














 
 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
 ) شركة مساهمة سعودية (

  المختصرةاألولية  ايضاحات حول القوائم المالية
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 

 التكوين والنشاط (1

البترولية والنقليات )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بالمملكة العربية السعودية بالسجل شركة الدريس للخدمات 

 (.1962سبتمبر  12هـ ) الموافق 1382ربيع الثاني  13بتاريا  1010002475التجاري رقم 

المحروقات والزيوت والغاز وخدمات اإلعاشررررة تتمثل أنشررررطة الشررررركة، طبقاً لسررررجلها التجاري، في مزاولة تجارة الجملة والتجزئة في 

وإقامة  10111012400المطهية وغير المطهية وخدمات نقل البضرررررائع والمهمات بأجر على الطرق في المملكة بموجب ترخيص رقم 

دارة وتشررغيل ورش ومغاسررل السرريارات وشررراء األراضرري وإقامة المباني عليها وإسررتثمارها بالبيع أو اإليجار لصررالح الشررركة وانشرراء وإ

 .بات الساخنة والباردة والمأكوالتوتأجير مراكز الخدمة السريعة للمشرو
 
 

 أسس اإلعداد  (2
 

 اإللتزام قائمة -أ
 

المعتمد في المملكة العربية  "التقارير المالية المرحلية" 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المختصرة األولية المالية القوائمتم إعداد 

ويجب قراءة هذه القوائم المالية األولية من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدةالسعودية 

األولية  ةيوال تتضمن هذه القوائم المال. 2018ديسمبر  31جنبا الى جنب مع القوائم المالية للسنة السابقة للشركة كما في  المختصرة

ولكن تم إدراج  ةيالمال ريللتقار ةيالدول رييالمعدة وفقاً للمعا ةيات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالموعلكافة الم المختصرة

المركز المالي واألداء المالي  في راتياألحداث والمعامالت الهامة لفهم التغ ريالمحددة لتفس ةيريالتفس ضاحاتيواإل ةيالمحاسب اساتيالس

 للسنة السابقة. ةيمنذ القوائم المال للشركة
 
 
 
 

ت في السياسات المحاسبية اوتم توضيح التغير .16تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  المختصرةهذه القوائم المالية األولية تم في 

 (.1-3)الهامة في االيضاح رقم 
 
 
 
 

بحيث يلزم الشركات المدرجة  2016أكتوبر  16الموافق  هـ1438محرم  15أصدرت هيئة السوق المالية قرار مجلس المفوضين بتاريا 

طبيق نموذج التكلفة عند قياس أصول الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير الملموسة عند تبني المعايير الدولية تب

ات سنوات تبدأ من تاريا تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مع االستمرار في التقيد باشتراط 3إلعداد التقارير المالية لفترة مدتها 

قيمة االفصاح عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب أو تحث على االفصاح عن ال

 العادلة. 
 
 

 
 

لاير سعودي ومع ذلل فإن اإلدارة وأعضاء مجلس  622,206,364تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 

تم إعداد هذه  .المستمرة وإعادة جدولة السداد بالتزاماتهااإلدارة يتوقعون قدرة الشركة على الحصول على التدفقات النقدية الكافية للوفاء 

 وفقا لمبدأ االستمرارية. المختصرةاألولية  القوائم المالية
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 أساس القياس  -ب
  

ومبدأ االسررررررتحقاق المحاسرررررربي باسررررررتثناء الموجودات  على أسرررررراس التكلفة التاريخية المختصرررررررةاألولية  األولية المالية القوائمتم إعداد 

 والمطلوبات المالية.
 
 
 
 

 

 
 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  -ج
  

 باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. المختصرةاألولية  المالية القوائمتظهر 
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  المختصرةاألولية  ايضاحات حول القوائم المالية
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 

 

 )تتمة( أسس اإلعداد  (2
 

 التقديرات واإلفتراضاتاألحكام واستخدام  -د
 

عداد  ية  القوائمإن إ مال يةال هادات المختصررررررررة األول بإجت يام اإلدارة  ية يتطلب ق مال قارير ال ية إلعداد الت لدول عايير ا قا للم قديرات  وف وت

وافتراضات تعثر في تطبيق السياسات والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن 

 هذه التقديرات.

على وجه الخصررروص، المعلومات حول األمور الهامة بشرررأن تقدير عدم التيقين في تطبيق السرررياسرررات المحاسررربية ذات التأثير الهام على 

 تلخص على النحو التالي:   المختصرةاألولية  المالية القوائممبالغ المعترف بها في ال
-  

العامة  تقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بصورة دورية اعتمادا على الحالة       -
 .اإلنتاجية في المستقبللهذه الموجودات وتوقعات اإلدارة ألعمارها 

 

هي من الفترة عندما تصبح الشركة قادرة على فرض رسوم على  ملموسة المتياز تقديم الخدماتالموجودات غير لالعمر االنتاجي المقدر ل    -
 العامة مقابل استخدام البنية التحتية إلى انتهاء فترة االمتياز.

-  

الشركة بصورة مستمرة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري الشركة القانونيين تقوم اإلدارة بمراجعة القضايا المقامة ضد  -
 والتي تبين المخاطر المحتملة التي قد تتحملها الشركة في المستقبل جراء تلل القضايا.

 

لمخزون غير قابلة لالسترداد او تعرض تقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخزون الى القيمة القابلة للتحصيل اذا كانت تكلفة ا -
 المخزون للتلف او للتقادم بشكل كلي او جزئي او اذا كان سعر البيع اقل من التكلفة او اي عوامل اخرى تتسبب في انخفاض القيمة القابلة

 لالسترداد عن القيمة الدفترية.
-  

 لتحديد ما إذا كان هنال أي تدني في قيمتها.تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات المالية 
 
 
 
 

ات المحاسرربية والمصررادر الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد والتي لها تأثيراً االدارة الهامة عند تطبيق السررياسرر ألحكامالمجاالت الهامة 

الهامة الجديدة والمصررررادر الهامة للتقديرات وحاالت عدم  األحكامجوهريا مماثلة لتلل المبينة في القوائم المالية للسررررنة السررررابقة باسررررتثناء 

 (.1-3ح )االيضا 16معيار الدولي للتقرير المالي رقم التأكد المتعلقة بتطبيق ال
 

التي تم فيها تغيير  الفترةيتم مراجعة التقديرات واالفتراضرررات المطبقة باسرررتمرار ويتم االعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسررربية في 

 التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلل التغيير. 
 
\ 

 

 قياس القيمة العادلة:

إلتزام بين أطراف مطلعة وبنفس شروط التعامل مع الغير  قد يتم تحصيله من بيع أصل أو دفعة لتحويلالذي تمثل القيمة العادلة المبلغ  -
 الشروط التالية:ويعتمد قياس القيمة العادلة على 

السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو السوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبات وذلل في حالة عدم وجود سوق رئيسية يجب  -
 ان تكون الشركة قادرة على التعامل من خالل السوق االكثر افاده.

شركة م ستخدم ال شركة بتحديد القيمة عند قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ت سوق قابلة للمالحظة قدر اإلمكان. تقوم ال دخالت 

مة العادلة باسررتخدام أسرراليب التقييم. كما تقوم الشررركة باسررتخدام المسررتويات التالية والتي تعكس أهمية المدخالت المسررتخدمة في تحديد القي

 العادلة:

 طلوبات متماثلة.: أسعار مدرجة )غير معدلة( في سوق نشط الصول أو م1المستوى -
التي يتم تحديدها للموجودات والمطلوبات  1: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت باستثناء األسعار المتضمنة المدرجة في المستوى 2المستوى -

 بصورة مباشر أو غير مباشرة.
)مدخالت ال يمكن  وق المتاحةال تعتمد على معلومات الس : أساليب تقييم االصول أو المطلوبات باستخدام مدخالت هامة3المستوى -

 تتبعها(.اذا كانت المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات.
 تعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات القيمة العادلة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير في نفس الوقت الذي  يحدث فيه التغيير. -

 ها معقولة وكافية.تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها وافتراضات
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية (3
 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 3-1

سبية المطبقة على هذه القوائم المالية األولية  سياسات المحا ستثناء ما تم ذكره أدناه، فإن ال لى القوائم عهي نفس تلل المطبقة  المختصرةبا

سابقة كما في  سنة ال سمبر 31المالية لل سات . ومن2018 دي سيا س المتوقع ان التغيرات في ال سبية  سنة المحا تنعكس على القوائم المالية لل

 .2019ديسمبر  31الحالية كما في 
 

وتم توضررررررريح تطبيق هذه  2018يناير  1اعتباراً من "عقود االيجار" ( 16لمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )ل قامت الشرررررررركة بتطبيق

يناير  1مل أدناه. ال يوجد معايير جديدة تم اصررررررردارها ومع ذلل فإن عدد من التعديالت على المعايير سرررررررارية اعتبارا من بالكاالمعايير 

 للشركة. المختصرةولكن ليس لها أثر على القوائم المالية األولية  2020

 
 

 ( 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )عقود االيجار. 

( عقود اإليجار، تحدد 17ويسررررتبدل معيار المحاسرررربة الدولي رقم ) 2016( في يناير 16تم إصرررردار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

( حوافز 15لجنة تفسرررررريرات المعايير رقم )، ( ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار4الدولية رقم ) التقارير الماليةلجنة تفسرررررريرات 

ن المعيار الدولي ( م16) اريالمع حددي( تقييم مادة المعامالت التي تتضرررررررمن النموذج القانوني للتأجير. 27ية و رقم )إيجارات تشرررررررغيل

المحاسرررررربة عن قافة عقود  نيمن المسررررررتأجر تطلبيو جاريوالعرض واإلفصرررررراح عن عقود اإل اسيمبادئ االعتراف والق للتقرير المالي

المحاسررربة الدولي رقم  اريبموجب مع لييالتمو ريالمرقز المالي مماثلة للمحاسررربة عن عقود التأجقائمة  یلبموجب نموذج واحد ع جارياإل

إيجارات األصررول "منخفضررة القيمة" )مثل الحواسرريب الشررخصررية( واإليجارات قصرريرة األجل  -(. إعفاءات االعتراف للمسررتأجرين 17)

أقل(. في تاريا بدء عقد اإليجار، سررررررروف يعترف المسرررررررتأجر بااللتزام بتقديم  أوشرررررررهرا  12)أي عقود اإليجار التي تبلغ مدة إيجارها 

مدفوعات اإليجار )أي التزام التأجير( واألصل الذي يمثل الحق في استخدام األصل األساسي خالل فترة اإليجار )أي حق االستخدام (. 

أصرررول حق  یومصرررروف اإلهالل عل جارياإل امتزال یاالعتراف بشرررمل منفصرررل بمصرررروف الفوائد عل نيمن المسرررتأجر طلبيسررروف 

 االستخدام.
 

 
 
 

 (16به من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )التعديل المعترف  -أ
 

ومن ثم  باسررتخدام منهجية التطبيق الكامل بأثر رجعي 2018يناير  1في  (16) بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  الشررركةقامت 

لألرباح المبقاة  يد االفتتاحياالعتراف به كتعديل على الرصرررر سرررريتم (16)الدولي للتقرير المالي رقم  فإن األثر التراكمي لتطبيق المعيار 

المعالجات العملية لتحديد تعريف عقد اإليجار عند التحول، أي  الشرررركةخدمت تتعديل معلومات المقارنة. اسرررمع  2018يناير  1كما في 

وتفسررررير لجنة تفسرررريرات التقارير ( 17)الدولي رقم  بةوفقا لمعيار المحاسرررر تصررررنيفهام وتم  2018يناير  1جميع العقود المبرمة قبل  أن

 (.4)المالية الدولية رقم 
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 )تتمة( ملخص بأهم السياسات المحاسبية (3
 

 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 3-1

 

جدول صيلخ تالي ال يارأثر تطبيق  ال لدولي للتقرير  المع ماليا مة المركز  (16)رقم   ال قائ ماليعلى  ما في  ال ناير  1ك  31و  2018ي

  .2018مارس  31وقائمة الربح أو الخسارة للفترة المنتهية في  2018ديسمبر 

 

 )مقتطف(2018 يناير 1على أرصدة قائمة المركز المالي كما في  (16للتقرير المالي رقم ) تأثير تطبيق المعيار الدولي

 

 

األرصدة كما تم عرضها  

 سابقا

 (لاير سعودي)

أثر المعيار الدولي للتقرير  

 (16المالي رقم )

 )لاير سعودي(

المركز  أرصدة قائمة 

 ر المالي بعد تطبيق المعيا

 )لاير سعودي( 

       الموجودات

       المتداولةالموجودات غير 

 1,674,711,280  1,674,711,280  -  حق استخدام األصل

 2,728,383,524  1,674,711,280  1,053,672,244  إجمالي الموجودات غير المتداولة

 

 الموجودات المتداولة

      

(791,172,391)  204,065,584  مصاريف مدفوعة مقدما    64,892,793 

 597,321,734  (139,172,791)  736,494,525  المتداولةإجمالي الموجودات 

 3,325,705,258  1,535,538,489  1,790,166,769  إجمالي الموجودات

       
       حقوق المساهمين

 37,923,492  (18,862,297)  56,785,789  أرباح مبقاة

 636,902,061  (18,862,297)  655,764,358  إجمالي حقوق المساهمين

       
       المطلوبات

       المطلوبات غير المتداولة
 1,341,427,531  1,341,427,531  -  التزامات تأجير

 1,566,669,642  1,341,427,531  225,242,111  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

       
       المطلوبات المتداولة

 212,973,255  212,973,255  -  التزامات تأجير
 1,122,133,555  212,973,255  909,160,300  إجمالي المطلوبات المتداولة

 2,688,803,197  1,554,400,786  1,134,402,411  إجمالي المطلوبات 

 3,325,705,258  1,535,538,489  1,790,166,769  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية ملخص بأهم (3
 

 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 3-1

 

 )مقتطف(2018 ديسمبر 31على أرصدة قائمة المركز المالي كما في  (16للتقرير المالي رقم ) تأثير تطبيق المعيار الدولي

 

 

األرصدة كما تم عرضها  

 سابقا

 (لاير سعودي)

للتقرير أثر المعيار الدولي  

 (16المالي رقم )

 )لاير سعودي(

المركز  أرصدة قائمة 

 ر المالي بعد تطبيق المعيا

 )لاير سعودي( 

       الموجودات

       الموجودات غير المتداولة

 1,562,669,633  1,562,669,633  -  حق استخدام األصل

 2,643,446,110  1,562,669,633  1,080,776,477  إجمالي الموجودات غير المتداولة

 

 الموجودات المتداولة

      

(791,172,139)   212,637,103  مصاريف مدفوعة مقدما    73,464,312 

(139,172,791)   821,208,385  إجمالي الموجودات المتداولة   682,035,594 

 3,325,481,704  1,423,496,842  1,901,984,862  إجمالي الموجودات

       
       حقوق المساهمين

 51,168,177  (29,983,584)  81,151,761  أرباح مبقاة

 658,503,461  (29,983,584)  688,487,045  إجمالي حقوق المساهمين

       
       المطلوبات

       المطلوبات غير المتداولة
 1,246,497,171  1,246,497,171  -  التزامات تأجير

 1,406,076,615  1,246,497,171  159,579,444  المطلوبات غير المتداولةإجمالي 

       
       المطلوبات المتداولة

 206,983,255  206,983,255  -  التزامات تأجير
 1,260,901,628  206,983,255  1,053,918,373  إجمالي المطلوبات المتداولة

 2,666,978,243  1,453,480,426  1,213,497,817  إجمالي المطلوبات 

 3,325,481,704  1,423,496,842  1,901,984,862  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 



 
 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
 ) شركة مساهمة سعودية (

  المختصرةاألولية  ايضاحات حول القوائم المالية
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 

 )تتمة( ملخص بأهم السياسات المحاسبية (3
 

 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 3-1

 

 )مقتطف(2018 مارس 31في  للفترة المنتهية الربح أو الخسارة( على أرصدة قائمة 16تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 

 

األرصدة كما تم عرضها  

 سابقا

 (لاير سعودي)

أثر المعيار الدولي للتقرير  

 (16المالي رقم )

 )لاير سعودي(

الربح  أرصدة قائمة 

 ر بعد تطبيق المعيا والخسارة

 )لاير سعودي( 

       

 (1,216,027,942)  10,962,530  (1,226,990,472)   تكلفة اإليرادات

 69,147,633  10,962,530  58,185,103  الربح االجمالي
       

 40,433,876  10,962,530  29,471,346  من العمليات الربح

(490,442,31)  (5,052,430)  مالية أعباء   (18,494,920) 

 22,543,517  (2,479,960)  25,023,477  التقديرية قبل الزكاة الربح

 22,093,517  (2,479,960)  24,573,477  فترةال ربحصافي 

 

      السهم من: يةربح

 0.67 0.08 0.59   الدخل من العمليات    

 0.37 (0.12) 0.49   صافي الدخل    

 

 

 )مقتطف( 2018 مارس 31في  التدفقات النقدية للفترة المنتهيةعلى أرصدة قائمة  (16للتقرير المالي رقم ) المعيار الدوليتأثير تطبيق 

 

 

األرصدة كما تم عرضها  

 سابقا

 (لاير سعودي)

أثر المعيار الدولي للتقرير  

 (16المالي رقم )

 )لاير سعودي(

التدفقات  أرصدة قائمة 

 ر المعيابعد تطبيق النقدية 

 )لاير سعودي( 

 158,380,750  47,801,777  110,578,973  األنشطة التشغيلية المتحصلة من صافي النقدية

 (118,498,819)  (47,801,777)  (70,697,042)  التمويليةاألنشطة  المستخدمة في صافي النقدية

 

 

 السياسات المحاسبية -ب

 دفعة ايجار بين المطلوبات وتكلفةباالعتراف بموجودات ومطلوبات جديدة لعقود إيجاراتها التشرررررررغيلية. يتم توزيع كل  الشرررررررركةقامت 

على الربح أو الخسارة على مدى فترة اإليجار بحيث يتم تحقيق معدل عمولة دوري ثابت على الرصيد  التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل

استهالل حق إستخدام األصل على مدى العمر اإلنتاجي لألصل وفترة عقد االيجار، أيهما أقصر، على  ة. يتمالمتبقي من اإللتزام لكل فتر

 أساس القسط الثابت.
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
 ) شركة مساهمة سعودية (

  المختصرةاألولية  ايضاحات حول القوائم المالية
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 

 )تتمة( ملخص بأهم السياسات المحاسبية (3
 

 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 3-1
 

 عقد اإليجار على أساس القيمة الحاليةيتم مبدئيا قياس الموجودات والمطلوبات الناشئة عن 
 

 إستخدام األصل بالتكلفة التي تتضمن األتي:أ. يتم قياس حق 
 

 ، ومبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار -

 ، وأي دفعات إيجارية تم سدادها في أو قبل تاريا بدء العقد ناقص أي حوافز ايجار مستلمة -

 أي تكاليف مباشرة مبدئية، و -

 يف التجديد.تكال -
 

 ب. تتضمن مطلوبات اإليجار صافي القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التالية:
 

 الدفعات الثابتة )بما في ذلل الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقصا أي حوافز إيجار مدينة. -

 دفعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى معشر أو معدل. -

 .لمستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقيةالمبالغ المتوقع دفعها من قبل ا -

 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكدا بشكل معقول من ممارسة هذا الخيار، و -

 دفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار تعكس ممارسة المستأجر لذلل الخيار. -
 

 األموال الالزمة باستخدام معدل اإلقتراض التدريجي والذي يمثل السعر الذي سيدفعه المستأجر ليقترضيتم خصم مدفوعات عقد االيجار 

 للحصول على أصل ما بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.
 

ة على أساس القسط الثابت كمصروف يتم إثبات المدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل وإيجارات الموجودات منخفضة القيم

 .شهرا أو أقل 12 قائمة الربح أو الخسارة .عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها في
 

يتم إعادة التفاوض على شرررروط عقود اإليجار على أسررراس فردي وتحتوي على نطاق واسرررع من الشرررروط واألحكام المختلفة. ال تفرض 

 عقود االيجار أي تعهدات ولكن الموجودات المعجرة قد ال يتم استخدامها كضمان ألغراض اإلقتراض. اتفاقيات
 

ديسمبر  31) مليون لاير سعودي 31,0 : 2019مارس  31ضافات لحق استخدام األصول خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية فى اإل تبلغ

 (.سعودي مليون لاير 78,1 :2018
 

 السنة هي كما يلي: / كما في نهاية الفترةإلتزامات التأجير 
 

 2019مارس  31 
 لاير سعودي

 2018ديسمبر  31 
 لاير سعودي

 2018يناير 01 
 لاير سعودي

 1,341,427,531  1,246,497,171  1,310,336,885 التزامات تأجير غير متداولة

 212,973,255  206,983,255  192,121,152 التزامات تأجير متداولة

 1,554,400,786  1,453,480,426  1,502,458,037 اجمالي التزامات الـتأجير
 

 مليون لاير سعودي 12,9 : 2019مارس  31المنتهية في  إن مجموع مصروف العمولة من إلتزامات التأجير المعترف بها خالل الفترة

 (مليون لاير سعودي 14,2: 2018س مار 31)
 

 (2017 – 2015السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )الدورات  التحسينات 3-2
 

 ( 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )( الترتيبات المشتركة.11دمج االعمال والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) 

 ( ضرائب الدخل.12معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

  االقتراض.تكاليف  23معيار المحاسبة الدولي 
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
 ) شركة مساهمة سعودية (

 المختصرةاألولية ايضاحات حول القوائم المالية 
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 

 االستثمار في منشأة مداره بصورة مشتركة (4
 

 جي ايه برتشي شركة مع مشترل مشروع اتفاقية الشركة أبرمت ،(2013 يونيو 30 الموافق) 1434 شعبان 21 بتاريا -أ

تين . قامت كل من الشركلوجستيةال خدماتلل رتشييب الدريس تحت اسم مشتركة بصورة مدارة منشأة لتأسيس السويسرية

 .سعودي لاير 500,000 بواقع مالال رأس نصيبها في بدفع ،2015مارس  22بتاريا 

  3,273,650 قيمته والبالغ 2019مارس  31 في المنتهية للفترة المختصرةاألولية  المالي المركز قائمة في الظاهر الرصيد ان

 ايه برتشي شركة خصي (4,144,121:  2018يناير  1)(  سعودي لاير 3,931,599: 2018ديسمبر  31) سعودي لاير

 .السويسرية جي

  :االستثماريما يلي بياناً بحركة ف

مارس  31كما في  
2019 

 لاير سعودي

ديسمبر  31كما في  
2018 

 لاير سعودي

    يناير 01كما في  
2018 

 لاير سعودي

 1,822,737  2,311,652  4,861,563 الفترةفي بداية 

 488,915  2,549,911  - أرباح االستثمار

 2,311,652  4,861,563  4,861,563 نهاية الفترة في 
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
 ) شركة مساهمة سعودية (

 المختصرةاألولية ايضاحات حول القوائم المالية 
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 

 تمويلال (5

مليون لاير سعودي  2,375 قدرها 2019مارس  31كما في  تسهيالت إسالمية طويلة وقصيرة األجل من بنول تجارية محلية متنوعة حصلت الشركة، خالل دورة أعمالها العادية، على

األجل واوراق دفع وخطابات ضمان  تمويل تورق قصير وطويلمليون لاير سعودي(. تشتمل هذه التسهيالت على دفعات مقدمة في الحساب الجاري و 2.355: 2018ديسمبر  31كما في )

 1.035: 2018ديسمبر  31كما في ) 2019مارس  31كما في  مليون لاير سعودي 1,136.3مقابل الدفعات المقدمة وحسن تنفيذ العقود. لدى الشركة تسهيالت بنكية غير مستخدمة قدرها 

 :مارس 31مليون لاير سعودي(. فيما يلي تفاصيل الرصيد القائم كما في 

 338,000,000: 2018يناير  01) لاير سعودي( 349.671.576: 2018ديسمبر  31كما في لاير سعودي ) 300,000,000: 2019مارس  31كما في  تمويل قصير األجل القائمال بلغ ( أ

 .يال سعودي(ر

 األجل من اآلتي: تمويل طويلتكون الي ب(

 البنك
نوع 

 التسهيالت

 مبلغ التسهيالت
 باللاير السعودي

 المبلغ المستخدم 
 باللاير السعودي

 الرصيد القائم
 باللاير السعودي

 الغرض
طريقة 
 السداد

 السداد

مارس  31
2019 

ديسمبر  31
 2018يناير  1 2018

مارس  31
2019 

ديسمبر  31
 2018يناير  1 2018

مارس  31
2019 

ديسمبر  31
 2018يناير  1 2018

تاريخ سداد 
 أول قسط

تاريخ سداد 
 آخر قسط

بنك 

 الرياض

تورق  تمويل

متجدد طويل 

 70,888,889 56,222,222 88,000,000 88,000,000 88,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 اآلجل

 

 

 شهري تمويل العمليات  88,000,000

مارس  30

2013 

 مارس 7

2020 

مجموعة 

سامبا 

 المالية

تورق  تمويل

متجدد طويل 

 - - - - - 100,000,000 35,000,000 - اآلجل

 

2,368,437 

تمويل رأس 

المال العامل 

وشراء ممتلكات 

 ومعدات

 ربع

 سنوية

 سبتمير 29

2013 

 يونيو17

2018 

 بنك البالد

تورق  تمويل

متجدد طويل 

 16,530,916 12,435,656 22,000,000 22,000,000 22,000,000 150,000,000 100,000,000 100,000,000 اآلجل

 

41,413,534 

شراء شاحنات 

 شهري ومحطات وقود

يوليو  4

2012 

أغسطس 17

2020 

البنك 

األهلي 

 التجاري

تورق  تمويل

 80,000,000 64,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000 125,000,00 125,000,000 125,000,000 طويل األجل

 

 شراء شاحنات 120,000,000

ربع 

 سنوية

ابريل  15

2017 

فبراير  15

2020 

  375,000,000 410,000,000 525,000,00 230,000,000 230,000,000 230,000,000 132,657,878 167,419,805 251,781,971     

 
 

بسندات إذنية صادرة من قبل الشركة. إن ي مضمونة تحمل التسهيالت أعاله مصاريف مالية وفقاً للمعدالت السائدة بين البنول في المملكة العربية السعودية زائداً الهامش المتفق عليه، وه

 بعض التسهيالت أعاله مضمون أيضاً بتنازل عن متحصالت العقود.

 .لمختصرةااألولية  بضرورة الحفاظ على السيولة ونسبة الدين، وصافي نسبة الرفع المالي ونسبة تغطية خدمة الدين وإجمالي حقوق المساهمين أعاله، تعهدات ماليه تمويليات التتضمن إتفاق
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
 ) شركة مساهمة سعودية (

 المختصرةاألولية ايضاحات حول القوائم المالية 
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 

 رأس المال  (6
 60مليون لاير سررعودي(، ويتكون من  500: 2018) 2019مارس  31مليون لاير سررعودي كما في  600يبلغ رأس مال الشررركة 

 لاير سعودي للسهم. 10مليون سهم ( مصدر ومدفوع بالكامل، بقيمة اسمية قدرها  50: 2018مليون سهم )

 

 توزيعات األرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (7
 

(، على توزيع أرباح 2019مارس  18هـررر )الموافق 1440 رجب 14صادقت الجمعية العمومية، خالل إجتماعها الذي عقد بتاريا 

من راس مال الشركة(، وصرف مكافأة ألعضاء  %10لاير سعودي للسهم، )وتمثل  1مليون لاير سعودي بواقع  50نقدية قدرها 

 مليون لاير سعودي. 2,1مجلس اإلدارة قدرها 

 

 المستحقة مخصص الزكاة (8
  

 الزكوية الربوط

ديسمبر  31عن جميع السنوات حتى  في المملكة العربية السعودية لزكاة والدخلل الهيئة العامةقدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى  

بإجراء  الهيئة العامة. قامت 2016ديسمبر  31ن جميع السنوات حتى لزكاة والدخل الربوط النهائية عل الهيئة العامة. أجرت 2017

 مع الشركة وتم سداد مبلغ التسوية.تسوية 

 لزكاة والدخل بعد.لالهيئة العامة من قبل  2017يسمبر د 31المنتهية في  للسنة الربطلم يتم إجراء 

 
 ربح السهم (9

تم احتسرررراب ربح السررررهم المتعلق بالدخل من العمليات وصررررافي الدخل وذلل بقسررررمة الدخل من العمليات وصررررافي دخل الفترة على 

 .2019 مارس 31مليون سهم كما في  60المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة والبالغ عددها 

  إلظهار أثر األسهم المجانية المصدرة.تم تعديل عدد األسهم، بأثر رجعي، للفترة السابقة وذلل 

 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة (10
 

 31مليون لاير سعودي ) 806,1، لدى الشركة إلتزامات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان قدرها 2019مارس  31كما 
 مليون لاير سعودي(. 802,8: 2018ديسمبر 

 
 

: 2018ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 39.5 قدرها 2019مارس  31إضافة إلى ذلل، لدى الشركة إلتزامات رأسمالية كما في 
 .لاير سعودي( مليون 51.4
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
 ) شركة مساهمة سعودية (

 المختصرةاألولية ايضاحات حول القوائم المالية 
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 

 المعلومات القطاعية (11

قطاعات بتحديد  اإلدارة. قامت فقط ألن الشرركة تنفذ نشراطاتها بالكامل داخل المملكة العربية السرعودية قطاع األعمال اإلدارة إعتمدت

 األعمالتقارير عن قطاعات  رفعالشررركة ويتم األعمال بالبضررائع الموردة والخدمات المقدمة من قطاعات  أنواع على أسرراس األعمال

 . أداء كل قطاعموارد وتقييم إلدارة التنفيذية للشركة ألغراض توزيع الا إلى

 األعمالقطاعات  تتكون الشررررررركة من ألغراض اإلدارة التنفيذية، .األعمال وفقاً لشررررررروط التعامل العادلتتم المعامالت بين قطاعات 

 .التالية

 قطاع الخدمات البترولية -

 قطاع النقليات -
 األعمال:قطاعات وفيما يلي البيانات المالية المختارة حسب 

 قطاع 
 الخدمات البترولية

 قطاع النقليات
 حذف المعامالت
 بين الشركات

 اإلجمالي

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

     جعةاغير مر – 9201مارس  31

 3,350,210,821 (150,240,982) 683,084,716 2,817,367,087 إجمالي الموجودات

 2,713,919,484 (150,240,982) 365,307,037 2,498,853,429 إجمالي المطلوبات

 1,299,797,948 (18,521,174) 91,995,442 1,226,323,680 االيرادات 

 67,642,344 - 31,300,700 36,341,644 إجمالي الربح 

 70,451,635 - 11,721,246 58,730,389 إستهالل وإطفاء

 36,653,291 - 16,914,434 19,738,857 الدخل من العمليات 

 29,887,876 - 17,777,679 12,110,197 صافي الدخل 

 9,823,682 - - 9,823,682 إضافات للتكاليف المعجلة

 38,025,539 - 6,921,096 31,104,443 إضافات للمصاريف الرأسمالية
     

 مجموع الموجودات والمطلوبات

 معدلة - 2018 ديسمبر 31كما في 

    

 3,325,481,704 (116,626,829) 685,824,255 2,756,284,278 إجمالي الموجودات

 2,666,978,243 (116,626,829) 364,709,891 2,418,895,181 إجمالي المطلوبات

     

     معدلة - 2018مارس  31

 1,285,175,575 (20,377,880) 69,529,399 1,236,024,056 االيرادات 

 69,147,633 - 19,138,750 50,008,883 إجمالي الربح 

 76,144,340 - 12,147,419 63,996,921 إستهالل وإطفاء

 40,433,876 - 8,588,032 31,845,844 الدخل من العمليات 

 22,093,517 - 6,760,561 15,332,956 صافي الدخل 

 34,245,446 - 3,912,525 30,332,921 إضافات للمصاريف الرأسمالية
     

 الموجودات والمطلوباتمجموع 

 معدلة - 2018يناير  01كما في 

    

 3,325,705,258 (53,875,330) 671,807,107 2,707,773,481 إجمالي الموجودات

 2,688,803,197 (53,875,330) 379,819,756 2,362,858,771 إجمالي المطلوبات
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
 ) شركة مساهمة سعودية (

 المختصرةاألولية ايضاحات حول القوائم المالية 
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 

 المالية  إدارة المخاطر (12
 

 التالية جراء استخدامها لألدوات المالية. تتعرض الشركة للمخاطر
 مخاطر اإلئتمان -

 مخاطر السيولة -

 أسعار العمالتمخاطر  -

يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر أعاله، أهداف الشركة، السياسات وطرق قياس وإدارة المخاطر 

 وإدارة الشركة لرأس المال.
 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر

 الشركة.المخاطر على عاتق إدارة  ومراقبة إدارةتقع المسؤولية الكاملة عن إعداد 

إن سياسات إدارة الشركة للمخاطر معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ولوضع ضوابط وحدود مالئمة لمدى 

 التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة.

 مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة الشركة. يتم

من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية بناءة ومنظمة بحيث  إدارة الشركةتهدف  

 .يتفهم كل موظف دوره والواجبات الموكلة إليه
 

 مخاطر اإلئتمان 

تنص سياسة مالية.  لخسارةتمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر  

الشركة على أن كافة العمالء الذين يرغبون بالتعامل على أساس اآلجل يخضعون للتحقق من الناحية االئتمانية. إن األدوات المالية 

األرصدة البنكية لدى عدد من المؤسسات  . تقوم الشركة بإيداعذمم العمالءمن  ي تخضع لتركيزات مخاطر االئتمان تتكون أساسا  الت

ال تعتقد الشركة  .لدى كل مؤسسة مالية المالية ذات تصنيف ائتماني جيد، ولديها سياسة تقوم على وضع حدود ألرصدتها المودعه

ال تعتبر الشركة نفسها معرضة لتركزات مخاطر االئتمان فيما يتعلق  هذه المؤسسات. كفاءةبأن هناك مخاطر هامة على عدم 

 والمتواجدين في مناطق متعددة.  األنشطةبالمدينين نظرا  لتنوع قاعدة عمالئها العاملين في مختلف 
 

لمخاطر االئتمان كما في تاريخ المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات  تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية

 وهي كما يلي : بيان المركز المالي

 
 

 ةالقيمة المدرج
مارس  31كما في  لاير سعودي

2019 
ديسمبر  31كما في  

2018 
 يناير 01كما في  

2018       

 363,280,199  426,854,351  352,291,044 مدينون تجاريون، صافي

 46,083,128  46,062,378  78,489,855 النقد لدى البنول

 42,647,183  24,128,164  31,327,322 إيرادات مستحقة

 37,804,363  42,204,759  41,960,882 الموجودات األخرى 

 4,144,121  3,931,599  3,273,650 جهة ذات عالقة من مستحق

 507,342,753  543,181,251  493,958,994 
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
 ) شركة مساهمة سعودية (

 المختصرةاألولية ايضاحات حول القوائم المالية 
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 

 

 )تتمة(المالية  إدارة المخاطر (12
 

 مخاطر السيولة  

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. يمكن أن تنتج  

بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أي أصل مالي 

(. تنص شروط 5وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية اإلسالمية. تم اإلفصاح عن شروط وأحكام هذه التسهيالت في اإليضاح )

في العادة  ى أساس اآلجل. تسدد الذمم الدائنة التجاريةالبيع الخاصة بالشركة على أن يتم سداد المبالغ نقدا  عند توريد البضاعة أو عل

 يوما  من تاريخ الشراء.  60خالل 
 

 غير المشتقة : فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية
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 باللاير السعودي

 
 القيمة

 الدفترية

 
 التدفقات النقدية
 المتعاقد عليها

 
 اقل من سنة

 
 

 اكثر من سنة

     2019مارس  31

 (70,361,454) (362,296,424) (432,657,878) 432,657,878 التمويل البنكية

 - (427,507,063) (427,507,063) 427,507,063 دائنون تجاريون

 - (11,786,693) (11,786,693) 11,786,693 مستحق إلى جهة ذات عالقة

مصاريف مستحقة الدفع 

 ومطلوبات أخرى

278,494,156 (278,494,156) (278,494,156) 
- 

 - (2,649,037) (2,649,037) 2,649,037 زكاة مستحقة

 (58,366,620) - (58,366,620) 58,366,620 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1,211,461,447 (1,211,461,447) (1,082,733,373) (128,728,074) 

     باللاير السعودي  
     2018ديسمبر  31

 (102,807,916) (414,283,465) (517,091,381) 517,091,381 التمويل البنكية

 - (407,161,142) (407,161,142) 407,161,142 دائنون تجاريون

 - (7,581,502) (7,581,502) 7,581,502 مستحق إلى جهة ذات عالقة

مصاريف مستحقة الدفع 

 ومطلوبات أخرى
219,959,076 (219,959,076) (219,959,076) - 

 - (4,933,188) (4,933,188) 4,933,188 زكاة مستحقة

 (56,771,528) - (56,771,528) 56,771,528 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     
 1,213,497,817 (1,213,497,817) (1,053,918,373) (159,579,444) 

     باللاير السعودي  
     2018يناير  01

 (171,785,110) (417,996,861) (589,781,971) 589,781,971 التمويل البنكية

 - (268,997,507) (268,997,507) 268,997,507 دائنون تجاريون

 - (5,855,808) (5,855,808) 5,855,808 مستحق إلى جهة ذات عالقة

مصاريف مستحقة الدفع 

 - (211,724,055) (211,724,055) 211,724,055 ومطلوبات أخرى

 - (4,586,069) (4,586,069) 4,586,069 زكاة مستحقة

 (53,457,001) - (53,457,001) 53,457,001 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 1,134,402,411 (1,134,402,411) (909,160,300) (225,242,111) 



 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
 ) شركة مساهمة سعودية (

 المختصرةاألولية ايضاحات حول القوائم المالية 
 2019مارس  31في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية

 

 

 )تتمة(المالية  إدارة المخاطر  (12
 

 

 مخاطر أسعار العموالت 

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار العموالت السائدة في  

 ة. السوق. تخضع الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن التسهيالت البنكية اإلسالمية قصيرة وطويلة األجل المرتبطة بعمول

 مخاطر العمالت 

مالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تقوم اإلدارة تمثل مخاطر الع 

بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي، وتعتقد بأن الشركة ال تتعرض لمخاطر عمالت هامة لعدم قيامها بأية معامالت هامة 

يكي. أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، وبالتالي فإن بعمالت عدا اللاير السعودي والدوالر األمر

 األرصدة والمعامالت بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة. 

 
 النتائج األولية    (13

 قد ال تعتبر معشراً دقيقاً على نتائج العمليات لكامل السنة. المختصرةإن نتائج العمليات للفترات األولية 
 

 أرقام المقارنة    (14

 الحالية. الفترةالسابقة بما يتماشى مع تبويب  قترةيد تبويب بعض أرقام المقارنة للأع 

 

 المختصرةاألولية اعتماد القوائم المالية    (15

 .(2019 ابريل 16هـ )الموافق 1440 شعبان 11 من مجلس اإلدارة بتاريا المختصرة األولية اعتمدت القوائم المالية 
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