدينة ٥-٣-٩

اتفاقية بيع وشراء مع شركة     ) م٢٠٠٥ يوليو   ٥الموافق  (هـ  ١٤٢٦ جمادى األولى    ٢٨أبرمت الشركة بتاريخ    
أبناء محمد سعد الدريس القابضة تم بموجبها تحويل العمليات واألصول والخصوم المتعلقة بست قطاعات                

ى شركة أبناء محمد سعد الدريس القابضة، فيما يلي بيانها علما  بأنها ليست جزءا               أعمال من شركة الدريس إل    
 :من عملية طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام

 المصنع السعودي األمريكي للزجاج 
 العدد واألدوات 
 الدريس للمقاوالت والتوريدات الدولية 
 الزراعة والري 
 الخردوات  
 تأجير السيارات 

العمليات واألصول والخصوم المشار إليها أعاله مستحقات من أطراف ذات عالقة بلغت            وقد نتج عن تحويل     
وقد تم  . م٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ مليون ريال سعودي تم إثباتها في القوائم المالية لشركة الدريس كما في                ٣٩

راف م وبلغ الرصيد المستحق من أط     ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي من الرصيد المذكور خالل عام          ١٩,٤تسوية  
 مارس  ٣٠ مليون ريال سعودي سوف يتم سدادها في         ١٩,٦م ما يقارب    ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠ذات عالقة كما في     

 .م٢٠٠٦من عام 

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة ٦-٣-٩

 )آالف الرياالت(االرتباطات المالية وااللتزامات الطارئة : ٢٤-٩ شكل 
   يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في   ديسمبر٣١لمنتهية في السنة ا

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢  
 االلتزامات المالية ١٨٠,١٥٤ ١٣٢,٢٤١ ١٥٤,١٤٢ ١٢١,٨٦٦ ٦٤,٨٨٣
 المطلوبات المحتملة ١٢٣,٤٦٥ ١٠٩,٨١٦ ١٣٩,٣٣٥ ٩٦,٩٢٧ ٨٦,١٣٥

 القوائم المالية المدققة: المصدر
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 ٩١ 

 من الدخول في المناقصات العامة تقديم ضمانات ابتدائية، كما تقدم الشركة              يتعين على الشركة كي تتمكن    
وتقوم الشركة بإصدار ضمانات السداد     . بموجب بنود العقود الموقعة ضمانات حسن تنفيذ وضمانات سداد         

بصورة رئيسية ألرامكو السعودية لتتمكن من الحصول على المحروقات من خالل الحدود االئتمانية المتفق                
م حوالي  ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١وقد بلغت الضمانات الصادرة ألرامكو كما في          . ليهاع

 مليون ريال سعودي على التوالي، وتعود       ٤٩,٨ مليون ريال سعودي و    ٦٩,٨ مليون ريال سعودي و    ١٠٩,٧٥
قات لتلبية  الزيادة في قيمة الضمانات الصادرة لشركة أرامكو إلى زيادة حجم مشتريات الشركة من المحرو               

 .الزيادة في حجم أعمالها

 ديسمبر ٣١كما بلغت المطلوبات المحتملة مقابل ضمانات حسن التنفيذ لقطاع الخدمات البترولية كما في                
 ريال  ٣٦,٣ مليون ريال سعودي و    ٢٧,١ مليون ريال سعودي و    ٢٩,٦م حوالي   ٢٠٠٢م و ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤

 .سعودي على التوالي

 يونيو  ٣٠ محطة كما في     ١١٥ى الشركة مقابل عقود ايجار طويلة األجل لـ          وبلغت االلتزامات المالية عل   
 ١٢ مليون ريال سعودي قصيرة األجل تستحق خالل         ٢٦,٣ مليون ريال سعودي منها      ١٨٠م حوالي   ٢٠٠٥
 .شهرا

 لمحة عن نشاط الشرآة حتى تاريخه ٧-٣-٩

 أغسطس  ٣١م حتى   ٢٠٠٥ يناير   ١ مليون ريال سعودي للفترة من        ٥٠٩,٣حققت الشركة مبيعات بلغت     
أما صافي الدخل من    .  مليون ريال سعودي   ٤١,٩م، فيما بلغ هامش الربح حتى ذلك التاريخ حوالي           ٢٠٠٥

 .٢٠٠٥ أغسطس ٣١ مليون ريال سعودي للثمانية أشهر المنتهية في ٢٧,٨األعمال الرئيسية فقد بلغ 

9-4       

ها ددارة الشركة، وتم اعتما   إمن قبل    "عمالألدارة للمركز المالي للشركة ونتائج ا     إلوتحليل ا مناقشة   "إعدادتم  
 تعتقد بأنه لم يكن هناك أي        اإلدارة وباستثناء ما نصت عليه نشرة االكتتاب فان          .دارةإلمن قبل مجلس ا   

وتتحمل . رة اإلصدار هذه  تاريخ نش تغيرات ذات أثر مادي على القوائم المالية أو التوقعات المستقبلية منذ              
جراءات إلدارة المسؤولية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليالت المالية، وتؤكد قيامها بكل ا              إلا

وثائق أخرى قد    كما ال توجد أية معلومات أو     . فصاح الكامل والعادل عن هذه البيانات     إلالالزمة وأنها قامت با   
 .شكالأل المالية والمعلومات الواردة مضللة بأي شكل من ايؤدي إغفالها إلى أن تكون البيانات

 .هذا وتقر اإلدارة أيضا أنه ال يوجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة كما في تاريخ النشرة
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كة ووضعها المالي   تعتزم الدريس توزيع أرباح سنوية لتعزيز قيمة العائد للمساهمين بما يتناسب مع دخل الشر             
وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وغيرها من العوامل بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات               
إعادة االستثمار واالحتياجات النقدية والرأسمالية والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على               

 .أي من االعتبارات القانونية والنظامية

 يونيو  ٣٠ مليون ريال سعودي عن فترة الستة أشهر المنتهية في            ١٩,٤٠قامت الشركة بتوزيع أرباح بلغت      
 ديسمبر  ٣١ مليون ريال سعودي عن السنتين المنتهيتين في          ٥,٣٦ مليون ريال سعودي و    ١٢,٨٢ و ٢٠٠٥
 .م على التوالي٢٠٠٣م و٢٠٠٢

، فانه ال توجد ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح، كما ال          وبالرغم من توقع الشركة توزيع أرباح سنوية للمساهمين       
وتجدر اإلشارة إلى أن توزيع األرباح      . يوجد أي ضمان للمبالغ التي سيتم توزيعها في أي سنة في المستقبل            

 .يخضع لشروط معينة وردت في النظام األساسي للشركة

والسنوات المالية التي   اية فترة االكتتاب    د بد عب لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة       طروحةتستحق األسهم الم  
 .تليها
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ويجب قراءة هذه   . م٢٠٠٥ يونيو   ٣٠يوضح الجدول أدناه رأس مال الشركة كما في القوائم المالية المدققة في             
 البيانات  "اجع قسم   ر(البيانات المالية بالتالزم مع القوائم المالية المدققة للشركة بما فيها من إيضاحات مرفقة               

 "):المالية األولية

 رسملة شرآة الدريس: ١-١١ شكل 
 )بآالف الرياالت(م ٢٠٠٥ يونيو ٣٠الفترة المنتهية في 

 المطلوبات
 ١٠١٫٩٤٦.....................................................................قصيرة األجل 
 ١٠٫٢٢٣......................................................................طويلة األجل 

 ١١٢٫١٦٩..........................................................................إجمالي المطلوبات
 حقوق المساهمين

 ٢٠٠٫٠٠٠........................................................................أس المالر 
 ٢٫١٥٣..................................................................احتياطي نظامي 
 -........................................................................أرباح مبقاة 

 ٢٠٢٫١٥٣..................................................................مجموع حقوق المساهمين
 

 ٣١٤٫٣٢٢.................................................................................... اإلجمالي
 

 الدريس : المصدر

هذا ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد للشركة أية أدوات دين أو قروض ألجل فيما عدا ما أشير إليه                    
اتفاقيات "وقسم  ) ٩٠صفحة  ("محتملةالمطلوبات  التزامات و لاال" في قسم     التزامات ومطلوبات محتملة  من  

 .من هذه النشرة) ١٠٧صفحة  ("التمويل

 ٥٠سمية قدرها   ا سهم بقيمة    ٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى      ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ويبلغ رأس مال الشركة     
 .ال بحق خيار مشموا لهشركة تابعةأي رأسمال أو أي هذا وتؤكد الشركة بأنه ال يوجد لها . ريال للسهم

 هيكل ملكية شرآة الدريس: ٢-١١ شكل 
 قبل االكتتاب بعد االكتتاب

النسبة  رأس المال
النسبة  رأس المال  عدد األسهم (%)

 عدد األسهم (%)
 المساهمون

  سعد الدريسحمد محمد ١,٠١٩,٣٠٤ ٢٥,٤٨ ٥٠,٩٦٥,٢٠٠ ٧١٣,٥١٣ ١٧,٨٤ ٣٥,٦٧٥,٦٥٠
عبدالمحسن محمد سعد  ١,٠١٩,٣٠٤ ٢٥,٤٨ ٥٠,٩٦٥,٢٠٠ ٧١٣,٥١٣ ١٧,٨٤ ٣٥,٦٧٥,٦٥٠

 الدريس
 عبدالعزيز سعد محمد الدريس ٧٠,٩٥٦ ١,٧٧ ٣,٥٤٧,٨٠٠ ٤٩,٦٦٩ ١,٢٤ ٢,٤٨٣,٤٥٠
 عبداإلله سعد محمد الدريس ٧٠,٩٥٦ ١,٧٧ ٣,٥٤٧,٨٠٠ ٤٩,٦٦٩ ١,٢٤ ٢,٤٨٣,٤٥٠
 فهد سعد محمد الدريس ٨٦,٧٢٨ ٢,١٧ ٤,٣٣٦,٤٠٠ ٦٠,٧١٠ ١,٥٢ ٣,٠٣٥,٥٠٠
 خالد سعد محمد الدريس ٨٦,٧٢٨ ٢,١٧ ٤,٣٣٦,٤٠٠ ٦٠,٧١٠ ١,٥٢ ٣,٠٣٥,٥٠٠
 خالد عبداهللا محمد الدريس ١٥٣,٧٩٢ ٣,٨٤ ٧,٦٨٩,٦٠٠ ١٠٧,٦٥٤ ٢,٦٩ ٥,٣٨٢,٧٠٠
 مازن عبداهللا محمد الدريس ١٥٣,٧٩٢ ٣,٨٤ ٧,٦٨٩,٦٠٠ ١٠٧,٦٥٤ ٢,٦٩ ٥,٣٨٢,٧٠٠
 إدريس محمد سعد الدريس ١٠٦,٦٠٠ ٢,٦٧ ٥,٣٣٠,٠٠٠ ٧٤,٦٢٠ ١,٨٧ ٣,٧٣١,٠٠٠
 مساعد محمد سعد الدريس ١٠٦,٦٠٠ ٢,٦٧ ٥,٣٣٠,٠٠٠ ٧٤,٦٢٠ ١,٨٧ ٣,٧٣١,٠٠٠
 سعود محمد سعد الدريس ١٠٦,٦٠٠ ٢,٦٧ ٥,٣٣٠,٠٠٠ ٧٤,٦٢٠ ١,٨٧ ٣,٧٣١,٠٠٠
 د الدريسعادل محمد سع ١٠٦,٦٠٠ ٢,٦٧ ٥,٣٣٠,٠٠٠ ٧٤,٦٢٠ ١,٨٧ ٣,٧٣١,٠٠٠
 سعد محمد سعد الدريس ١٠٦,٦٠٠ ٢,٦٧ ٥,٣٣٠,٠٠٠ ٧٤,٦٢٠ ١,٨٧ ٣,٧٣١,٠٠٠
 بدر محمد سعد الدريس ١٠٦,٦٠٠ ٢,٦٧ ٥,٣٣٠,٠٠٠ ٧٤,٦٢٠ ١,٨٧ ٣,٧٣١,٠٠٠
 شريفة محمد الحمد  ١١٨,٢٨٨ ٢,٩٦ ٥,٩١٤,٤٠٠ ٨٢,٨٠٢ ٢,٠٧ ٤,١٤٠,١٠٠
 سعد محمد الدريسبدرية  ٣٥,٤٩٦ ٠,٨٩ ١,٧٧٤,٨٠٠ ٢٤,٨٤٧ ٠,٦٢ ١,٢٤٢,٣٥٠



 ال والمديونيةمأس الر
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 قبل االكتتاب بعد االكتتاب

النسبة  رأس المال
النسبة  رأس المال  عدد األسهم (%)

 عدد األسهم (%)
 المساهمون

 نورة سعد محمد الدريس ٤٣,٣٨٤ ١,٠٨ ٢,١٦٩,٢٠٠ ٣٠,٣٦٩ ٠,٧٦ ١,٥١٨,٤٥٠
 سعاد سعد محمد الدريس ٤٣,٣٨٤ ١,٠٨ ٢,١٦٩,٢٠٠ ٣٠,٣٦٩ ٠,٧٦ ١,٥١٨,٤٥٠
 أسماء عبداهللا محمد الدريس ٧٦,٨٩٦ ١,٩٢ ٣,٨٤٤,٨٠٠ ٥٣,٨٢٧ ١,٣٥ ٢,٦٩١,٣٥٠
 وفاء عبداهللا محمد الدريس ٧٦,٨٩٦ ١,٩٢ ٣,٨٤٤,٨٠٠ ٥٣,٨٢٧ ١,٣٥ ٢,٦٩١,٣٥٠
 حصة محمد سعد الدريس ٨٣,٧٣٢ ٢,٠٩ ٤,١٨٦,٦٠٠ ٥٨,٦١٢ ١,٤٧ ٢,٩٣٠,٦٠٠
 شيخة محمد سعد الدريس ٨٣,٧٣٢ ٢,٠٩ ٤,١٨٦,٦٠٠ ٥٨,٦١٢ ١,٤٧ ٢,٩٣٠,٦٠٠
 نورة محمد سعد الدريس ٨٣,٧٣٢ ٢,٠٩ ٤,١٨٦,٦٠٠ ٥٨,٦١٢ ١,٤٧ ٢,٩٣٠,٦٠٠
 الجوهرة محمد سعد الدريس ٥٣,٣٠٠ ١,٣٣ ٢,٦٦٥,٠٠٠ ٣٧,٣١١ ٠,٩٣ ١,٨٦٥,٥٥٠

٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٨٠٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠ 
 –المجموع الجزئي 

 المساهمون البائعون 
 المكتتبون –المجموع الجزئي  - - - ١,٢٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠
 اإلجمالي ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٤,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 شركة الدريس: المصدر
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 ريال سعودي، سيدفع منها      ٢٢٢,٠٠٠,٠٠٠تبلغ القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االكتتاب ما يقارب           
 ريال سعودي كمصاريف لإلصدار التي تشمل أتعاب المستشار المالي والمستشار             ١٠,٠٠٠,٠٠٠حوالي  

والمراجع القانوني، كما تشمل مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف البنوك المستلمة             القانوني لالكتتاب   
هذا وسيتم توزيع صافي    . ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدار        

ا طبق ريال سعودي على المساهمين البائعين فقط        ٢١٢,٠٠٠,٠٠٠متحصالت االكتتاب بالكامل والمقدرة بـ      
 . ولن تستلم الشركة أي من متحصالت االكتتابكتتاب، لالطروحة لألسهم المهمللنسبة المئوية لملكية كل من

خالل شركة  ها ال تأي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منح             كما أنه ال يوجد     
اهمون البائعون جميع مصاريف    نشرة اإلصدار هذه، حيث سوف يتحمل المس      السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ     

 .عملية اإلصدار
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13-1   

ريال سعودي  ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠( مليون   الدريس للخدمات البترولية والنقليات مائتي    رأس مال شركة    يبلغ  
ريال ) ٥٠(سمية لكل منها خمسون     سهم  متساوية القيمة تبلغ القيمة اال     ) ٤,٠٠٠,٠٠٠(ن  اليي م أربعةمقسم إلى   

 . عند التحولسمية عادية، ممثلة في رأس مال الشركة المدفوعاودي كلها أسهم سع

 وبعد موافقة الجهات المختصة أن تقرر       االقتصاديةلجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى         ليجوز  
لية بشرط  سمية لألسهم األص  مال الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة اال             زيادة رأس 

 ويعين القرار طريقة زيادة     .يقضي به نظام الشركات    أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما         
وتوزع تلك األسهم    .كتتاب في األسهم الجديدة النقدية     رأس المال، ويكون للمساهمين األصليين أولوية اال       

يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال        ها بنسبة ما  كتتاب ب الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا اال       
يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين                 يتجاوز ما 

يحصلون عليه ما    األصليين الذي طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما               
 .كتتاب العاميتبقى من األسهم لال يدة، ويطرح ماطلبوه من األسهم الجد

  على مبررات مقبولة وبعد موافقة الجهات المختصة        ״ غير العادية بناء   وميةيجوز بقرار من الجمعية العم    
يصدر القرار إال بعد     زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال          مال الشركة إذا ما    تخفيض رأس 
 التي على الشركة وأثر التخفيض في       االلتزاماتابات عن األسباب الموجبة له وعن        الحس مراجعيتالوة تقرير   

ويبين القرار طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض        . يقضي به نظام الشركات     وبمراعاة ما  االلتزاماتهذه  
) ٦٠(ل ستين    عليه خال  اعتراضاتهمنتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء             

يوما  من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة،                  
 أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه                 اعترضفإذا  

 .اء به إذا كان آجال إذا كان حاال  أو أن تقدم ضمانا  كافيا  للوف
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يعطي كل سهم حامله حقا متساويا في أصول الشركة وأرباحها إضافة إلى حقه في الحضور والتصويت خالل                 
 .الجمعيات العامة
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قع بها المركز   المكونة تكوينا  صحيحا  تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي ي            العمومية  الجمعية  
 .الرئيسي للشركة

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العمومية غير العادية، تختص الجمعية العمومية العادية بجميع                 و
نتهاء السنة المالية   الأشهر التالية   ) ٦(األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة             

 .ات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلكللشركة كما يجوز دعوة جمعي
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ستثناء األحكام المحظور عليها    اتختص الجمعية العمومية غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساسي ب           
 الجمعية العمومية العادية وذلك بنفس      اختصاص ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في          ،تعديلها نظاما  

 .قررة للجمعية األخيرةالشروط واألوضاع الم

ويتم نشر محضر اجتماع الدعوة النعقاد الجمعية العمومية في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في                 
يوما  على  ) ٢٥( بخمسة وعشرين    لالنعقادالمدينة التي يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد            

لى المساهمين وترسل نسخة من     إعاد المذكور بخطابات مسجلة     ويمكن أن يكتفى بتوجيه الدعوة في المي      . األقل
 .الجهات المختصة خالل المدة المحددة للنشرل إلى الدعوة  وجدول األعما

 أو عــدد من المساهمين يمثل        ذلك  الحسـابات اجعتنعقـد الجمعيات العمومية للمساهمين إذا طلب مر       
 .من رأس المال على األقل%) ٥(خمسـة في المائة 

 جتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا  إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة               ايكون   الو
جتماع ثان  يعقد خالل    اجتماع وج هت الدعوة إلى      العلى األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في ا          %) ٥٠(

جتماع الوص عليها سابقا ويعتبر ا    جتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنص     اليوما  التالية ل  ) ٣٠(الثالثين  
 .الثاني صحيحا  أيا  كان عدد األسهم الممثلة فيه

 جتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا  إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسون في المائة              ايكون   الو
 ثان  بنفس   جتماعا األول وجهت الدعوة إلى       االجتماععلى األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في          %) ٥٠(

تماع الثاني صحيحا  إذا حضره عدد من المساهمين        االجاألوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون        
 .يمثل ربع رأس المال على األقل

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيرا                    
 الجمعية محضر يتضـمن أسمــاء المساهمين الحاضـرين أو        باجتماع جتماع وجامعا  لألصوات ويحرر   الل

الممثلين وعدد األسهم التـي فـي حيازتـهم باألصالـة أو بالنيابة وعـدد األصوات المقررة لها والقرارات              
جتماع، ال وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في ا              اتخذتالتي  

 في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع          اجتماعوتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل       
 .األصوات
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 سهما  على األقل حق حضور الجمعيات العمومية، باألصالة أو النيابة،           ) ٢٠( عشرينيمتلك  لكل مساهم   
اإلدارة أو موظفي الشركة في حضور      وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهما  آخر من غير أعضاء مجلس             

وتحسب األصوات في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية على أساس صوت واحد             . الجمعية العمومية 
 .االجتماعلكل سهم ممثل في 

 .االجتماعتصدر قرارات الجمعية العمومية العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في 

 إال إذا كان القرار     االجتماع العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في          كما تصدر قرارات الجمعية   
 المدة المحددة في    انقضاءمتعلقا  بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل                 

ار صحيحا  إال إذا    ندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القر            ا أو ب   األساسي نظامها
 .جتماعالصدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في ا

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العمومية وتوجيه األسئلة بشأنها إلى               
ن أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمي              

 إلى  احتكمبالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع                  
 .الجمعية ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذا 
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سمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى      يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها اال        سمية وال اتكون أسهم الشركة    
.  النظامي ولو بلغ حده األقصى     االحتياطييمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى           من هذه الق  

والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم                  
من عن  ن بالتضا ولؤو الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مس          استعماللينوب عنهم في     

 . الناشئة عن ملكية السهمااللتزامات

ويعتبر نقل الملكية   ". تداول"ت المدرجة ضمن    ايخضع نقل ملكية األسهم للقواعد واللوائح المنظمة للشرك        
 .خالف ذلك الغيا
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وز تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحويلها، ويج        ميالدية  سنة  ) ٩٩(مدة الشركة تسعة وتسعون     
 . أجلها بسنة على األقلانتهاءدائما  إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العمومية غير العادية قبل 
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 اقتراح على   ״ الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناء              انتهاءعند  
مصفي أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة          مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين      

 الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائما  على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى                   بانقضاء
 . المصفيناختصاصات بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصاتهاألجهزة الشركة 
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 . شركة مساهمة سعودية- "شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات" اسم الشركة هو :سم الشركةا

 . بالمملكة العربية السعوديةالرياضيقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة  :المركز الرئيسي للشركة

 السيارات وإطاراتها   تجارة الجملة والتجزئة في المحروقات والزيوت والغاز، وقطع غيار         : أغراض الشركة 
خدمات نقل البضائع والمهمات والبترول والماء والمواد الكيميائية بأجر على الطرق البرية داخل             ووالبطاريات  

إقامة الورش ومغاسل   ونقل الركاب بأجر على الطرق البرية داخل وخارج المملكة             و المملكة وخارجها 
إنشاء وإدارة  . استثمارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركة     السيارات؛ وشراء األراضي وإقامة المباني عليها و      

وتشغيل وتأجير مراكز الخدمة السريعة للمشروبات الساخنة والباردة والمأكوالت الخفيفة وصيانة وتشغيل              
 .محطات المحروقات وتلميع السيارات

ار معالي وزير التجارة    سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قر      ) ٩٩(مدة الشركة تسعة وتسعون      :مدة الشركة 
والصناعة بإعالن تحول الشركة، ويجوز دائما  إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية                

 .قبل انتهاء أجلها بسنة على األقل

سهم اسميه  سهم اسميه  ) ) ٤,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠((م قسم إلى   مقسم إلى   ) ) ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(( رأس مال الشركة بـ       رأس مال الشركة بـ      حـدد حـدد   ::الشـركة الشـركة مـال   مـال     رأسرأس
رياال سعوديا وجميعها أسهم تتمثل في رأسمال       رياال سعوديا وجميعها أسهم تتمثل في رأسمال       ) ) ٥٠٥٠(( القيمة االسمية لكـل منها خـمسون        القيمة االسمية لكـل منها خـمسون       متساوية القيمة تبلغ  متساوية القيمة تبلغ  
 ..الشركة عند التحولالشركة عند التحول

تتداول األسهم االسمية بالقيد في سجل للمساهمين تعده الشركة يتضمن أسمائهم وجنسياتهم              : سجل األسهم 
ا ويؤشر بهذا القيد على األسهم وال ي عتد        ومهنهم ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منه        

بنقل ملكية األسهم في مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور أو استكمال إجراءات                   
 .نقل الملكية عن طريق النظام اآللي لمعلومات األسهم

تصة، أن تقرر زيادة رأس مال       للجمعية العامة غير العادية وبعد موافقة الجهات المخ         :زيادة رأس المال  
الشركة مرة واحدة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية التي لألسهم األصلية بشرط أن                   

وي عين القرار طريقة زيادة    . يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات             
لوية االكتتاب في األسهم الجديدة النقدية ويعلن هؤالء بأولويتهم          رأس المال، ويكون للمساهمين األصليين أو     

 .بالنشر في جريدة يومية أو بإخطارهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب

يوما من تاريخ النشر أو اإلخطار المشار       ) ١٥(ويبدى كل مساهم رغبته في استعمال حقه في األولوية خالل           
 .هإلي

وتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب  بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية                 
بشرط أن ال يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على                    

كونه من أسهم أصلية على أن ال يجاوز ما          المساهمين األصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يمل          
 .يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ، وي طرح ما تبقي من األسهم لالكتتاب العام



 يسالنظـام األساملخص 

 
 ١٠٠ 

  على مبررات مقبولة وبعد موافقة      ״يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء         :تخفيض رأس المال  
 .ة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائروزير التجارة والصناعة تخفيض رأس مال الشرك

وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الم وجبة له وعن االلتزامات التي على                  
الشركة وأثر ذلك التخفيض في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات ويبين القرار طريقة                  

 .التخفيض

كان التخفيض ناتجا عن زيادة رأس مال الشركة عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء                   وإذا  
يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في البلد التي             ) ٦٠(اعتراضاتهم عليه خالل ستين     

 في الميعاد المذكور وجب     فإذا اعترض  أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته       . يقع فيها المركز الرئيس للشركة    
 .على الشركة أن تؤدى إليه دينه إذا كان حاال أو تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان الدين آجل

يجوز بقرار من الجمعية العامة للشركة إصدار سندات قروض  أو صكوك  سواء كانت لالكتتاب                 : السندات
عودية أو خارجها وفقا  لألنظمة المطبقة والتعليمات        العام أو غير ذلك، سواء في داخل المملكة العربية الس          

 .ويحدد القرار قيمة هذه السندات أو الصكوك وشروطها وإمكانية تحويلها إلى أسهم

سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة     ) ٧(يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة  مؤلف من         : تكوين مجلس اإلدارة  
ات، وتكون مدة عضوية المجلس ثالث سنوات تبدأ من تاريخ القرار           سنو) ٣(العادية لمدة ال تزيد عن ثالث       

 .الوزاري الصادر بإعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة

يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة أو المساهم الذي يمثله عضو مجلس اإلدارة             :أسهم التأهيل   : أسهم التأهيل 
ريال سعودي وتودع هذه    ) ١٠,٠٠٠(مية عن عشرة آالف     مالكا  لعدد من أسهم الشركة ال تقل قيمتها االس         

يوما من تاريخ تعيين العضو في أحد البنوك التي يحددها وزير التجارة والصناعة             ) ٣٠(األسهم خالل ثالثين    
وتخصص هذه األسهم لضمان مسئولية مجلس اإلدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي               . لهذا الغرض 

من نظام الشركات أو إلى أن يفصل       ) ٧٧( دعوى المسئولية المنصوص عليها في المادة        المدة المحددة لسماع  
وإذا لم يقدم عضو مجلس اإلدارة أو المساهم الذي يمثله عضو مجلس اإلدارة أسهم               . في الدعوى المذكورة  

ة أسهم  ويقدم عضو مجلس اإلدارة من األشخاص االعتباري      . الضمان في الميعاد المحدد لذلك بطلت عضويته      
ضمان العضوية عن العضو الممثل له أو من يحل محله وإذا لم يقدم عضو مجلس اإلدارة أسهم الضمان في                    

 .بطلت عضويته الميعاد المحدد لذلك

بانتهاء صالحية العضو لها     تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو باستقالة العضو أو وفاته         : شغور العضوية 
وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس، جاز للمجلس أن ي عين          . سارية في المملكة  وفقا  ألي نظام أو تعليمات      

مؤقتا عضوا  في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها،                  
 .وي كمل العضو الجديد مدة سلفه

ماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة     وإذا هبط عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن النصاب الالزم لصحة اجت           
 .العادية في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد الالزم من األعضاء

ومع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإلدارة أوسع           : صالحيات مجلس اإلدارة  
مثال ال الحصر تمثيل    السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، وله على سبيل ال            

الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان              
المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية                

ية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة         األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدن     
والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة             
والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول األحكام ونفيها والموافقة على اللجوء إلى التحكيم             

 .عيين المحكمين نيابة عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذوت
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كما للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس                  
شركة شريكة فيها   الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالت عقود تأسيس الشركات التي تكون ال              

وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات               
القروض والضمانات والكفاالت والتنازل عن األولوية في سداد ديون الشركة وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة              

ستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح       عن الشركة، والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واال      
الحسابات واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة               

كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب       . األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية     
دام األيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج االقامات ونقل             التأشيرات واستق 

وللمجلس في حدود اختصاصه أن يوكل واحدا  أو أكثر من أعضائه أو من الغير في               . الكفاالت والتنازل عنها  
 مباشرة بعض أعماله 

من محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره       على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة فإنه يجب أن يتض             
 :بالتصرف مراعاة الشروط التالية

 أن يحدد المجلس في قرار البيع األسباب والمبررات له  .١
 أن يكون البيع مقاربا  لثمن المثل  .٢
 أن يكون البيع حاضرا  إال في الحاالت التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية  .٣

مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد          كما يجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض       
 .القروض التجارية التي تتجاوز مدتها ثالث سنوات و التي ال يتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة

 وفي  اإلدارةتتكون مكافأة مجلس اإلدارة من بدل حضور جلسات مجلس           : مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   
لشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له، ويشتمل تقرير               حدود ما نص عليه نظام ا      

مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل                   
ه السنة المالية من رواتب ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبض                 

أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن                   
 .وافقت عليها الجمعية العامة للشركة

كما يجوز له أن    .  مجلس اإلدارة أحد أعضائه رئيسا     يعين: رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير     
. با، ويجوز الجمع بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو المنتدب           ي عين من بين أعضائه عضوا منتد      

بتمثيل الشركة في عالقاتها     مجتمعين أو منفردين  ) في حالة تعيينه  (ويختص  رئيس المجلس والعضو المنتدب       [
مع الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة والمثول أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم               

تاب العدل ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية              وك
األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة              

والقبض والتسديد واإلقرار والمطالبة     والدخول في المناقصات     أنواعهاوالشركات والمؤسسات على اختالف     
 .والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح وقبول األحكام واالعتراض عليها 

كما لهما حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس                    
 على االتفاقيات والصكوك واالفراغات أمام كتاب العدل        الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديالتها والتوقيع      

والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفاالت ومتابعة المعامالت وتحصيل حقوق              
الشركة وتسديد التزاماتها والبيع والشراء واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض              

 وإغالق الحسابات لدى البنوك وإصدار الضمانات        واإليداعحسابات واالعتمادات والسحب    والدفع وفتح ال  
كما لهما تعيين الموظفين     . األوراق التجارية  المصرفية والتوقيع على المستندات والشيكات وغيرها من        

 وأن يفوض   والعمال وعزلهم والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم، وله أن يعين الوكالء والمحامين عن الشركة              
واحدا  أو أكثر من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة ويتمتع العضو المنتدب                     

  وله حق توكيل الغير في المرافعة          اإلدارةباإلضافة إلى ذلك الصالحيات األخرى التي يحددها مجلس           
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اصة التي يحصل عليها رئيس المجلس      والمدافعة عن الشركة ويحدد مجلس اإلدارة وفق تقديره المكافأة الخ          
 .والعضو المنتدب

وي عين مجلس اإلدارة سكرتيرا للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم، وي حدد المجلس بقرار منه                     
 .اختصاصات ومكافآت السكرتير

وال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس والسكرتير والعضو المنتدب عن مدة عضوية كل منهم في المجلس،                  
 .عادة تعيينهمويجوز إ

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية و ترسل بالبريد أو الفاكس              :إجتماعات مجلس اإلدارة  
أو البريد االلكتروني مصحوبة بعلم الوصول، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى االجتماع متى طلب                 

 .إليه ذلك كتابة اثنان من األعضاء

 )٥( خمسة    المجلس صحيحا  إال إذا حضره      اجتماعال يكون   :  مجلس اإلدارة  نصاب االجتماعات وقرارات  
 .أعضاء) ٤(وبشرط أال يقل عدد الحاضرين باألصالة عن أربعـة  ،أعضاء على األقل

  .ال يكون اجتماع المجلس صحيحا إال إذا حضره نصف أعضاء المجلس على األقل أعضاء

 في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون اإلنابة طبقا          وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضوا آخر       
 :للضوابط التالية

 ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع .١
 أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة .٢
 ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها .٣

تصدر قرارات المجلس باألغلبية المطلقة ألصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في االجتماع               و  
 .تاصوأ) ٣(ثالثة بحد أدنى 

تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر توزع على كافة أعضاء المجلس يوقعها             : محاضر اإلجتماعات 
 وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه         .رئيس المجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من المجلس        

 .رئيس المجلس والسكرتير

الجمعية العامة المكونة تكوينا  صحيحا  تمثل جميع المساهمين وتعقد اجتماعاتها في المدينة             :حضور الجمعيات 
  .التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة

وللمساهم أن يوكل عنه مساهما  آخر      . على األقل حضور الجمعية العامة    )  سهما  ٢٠(ولكل مساهم حائز على   
 .من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة

في ما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية               :لجمعية العمومية العادية  ا
على األقل في السنة خالل الستة شهور التالية         العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة          

 .كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك. النتهاء السنة المالية للشركة

وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة        . تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة        
. من رأس المال على األقل    %) ٥(ابات أو عدد من المساهمين ي مثل خمسة        العادية إذا طلب ذلك مراقب الحس     

وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها                   
عوة يوما على األقل وتشتمل الد    ) ٢٥(المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين           

ويجوز االكتفاء بدال  عن ذلك بإرسال إخطار بواسطة البريد المسجل في الفترة المحددة             .  على جدول األعمال  



 يسالنظـام األساملخص 

 
 ١٠٣ 

وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة         . في هذه الفقرة وتشمل الدعوة على جدول األعمال        
 .شرالعامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل المدة المحددة للن

ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على                   
األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع وجبت الدعوة الجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يوما التالية                    

من هذا النظام ويعتبر االجتماع     ) ٣٠(لالجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة           
 .الثاني صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام            : الجمعية العمومية غير العادية   
لجمعية العامة  ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختصاص ا           . المحظور عليها تعديلها نظاما   

 .العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة لألخيرة

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال  على                  
األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع                     

ص عليها في المادة السابقة ويكون االجتماع الثاني صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع                 المنصو
 .رأس المال على األقل

وتصدر قرارات   .تصدر القرارات في الجمعية العامة للتحول باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها           :القرارات
هم الممثلة في االجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير          الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألس     

العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقا بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة                  
كة أو  قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شر            أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة      

 .مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في              :تعـيين مراقب الحسـابات  
 .ز لها إعادة تعيينهالمملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنويا  وتحدد مكافآته ويجو

لمراقب الحسابات في كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن                    
يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضا  أن يتحقق من موجودات الشركة                

 .والتزاماتها

عامة العادية السنوية تقريرا  ي ضمنه موقف الشركة من تمكينه         وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية ال       
من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات                 

 .أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة  حسابات الشركة للواقع

 ديسمبر من كل سنة ميالدية، على       ٣١ة من  أول يناير وتنتهي في        تبدأ السنة المالية للشرك    :السـنة المـالية 
أن السنة المالية األولى بعد التحول تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تحول الشركة وتنتهي في                   

 . ديسمبر من السنة التالية٣١

أصول الشركة وخصومها في    يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردا لقيمة             :مـيزانية الشـركة 
التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزها                
المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية                 

 .العامة العادية بستين يوما  على األقل

ويضع مجلس اإلدارة هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية بخمسة               
 .وخمسين يوما  على األقل
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ويوقع رئيس مجلس اإلدارة الوثائق الم شار إليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف                 
وعلى رئيس  . يوما على األقل  ) ٢٥( العامة بخمسة وعشرين     المساهمين قبل الموعد المقرر النعقاد الجمعية     

مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة، الميزانية وحساب األرباح                  
والخسائر وخالصة وافية من تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وان يرسل صورة               

إلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة             من هذه الوثائق إلى ا    
 .يوما على األقل) ٢٥(وعشرين 

غيرها من  توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية و           :تـوزيع األربـاح 
 :المصروفات على النحو التالي

 نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا        احتياطي لتكوين   من األرباح الصافية  %) ١٠(يجنب   
 . المذكور نصف رأس المالاالحتياطيالتجنيب متى بلغ 

 على اقتراح مجلس اإلدارة، أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية              ״للجمعية العامة العادية، بناء    
 .لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة

 . من رأس المال المدفوع%)٥(وزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادلي 

إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع راس المال، وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة               :خسـائر الشـركة 
. ن هذا النظام  م) ٦(الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة                

 .وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد، تقرر الجمعية العامة غير                :حل الشركة وتصفيتها  
. وأتعابهم  على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صالحيتهم               ״العادية بناء 

ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائما  على إدارة الشركة إلى أن           . وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة     
. يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصات المصفين              

 .وي نشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية
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تقوم الشركة بممارسة أنشطتها الواردة في السجل التجاري بموجب التراخيص الممنوحة لها من الجهات                 
الرسمية ذات الصلة في المملكة، وقد قامت بالحصول على كافة التصاريح الالزمة لتقديم الخدمات البترولية                

 .وخدمات النقليات

هـ ١٤٢٨ جماد األول    ٣٠ التجاري الصادر للشركة من وزارة التجارة والصناعة حتى            ويسري السجل 
 :وتتلخص أغراض الشركة المذكورة في السجل التجاري فيما يلي). م٢٠٠٧ يوليو ١٦الموافق (

 .إقامة الورش ومغاسل السيارات وصيانة وتشغيل محطات المحروقات وتلميع السيارات 
 .المحروقات والزيوتتجارة الجملة والتجزئة في  
 .إنشاء وإدارة وتشغيل وتأجير مراكز الخدمة السريعة للمشروبات الساخنة والباردة والمأكوالت الخفيفة 
 طبقا لترخيص وزارة    خدمات نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق البرية داخل المملكة وخارجها           

 .١٤٨النقل رقم 
 .مارها بالبيع أو اإليجار لصالح الشركةشراء األراضي وإقامة المباني عليها واستث 

وقد حصلت الشركة على التصاريح الالزمة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومديرية الدفاع المدني للقيام                
 .بتشغيل محطات الوقود وغسيل السيارات التابعة لها

 طبقا لترخيص وزارة النقل     وتقوم الشركة بأعمال النقليات على الطرق البرية بأجر داخل المملكة وخارجها           
 ).م٢٠٠٨ مارس ٩الموافق (هـ ١٤٢٩ ربيع أول ١ ويسري مفعول هذا الترخيص حتى ١٤٨رقم 

كما حصلت الشركة على شهادة انتساب من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وشهادات انتساب لفروعها               
 .وشهادات تسجيل التفاقيات الوكاالت التجارية
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 دمات البتروليةقطاع الخ ١-٢-١٥

 مرافق مملوكة   ٤م  ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠بلغ عدد المرافق التي يتم تشغيلها في قطاع الخدمات البترولية كما في              
 . مرفق مستأجر١١٥للشركة ومسجلة باسمها و

 محطات وقود مستأجرة من الشركة السعودية للنقل الجماعي         ٦ مرفقا   ١١٥وتضم المرافق المستأجرة البالغة     
وعادة ما تكون قيمة اإليجار محددة على مدى فترة اإليجار          .  سنة ١٢ترات تتراوح بين سنة إلى      لف) سابتكو(

ويقوم المؤجر بتوفير التصاريح    . أو أن تكون متغيرة بعد انقضاء أجل محدد من فترة اإليجار بموجب العقود            
كة مسؤولية تجديد تلك    والتراخيص الالزمة لتشغيل محطات الوقود في بداية اإليجار، في حين تتولى الشر            

ومن المسؤوليات المناطة بالشركة بموجب عقود اإليجار المذكورة إجراء الصيانة           . التراخيص عند انتهاءها  
ومن الشروط الواردة في عقود اإليجار أن تقوم الشركة بتسليمها          . وشراء وثائق التأمين الالزمة لتلك المرافق     

 .ود في حال قامت بإجراء أي تعديالت ميدانية خالل فترة استئجارهابحالة جيدة وسليمة عند انتهاء فترة العق
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ومن الخدمات التي يتم    . وتقوم شركة الدريس بتأجير بعض أجزاء المرافق المستأجرة بعقود إيجار من الباطن           
تقديمها بواسطة مستأجري تلك المساحات أجهزة الصرف اآللي واألسواق المركزية ومغاسل السيارات وغيار             

يوت وورش الصيانة وخدمات اإلطارات وتأجير السيارات والشقق والغرف باإلضافة إلى خدمات تلميع              الز
كما يتم استغالل بعض المساحات بالتأجير لغرض اإلعالنات          . السيارات ومستلزماتها ومقاهي اإلنترنت    

 .التجارية

 قطاع خدمات النقليات ٢-٢-١٥

 ٥ مرافق مملوكة للشركة ومسجلة بإسمها و      ٤النقليات  بلغ عدد المرافق التي يتم تشغيلها في قطاع خدمات           
ورشة : وتشمل المرافق الرئيسية التابعة لقطاع النقليات      . مرافق مستأجرة منتشرة في عدة مناطق بالمملكة       

والورشة . صيانة مركزية متكاملة في كل من الرياض وجدة وورشة أخرى على نطاق أضيق في الدمام                 
وجب عقد قصير األجل، ومن خطط الشركة المستقبلية شراء أرض في مدينة             المركزية في جدة مستأجرة بم    
كما تقوم الشركة حاليا بتوسعة الورشة الواقعة في مدينة الدمام لتصبح ورشة            . جدة لنقل الورشة الحالية إليها    

سعة في  ومن المتوقع االنتهاء من تلك التو     . متكاملة أسوة بالورش المركزية األخرى في كل من الرياض وجدة         
 .م٢٠٠٦أوائل العام 
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لقطاع النقليات لدى وزارة التجارة والصناعة لحماية حقوقها         " ناقل"قامت الشركة بتسجيل العالمة التجارية      
لبترولية وجاري استكمال   كعالمة تجارية لقطاع الخدمات ا     " بترول"الفكرية كما تقدمت بطلب لتسجيل        

" المقهى الممتاز "و" الغسيل الممتاز "اإلجراءات المتعلقة بذلك، كما قامت الشركة بتسجيل العالمات التجارية           
 .لدى وزارة الصناعة والتجارة

 ״ويتوقع أن تسهم العالمات التجارية المذكورة أعاله في تعزيز الميزات التنافسية للشركة، كما أنها تعتبر جزء               
ن الخطط اإلستراتيجية طويلة األجل للشركة حيث أنها تقوم ببناء صورة مميزة وتخلق عنصر من عناصر                 م

 .التفاضل بين المتنافسين في السوق

 . وأوراكل بموجب التراخيص الممنوحة لها بهذا الشأنتوتستخدم الشركة برامج مايكروسوف

 Iريس مبنية على برمجة اللوغريتمات       كما تستخدم الشركة برامج متكاملة صممت خصيصا لشركة الد          
كما أبرمت  . م٢٠٠١ يونيو   ٧بواسطة شركة بي في تي الهندية المحدودة وذلك طبقا للعقد الموقع معها في               

م عقدا للحصول على مصدر الشفرة البرمجية وذلك من أجل تطوير تطبيقات             ٢٠٠٣ مارس   ٥الشركة في   
 .مة معلومات إدارية في الشركةمساندة في البرنامج وتم بموجب ذلك تطوير أنظ
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. قامت الشركة بشراء وثائق تأمين لتغطية عدد من المخاطر التي قد تتعرض لها خالل ممارسة نشاطاتها                 
 :م، وفيما يلي ملخص بتلك الوثائق٢٠٠٦ مارس ٣١وتسري وثائق التأمين المذكورة حتى 
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 وثائق التأمين: ١-١٥ شكل 
 فئة التأمين )آالف الرياالت(القيمة المؤمنة  )ريال سعودي(قيمة وثيقة التامين 

 قطاع الخدمات البترولية  
 السيارات والمركبات ٣,٤٢٤ ١١٦,٩٢٥
 الجريمة ٤٠٦,٧٣٢ ١٦٦,٠٩٠
 الحرائق  ٧١,٩٨٨ ١٠٢,٥٨٤
 ضد الطرف الثالث ١٠٩,٠٠٠ ٥٤,٥٠٠

 قطاع النقليات  
 السيارات والمركبات ٥٦,١١٤ ٢,٠٨٨,٦٤٤
 النقل البري ٦٥,٧٦٧ ١٢٧,٨٣٥
 الطرف الثالث والحرائق ١١,٠٠٠ ٢٤,٧٧٧

 اإلجمالي ٧٢٤,٠٢٥ ٢,٦٨١,٣٥٥
 المصدر الدريس

 .علما بأن وثائق التأمين أعاله ال تشمل بعض المخاطر كالحروب والعمليات اإلرهابية والتلوث
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الدريس على تسهيالت بنكية من بنوك محلية شملت تغطية ضمانات حسن التنفيذ، وضمانات              حصلت شركة   
وقد حصلت البنوك المانحة للتسهيالت على ضمانات متفرقة        . المناقصات االبتدائية والنهائية، وضمانات سداد    

المبرمة مع  من الشركة شملت ضمانات من الشركاء مجتمعين ومتفرقين، والتنازل عن عوائد بعض العقود               
 :وفيما يلي ملخص بأهم اتفاقيات التمويل التي حصلت عليها الشركة. العمالء وتعهدات مالية أخرى

 م ٢٠٠٥ مايو ١٥البنك السعودي الهولندي بموجب إتفاقية تسهيالت مؤرخة 
مة وقد بلغت قي  .  مليون ريال سعودي   ١١٩تغطي التسهيالت البنكية ضمانات تعاقدية بقيمة إجمالية تبلغ           

 مليون ريال سعودي، علما بأنها مخصصة       ١١٥,٢م حوالي   ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠التسهيالت المستخدمة كما في     
 .لقطاع الخدمات البترولية

 مجموعة سامبا المالية
 . مليون ريال سعودي٨,١م حوالي ٢٠٠٥ أكتوبر ٢٣تغطي التسهيالت ضمانات تعاقدية وقد بلغت كما في 

 البنك األهلي التجاري
م حوالي  ٢٠٠٥ أكتوبر   ٢٣تسهيالت ضمانات تعاقدية واعتمادات مستندية وقد بلغت كما في             تغطي ال 

 . ريال سعودي١٤٢,٣٥٠
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اتفاقية بيع وشراء مع شركة     ) م٢٠٠٥ يوليو   ٥الموافق  (هـ  ١٤٢٦ جمادى األولى    ٢٨أبرمت الشركة بتاريخ    
وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة يمتلكها المساهمون البائعون          أبناء محمد سعد الدريس القابضة،      

وقامت الشركة بموجب شروط اتفاقية الشراء هذه ببيع        "). اتفاقية الشراء "ويشار إلي هذه االتفاقية بـ      (بالكامل  
على شركة  العمليات واألصول والخصوم لكافة األقسام واألنشطة باستثناء قطاعي الخدمات البترولية والنقليات            
وبموجب . أبناء محمد سعد الدريس القابضة، وقامت هذه األخيرة بشراء تلك العمليات واألصول والخصوم             

وتشمل هذه األقسام   . م٢٠٠٤ يناير   ١هذه االتفاقية فإنه يعتبر تنفيذ عملية البيع والشراء ساري المفعول في             
 :واألنشطة المشمولة باتفاقية الشراء ما يلي

 ي األمريكي للزجاجالمصنع السعود 
 العدد والمعدات 
 الدريس للمقاوالت والتوريدات الدولية 
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 الزراعة والري 
 الخردوات  
 تأجير السيارات 

 مليون ريال   ١٩,٤ ريال سعودي تم تسوية      ٣٩,٠٠٦,٣١٥وقد بلغ سعر الشراء في االتفاقية المذكورة أعاله         
 ٣٠ستحق من أطراف ذات عالقة كما في        م وبلغ الرصيد الم   ٢٠٠٥سعودي من الرصيد المذكور خالل عام       

كما . م٢٠٠٦ مارس من عام     ٣٠ مليون ريال سعودي سوف يتم سدادها في         ١٩,٦م ما يقارب    ٢٠٠٥يونيو  
شملت بنود اتفاقية الشراء قيام شركة أبناء محمد سعد الدريس القابضة بتحمل رصيد التزامات تمويل تخص                 

م بحسب شروط اتفاقيات التمويل مع البنك       ٢٠٠٤ يناير   ١كما في   شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات      
وقد أعطت هذه البنوك     . السعودي الهولندي ومجموعة سامبا المالية وبنك الخليج الدولي وبنك الجزيرة            

 .باإلضافة إلى البنك األهلي التجاري الموافقة على عملية التحويل هذه وتحمل االلتزامات المالية

لشراء، يضمن المساهمون البائعون للشركة أن تقوم شركة أبناء محمد سعد الدريس القابضة             وبموجب اتفاقية ا  
بالوفاء بالتزاماتها الناتجة عن هذه االتفاقية، وعليه فقد قام المساهمون البائعون بالتوقيع على ضمان بهذا                  

 .م٢٠٠٥ يوليو ٦المضمون بتاريخ 

قامت الشركة بشرائها من عبد     سعودي،  مليون ريال    ١٥ ابلغت تكلفته  أرض ومباني    األصول الثابتة تتضمن  
 وقد تم تحديد سعر الشراء بناء على        .م٢٠٠٣ المحسن بن محمد الدريس وهو أحد الشركاء في الشركة خالل         

 ريال سعودي وتقييم آخر بقيمة        ١٥,٧٥٠,٠٠٠تقييم قام به أحد المكاتب العقارية في المملكة بقيمة              
وقامت الشركة بشراء العقار وتسجيل العملية في سجالت الشركة بقيمة             .  ريال سعودي  ١٥,١٥٠,٠٠٠
 . ريال سعودي، وهي أقل من القيمة التي تم تثمين العقار بها١٥,٠٠٠,٠٠٠

حمد بن محمد الدريس وهو أحد الشركاء في         بشراء قطعة أرض من      م٢٠٠٢قامت الشركة خالل عام     كما  
 وقد تم تحديد سعر الشراء بناء على تقييم         .جاريه ال  حساب في  ريال سعودي سجلت    مليون ٢٤,٨ بمبلغ   الشركة

 ٢٥,٦٩٧,٣١٥ ريال سعودي وتقييم آخر بقيمة       ٢٨,٣٥٥,٦٥٨قام به أحد المكاتب العقارية في المملكة بقيمة         
 ريال  ٢٤,٧٧٥,٨٤٦بقيمة   وقامت الشركة بشراء العقار وتسجيل العملية في سجالت الشركة        . ريال سعودي 

 .ل من القيمة التي تم تثمين العقار بهاسعودي، وهي أق

م من مكتب   ٢٠٠٣م و ٢٠٠٢وقد أظهر تقييم حصلت عليه الشركة لهذه العقارات التي تم شراؤها خالل عام               
 م أن القيمة السوقية للعقار المشترى خالل        ١/١٠/٢٠٠٥كولدويل بانكر السعودية بن سعيدان كما في          

م تبلغ  ٢٠٠٣لقيمة السوقية للعقار المشترى خالل عام         ريال سعودي وأن ا     ٢٩,٠٠٠,٠٠٠م تبلغ   ٢٠٠٢
 .م١٠/١٠/٢٠٠٥ ريال سعودي كما في ١٥,٠٣٠,٠٠٠

وشركة كولدويل بانكر السعودية بن سعيدان هي تحالف بين مجموعة شركات بن سعيدان للعقارات وشركة                
 فيكات العقاريه الرائده    الشر وتعتبر مجموعة شركات بن سعيدان للعقارات من كبرى       . كولدويل بانكر العالمية  

شركة كولدويل بانكر     أما . عاما لتركز بشكل رئيسي على النشاط العقاري        ٧٠والتي انطلقت قبل    المملكه  
  مكتب عالمي  ٣,٥٠٠العالمية فهي شركة عالمية تعمل في مجال إدارة وتسويق العقارات من خالل                 

سان فرانسيسكو في الواليات المتحدة     م في   ١٩٠٦ آالف مسوق للعقار وقد بدأت نشاطها في عام            ١٠٦و
وال تنحصر خبرة الشركة ونشاطها في إدارة وتسويق العقارات بل تمتد لتغطي مجاالت عديدة                . األمريكية

 .١٨أبرزها االستشارات العقارية وخدمات التثمين والتقييم

                                                 
السعودية بن سعيدان بنشر إفادته ضمن  نشرة اإلصدار ولم يتم سحب  حصلت الشرآة على موافقة خطية من مكتب آولدويل بانكر  ١٨

 . هذا وال يملك مكتب آولدويل بانكر السعودية بن سعيدان أسهما أو أي مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة مع الشرآة. تلك الموافقة
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مع أي تجارية  عامالت تبأيةال يوجد حاليا وال تنوي الشركة القيام     وبخالف الوارد في نشرة اإلصدار هذه فإنه        
 أي من    أو  الشركة  أسهم  من  أو أكثر  %٥  حصة  من يمتلك  أوو مدرائها التنفيذيين    ء مجلس إدارتها أ   عضامن أ 

 .من هذه التعامالت مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة  أو لهم لهأقاربهم ممن
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ركة بتاريخ نشرة اإلصدار هذه أن شركة الدريس ليست طرفا          يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للش      
في أي ادعاء أو تحكيم قضائي أو أي متابعات أو تسويات مجتمعة أو منفردة من شأنها أن تؤثر سلبا على                      

 .وضع الشركة المالي أو نتائج أعمالها
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 سهم وتمثل   ١,٢٠٠,٠٠٠وذلك لعدد   ) متعهد تغطية االكتتاب   (متعهد التغطية هو البنك السعودي البريطاني     
 .كافة األسهم المطروحة لالكتتاب

16-2      

 عرض البيع والتعهد بتغطية االآتتاب  ١-٢-١٦

بموجب الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين المساهمين البائعين والشركة                
 :عهد تغطية االكتتابومت
طروحة لالكتتاب  الميتعهد المساهمون البائعون لمتعهد تغطية االكتتاب بأن يتم بيع كامل األسهم               )أ

للمشترين المستقطبين عن طريق    ) كما هو معرف في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب       (بتاريخ اإلغالق   
 .متعهد تغطية االكتتاب أو لمتعهد تغطية االكتتاب نفسه

يتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة وللمساهمين البائعين بأن يتم شراء ما لم يتم شراؤه من كافة                   )ب
 .طروحة بتاريخ اإلغالق وذلك بالسعر المعروضالماألسهم 

 أسس إنهاء اتفاقية التعهد بتغطية االآتتاب ٢-٢-١٦

 في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب   يجوز لمتعهد التغطية إنهاء اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب في ظروف محددة          
 :قبل تسجيل األسهم في القائمة الرسمية، بما في ذلك ما يلي

 صباحا من تاريخ اإلغالق أو أي وقت        ١٠في حال حدوث أي من األمور الموضحة أدناه قبل الساعة            )أ
 :مثلمتعهد تغطية االكتتاب آخر يحدده 
  خالل نظام تداول،تعليق أو الحد من التداول العام لألسهم من 
إعالن تجميد النشاطات التجارية البنكية في الرياض من قبل السلطات المختصة أو أي عطل                

جوهري في النشاطات البنكية التجارية أو خدمات التسوية والتصفية المتعلقة باألسهم في               
 المملكة العربية السعودية،

 األنظمة والتعليمات والنظام     تغيرات أو تطورات تتعلق بأي تعديالت مرتقبة تطرأ على            
 الضريبي مما يؤثر سلبا على الشركة أو األسهم أو نقل ملكيتها أو طرح االكتتاب،

اندالع أو تصعيد أعمال العنف أو اإلرهاب في المملكة العربية السعودية أو إعالن حالة                   
 الطوارئ في المملكة أو نشوب الحرب،

أي حالة أخرى في سوق المال أو أدوات الدين أو          أي تغير سلبي جوهري أو انقطاع مفاجئ أو          
أي تغير سلبي   ) وليس محصورا على  (األسهم أو أي سوق مالي آخر في المملكة بما في ذلك             

 جوهري في مؤشر تداول األسهم، 
الكوارث أو التغيرات في األوضاع المالية والسياسية واالقتصادية وأسعار صرف العمالت أو              

 لكة العربية السعوديةأنظمة الرقابة في المم



 التعهد بالتغطية
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من شأنها أن تؤدي إلى التحيز أو أن تجعل االستمرار في عملية            متعهد تغطية االكتتاب    والتي في وجهة نظر     
متعهد تغطية  االكتتاب وبيع أسهم االكتتاب المنصوص عليها في نشرة االكتتاب غير عملي أو مجدي، ويمكن ل              

 .ة أن يقوم بإنهاء اتفاقية التعهد بالتغطيةبحرية تصرف مطلقة وبعد إشعار الشركاالكتتاب 

في حال إصدار إشعار بخصوص األسهم في المملكة العربية السعودية من قبل أي منظمة تقييم                    )ب
 صباحا من تاريخ اإلغالق أو أي وقت آخر يحدده متعهد تغطية               ١٠معروفة دوليا قبل الساعة      

 :االكتتاب مثل
 تخفيض مستوى تصنيف تلك األسهم، 
 زام تخفيض مستوى التصنيف أو دراسة احتمال القيام بمثل ذلك اإلجراء،اعت 
 اعتزام دراسة إعادة التصنيف دون التصريح بأنها تقوم بذلك لرفع مستوى التصنيف، 

والتي في وجهة نظر متعهد تغطية االكتتاب من شأنها أن تشكك في نجاح طرح االكتتاب أو أن تجعل                      
وبيع أسهم االكتتاب المنصوص عليها في نشرة االكتتاب غير عملي أو مجدي،            االستمرار في عملية االكتتاب     

سيقوم متعهد تغطية االكتتاب بمناقشة ذلك مع الشركة والمساهمين البائعين بالحد الذي يراه عمليا ويمكن له                 
 .بحرية تصرف مطلقة وبعد إشعار الشركة أن يقوم بإنهاء اتفاقية التعهد بالتغطية

 ريفالرسوم والمصا ٣-٢-١٦

يدفع المساهمون البائعون لمتعهد تغطية االكتتاب رسوم تغطية على أساس إجمالي العوائد من طرح االكتتاب                
 .كما يقوم المساهمون البائعون بدفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بطرح االكتتاب إلى متعهد تغطية االكتتاب
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وط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب االكتتاب حيث         يجب على جميع المكتتبين قراءة شر     
يعتبر التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب                 

 .المذكورة
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ثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين      التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه لمدير االكتتاب او البنوك المستلمة يم           إن
 .البائعين والمكتتب

 وسيكون بإمكان المواطنون     .من رأس المال المصرح به للشركة       % ١٠٠يمتلك المساهمون البائعون     
 ويمكن للمستثمرين المتقدمين بطلب االكتتاب       .من إجمالي أسهم الشركة    % ٣٠السعوديون االكتتاب في     

 وطلب االكتتاب من البنوك المستلمة على النحو         إلصدار المختصرة  ا  ونشرة إلصدارالحصول على نشرة ا   
 :التالي

 البنك السعودي البريطاني
  ١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤ب   ص

 البنك السعودي الهولندي
   ١١٤٣١، الرياض ١٤٦٧ص ب 

 مجموعة سامبا المالية
  ١١٤٢١الرياض ، ٨٣٣ص ب 

 البنك األهلي التجاري
  ١١٤٨١جدة ، ٣٥٥٥ص ب 

 سيتم البدء باستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك المذكورة في المملكة العربية السعودية من تاريخ                   
 وعند توقيع   )م٣٠/١/٢٠٠٦الموافق   (هـ٣٠/١٢/١٤٢٦  إلى )م٢١/١/٢٠٠٦الموافق  ( ـه٢١/١٢/١٤٢٦

 أن المعلومات    تبين  حال وفي. وتقديم طلب االكتتاب سيقوم البنك المستلم بختمه وتزويد المكتتب بصورة منه          
غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة البنك المستلم فان طلب             ملة أو تالمقدمة في طلب االكتتاب غير مك      

 .يعتبر الغياساالكتتاب 

، ويكون المبلغ   هاب في طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب            يوضحمكتتب أن   ال على   يجب
هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها بسعر السهم البالغ            اإلجمالي المطلوب من كل مكتتب      

عشرة أسهم، ويجب أن    ) ١٠(إن الحد األدنى لالكتتاب هو      .  مائة وخمسة وثمانون ريال سعودي للسهم      (١٨٥)
خمسة آالف سهم لكل   )٥,٠٠٠(كما أن الحد األقصى لالكتتاب هو      .تكون أي زيادة عن ذلك بمضاعفات العشرة      

 .مكتتب
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وإجمالي مبلغ   ،أو دفتر العائلة  المدنية،  أصل وصورة بطاقة األحوال     ات االكتتاب مع    طلبأن يتم تقديم    يجب  
أن يكتب الوكيل اسمه    يجب  لألوالد واألبوين فقط،    عن المكتتب   بالوكالة   وفي حال تقديم الطلب      .االكتتاب

ويجب أن تكون الوكالة صادرة     . لسارية المفعو أصل وصورة وكالة     االكتتاب وأن يرفق     طلبعلى  يوقع  و
السفارة أو القنصلية السعودية    أو من خالل     ،في المملكة العربية السعودية    نيقيمالملألشخاص  من كتابة العدل    

الموظف المسؤول في البنك    يقوم  و .لمقيمين خارج المملكة العربية السعودية     بلد المكتتب لألشخاص ا   في  
 .ل للمكتتبووإعادة األصل وصور مع األصالالمستلم بمطابقة 

كان أفراد العائلة   إذا   في دفتر العائلة  العائلة المقيدين   اكتتاب واحد للمكتتب الرئيس وأفراد      يكتفى بتعبئة طلب    
يتم تسجيل   )أ: (الرئيس بطلبها، ويترتب على ذلك ما يأتي      المكتتب  التي يتقدم   نفس عدد األ سهم    ب سيكتتبون

مبالغ جميع ال عاد   ت )ب(،  لرئيس والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الرئيس     جميع األسهم المخصصة للمكتتب ا    
 أرباحكامل    على  المكتتب الرئيس  يحصل) جـ(عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الرئيس،        فائضة  ال
وفي حال رغبت الزوجة     . لمكتتبين التابعين ل و للمكتتب الرئيس المخصصة  الموزعة عن األسهم     ألسهم  ا

 باسمها لحسابها فإنه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل وسوف يتم حينها اعتماد طلب االكتتاب                 االكتتاب
 .المقدم منها وإضافة األسهم المخصصة لحسابها وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها

باسم  رغب المكتتب في تسجيل األسهم التي يتم تخصيصها           إذا) ١ (:في حالة ستخدم طلب اكتتاب منفصل     ي
 ، المكتتب الرئيس التي يرغب التابع االكتتاب بها عن       األسهم  اختلفت كمية   إذا  ) ٢ (،المكتتب الرئيس م  اسغير  

وفي حال قام الزوج    (إذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل األسهم المخصصة لحسابها               ) ٣(
سهم المخصصة لحسابها   باالكتتاب باسمها فسوف يتم عندئذ اعتماد طلب االكتتاب المقدم منها وإضافة األ             

 ).وإلغاء اكتتاب الزوج باسمها

 االكتتاب  اتطلبالمحددة وامتالك ذلك العدد منها في        األسهم  في  ويقر كل مكتتب بموافقته على االكتتاب        
  البالغ  كتتاب من المكتتب مقابل مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها مضروبا بسعر اال               ةالمقدم

العدد من األسهم الذي    امتلك ذلك   ويعتبر كل مكتتب قد     . ريال سعودي لكل سهم   سة وثمانون   مائة وخم ) ١٨٥(
ستمارة طلب االكتتاب إلى أي  من      التقديم المكتتب    )١ (: تحقق كل من الشروط التالية     تم تخصيصه له عند   

 ،الكامل للبنك المستلم  دفع المكتتب القيمة اإلجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها ب           )٢(،  البنوك المستلمة 
 .تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمساهم )٣(

ها لدى أحد فروع البنوك المستلمة بالخصم من حساب المكتتب لدى البنك             ب قيمة األسهم المكتتب      كامل سددت
 .المستلم الذي قدم له طلب االكتتاب

 وسيقبل  ،شروط وتعليمات االكتتاب  الطلب  كليا أو جزئيا إذا لم يستوف        الطلب   ترفضويحق للشركة أن    
 .ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي اكتتب بهاله األسهم المخصصة المكتتب عدد 
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نك ويجب على كل ب   ". االكتتاب العام في شركة الدريس    " بفتح حساب أمانة تتم تسميته       المشاركةستقوم البنوك   
 .مستلم أن يودع المبالغ التي قام بتحصيلها من المكتتبين في حساب األمانة المذكور

عشرة أسهم كحد أدنى، كما أن الحد األقصى لكل         ) ١٠(يجب على كل مكتتب بأسهم االكتتاب، االكتتاب بـ         
وحة وفي حال زاد عدد األسهم المكتتب بها عن األسهم المطر           . خمسة آالف سهم  ) ٥,٠٠٠(مكتتب هو   

 يتبقى من األسهم    سيتم تخصيص ما  و،  أسهم لكل مكتتب  عشرة  ) ١٠(حد أدنى   لالكتتاب، فسيتم تخصيص ب   
 على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم          ״بناءعلى أساس تناسبي    ) إن وجدت (المطروحة لالكتتاب   

ألف مكتتب، فإن الشركة ال      مائة وعشرين ) ١٢٠,٠٠٠( وإذا تجاوز عدد المكتتبين   . المطلوب االكتتاب فيها  
وفي حال تجاوز عدد     . تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين            

وسوف .  السوق المالية  يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة     فسوف   ،المكتتبين عدد األسهم المطروحة لالكتتاب    
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 أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو        إلى المكتتبين دون    ) إن وجد (يتم إعادة فائض االكتتاب     
  األحد وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم               . البنوك المستلمة 

 .)م٥/٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ٦/١/١٤٢٧

 التي  سترسل البنوك المستلمة إشعارات إلى المكتتبين لديها تفيدهم بالعدد النهائي لألسهم المخصصة والمبالغ             
سيتم ردها لهم، وسترد المبالغ بالكامل بدون أي رسوم أو اقتطاع أي مبلغ وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين                  

و يجب على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم الذي تم تقديم طلب االكتتاب فيه                 . لدى البنك المستلم  
 .للحصول على أي معلومات إضافية
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 :طلب االكتتاب، فإن المكتتبديم تقبموجب تعبئة و

 .الدريس بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتابشركة يوافق على اكتتابه في  
 . ودرسها بعناية وفهم مضمونهايقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها 
 على ذلك تم    ״يوافق على النظام األساسي لشركة الدريس والشروط الواردة في نشرة اإلصدار وبناء              

 .اكتتابه في األسهم المذكورة
ال يتنازل عن حقه بمطالبة شركة الدريس والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء                  

نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية                 
 .ضافتها في النشرةتؤثر على قبول المكتتب باالكتتاب في حالة إ

يعلن أنه لم يسبق له وال ألي واحد من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في                     
 . أسهم شركة الدريس وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب

ليمات االكتتاب الواردة في    يعلن قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتع           
 .الطلب وفي نشرة اإلصدار

 .يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم 
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هم ائ وخلف ولمنفعة أطرافها ة ملزمة   العالق  ذات  الشروط واألحكام والتعهدات    كافةطلب االكتتاب و  يكون  
ي التركات والورثة، ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص           لصالحهم ومنفذي الوصايا ومدير    هموالمتنازل من 

عليه تحديدا في هذه النشرة، ال يتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق او مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو                     
التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من                    

 .الطرف اآلخر

ص العربي والنص   تعارض بين الن  ال ة، وفي حال  واإلنجليزية هذه باللغتين العربية     اإلصدارم إصدار نشرة    ت
 .اإلنجليزي، يعمل بالنص العربي لنشرة اإلصدار
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 المالية اإللكتروني، وبدأ تداول     األوراقم، كنظام بديل لنظام معلومات      ٢٠٠١تم تأسيس نظام تداول في عام       
وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة عبر نظام تداول           . م١٩٩٠وني في المملكة عام      األسهم اإللكتر 

ويبلغ عدد الشركات المساهمة المدرجة في      . م٢٠٠٥ نوفمبر   ٦حتى نهاية يوم     مليار ريال سعودي     ٢,٢٦٤
 . شركة حتى تاريخه٧٧النظام 

ويتم التداول على   .  الصفقة وانتهاء  بالتسوية    بتنفيذ ابتداءونظام تداول يغطي عملية التداول بشكل متكامل         
 عصرا  وحتى   ٤:٣٠الثانية من الساعة    ) ٢(  ظهرا ، و  ١٢ صباحا  وحتى    ١٠األولى من الساعة    ) ١: (فترتين
ما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها صباحا           أ. مساء  ويتم خاللها تنفيذ األوامر     ٦:٣٠

وتتغير هذه  . مساء  ٨ إلى   ٦:٣٠ين فترتي التداول إضافة لفترة قبل اإلغالق من الساعة            وب ٨من الساعة   
 .األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول

وبشكل عام تنفذ . تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا  للسعر            
وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقا            . يها األوامر محددة السعر   أوامر السوق أوال ، وتل   

 .لتوقيت اإلدخال

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على                   
وتتم تسوية   .ثل رويترز اإلنترنت وتوفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين م            
 .الصفقات آنيا  خالل اليوم، أي أن نقل الملكية لألسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة

. ويجب على الشركة اإلفصاح عن جميع القرارات والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداول               
 .التداول وكفاءة عمليات السوقوتقع على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق بهدف ضمان عدالة 

17-6    

تاريخ " تداول"، وستؤكد السوق المالية     سهم الشركة أليتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي         
ستدالل لال ذكرت    تواريخ مبدئية  التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة     وتعتبر  . تداول األسهم في حينه   

 .تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق الماليةفقط ويمكن 

، "تداول" إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في            طروحةال يمكن التداول في األ سهم الم     
ويحظر التداول فيها حظرا  تاما      " تداول"وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية           

كتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول المسئولية الكاملة عنها، ولن تتحمل              ويتحمل الم 
 .الشركة أي مسئولية قانونية في هذه الحالة
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 حتى الساعة   ״ صباحا ٨:٣٠ المستندات التالية للفحص في المركز الرئيسي لشركة الدريس من الساعة            توفرست
 . قبل أسبوع من فترة االكتتاب وخالل فترة االكتتاب״ مساء٥

 .النظام األ ساسي للشركة 
 . شركة مساهمةإلىقرار الشركاء بتحويل شركة الدريس من شركة ذات مسؤولية محدودة  
 )م٥/١٢/٢٠٠٥الموافق  (  هـ   ٣/١١/١٤٢٦تاريخ   و ١٧٠٧رقم  وزير التجارة والصناعة    معالي  قرار   

 .لى شركة مساهمةإويل الشركة بالموافقة على تح
 .موافقة هيئة السوق المالية لطرح األسهم 
 .م٢٠٠٢م ٢٠٠٣م ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١لقوائم المالية المدققة لألعوام المنتهية في ا 
 .م٢٠٠٤م و٢٠٠٥ يونيو ٣٠القوائم المالية المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 ضمن نشرة   تقريرهم على نشر     وشركاه بو الخير أ بكر – ديلويت اند توش  خطية من مكتب     ةموافق 

 .اإلصدار
كليفورد تشانس، مشاركة ذات مسؤولية محدودة على اإلشارة إليهم ضمن نشرة           مكتب  موافقة خطية من     

 .اإلصدار كمستشار قانوني
 .تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي 
 .م٢٠٠٤ يوليو ٥حمد سعد الدريس القابضة بتاريخ اتفاقية بيع وشراء بين كل من الشركة وشركة أبناء م 
موافقة كل من البنك السعودي الهولندي ومجموعة سامبا المالية وبنك الخليج الدولي وبنك الجزيرة والبنك                

 .األهلي التجاري على عملية نقل األنشطة والقروض وتحمل االلتزامات المالية
م بما يتعلق بالتزامات الناتجة عن اتفاقية        ٢٠٠٥يو   يول ٦ضمان المساهمين البائعين للشركة بتاريخ        

 .الشراء
 .عقود شراء وتقارير تقييم األراضي المشتراة من أطراف ذات عالقة 
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