
 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 

 


