
























 
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
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 التكوين والنشاط (1

 عودية بالسةجلشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بالمملكة العربيةة السة
 .( 1962سبتمبر  12هـ ) الموافق 1382ربيع الثاني  13بتاريخ  1010002475التجاري رقم 

ت اإلعاشةة تتمثل أنشطة الشركة، طبقةا  لسةجلها التجةاري، فةي مزاولةة تجةارة الجملةة والتجزئةة فةي المحروقةات والزيةوت والغةاز وخةدما
امة وإق 010111012400المطهية وغير المطهية وخدمات نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق في المملكة بموجب ترخيص رقم 

ارة وتشةغيل األراضةي وإقامةة المبةاني عليهةا وإسةتثمارها بةالبيع أو اإليجةار لصةال  الشةركة وانشةاء وإدورش ومغاسل السيارات وشراء 
 وتأجير مراكز الخدمة السريعة للمشروبات الساخنة والباردة والمأكوالت .

 
 
 

 أسس اإلعداد  (2
 

 اإللتزام قائمة -أ
 

 أصةبحتلتةي وان القةانونيين كمةا تةم اقرارهةا مةن الهيئةة السةعودية للمحاسةبي الماليةةا للمعايير الدولية للتقارير وفق تم إعداد البيانات المالية
  .2017يناير  1 سارية المفعول في المملكة العربية السعودية في

 
 

. وتةم توضةي  15لمالي رقم اوالمعيار الدولي للتقرير  9هذه القوائم المالية األولى التي يتم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 (.خ-3التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة في االيضاح رقم )

 
 

بحيةةي يلةةزم الشةةركات  2016أكتةةوبر  16الموافةةق  هةةـ1438محةةرم  15أصةةدرت هيئةةة السةةوق الماليةةة قةةرار مجلةةس المفوضةةين بتةةاريخ 
يير د تبني المعةاالستثمارية واألصول غير الملموسة عنطبيق نموذج التكلفة عند قياس أصول الممتلكات والمعدات والعقارات اتالمدرجة ب

الية، مع االستمرار فةي التقيةد سنوات تبدأ من تاريخ تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير الم 3مدتها  فترةالدولية إلعداد التقارير المالية ل
لةى طلةب أو تحةي عفةي المملكةة العربيةة السةعودية والتةي تت باشتراطات االفصةاح عةن المعةايير الدوليةة إلعةداد التقةارير الماليةة المعتمةدة

 االفصاح عن القيمة العادلة. 
ضةاء مجلةس لاير سعودي ومع ذلةك فة ن اإلدارة وأع  232,709,988 لشركة موجوداتها المتداولة بمبلغتجاوزت المطلوبات المتداولة ل

عةداد هةذه تةم إ ،السةداد الكافية للوفاء ب لتزامتها المستمرة وإعادة جدولةاإلدارة يتوقعون قدرة الشركة على الحصول على التدفقات النقدية 
 القوائم المالية وفقا لمبدأ االستمرارية.

 

 

   أساس القياس  -ب
 المالية. ومبدأ االستحقاق المحاسبي باستثناء الموجودات والمطلوبات على أساس التكلفة التاريخية تم إعداد البيانات المالية

 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  -ج
 

 باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. تظهر البيانات المالية
 

 التقديرات واإلفتراضاتاألحكام واستخدام  -د
 

ثر في تطبيةق وافتراضات تؤ وتقديرات المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب قيام اإلدارة ب جتهادات القوائمإن إعداد 
 يرات.السياسات والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقد

لهةام علةى فةي تطبيةق السياسةات المحاسةبية ذات التةأثير ا التةيقنعلى وجه الخصوص، المعلومات حةول األمةور الهامةة بشةأن تقةدير عةدم 
 تلخص على النحو التالي:   المالية القوائمالمبالغ المعترف بها في 

-  

لعامة ا لى الحالةتمادا عتقوم اإلدارة ب عادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الملموسة والموجودات غير الملموسة بصورة دورية اع -
 .وتوقعات اإلدارة ألعمارها اإلنتاجية في المستقبللهذه الموجودات 

 

ض رسوم رة على فرهي من الفترة عندما تصب  الشركة قاد ملموسة المتياز تقديم الخدماتالموجودات غير لالعمر االنتاجي المقدر ل -
 على العامة مقابل استخدام البنية التحتية إلى انتهاء فترة االمتياز.

-  

نيين شركة القانوشاري القضايا المقامة ضد الشركة بصورة مستمرة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل مستتقوم اإلدارة بمراجعة ال -
 والتي تبين المخاطر المحتملة التي قد تتحملها الشركة في المستقبل جراء تلك القضايا.
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و أسترداد ابلة لالقتقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخزون الى القيمة القابلة للتحصيل اذا كانت تكلفة المخزون غير  -
انخفاض  تسبب فيتعرض المخزون للتلف او للتقادم بشكل كلي او جزئي او اذا كان سعر البيع اقل من التكلفة او اي عوامل اخرى ت

 رداد عن القيمة الدفترية.القيمة القابلة لالست
-  

 ها.تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للموجودات المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي تدني في قيمت
 
 
 
 

ها تأثيرا  للتأكد والتي ألحكام االدارة الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الهامة للتقديرات وحاالت عدم ا الرئيسيةالمجاالت 
حةاالت عةدم للتقةديرات و جوهريا مماثلة لتلك المبينة في القوائم الماليةة للسةنة السةابقة باسةتثناء األحكةام الهامةة الجديةدة والمصةادر الهامةة

 خ(.-3االيضاح ) المبينة في 15والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9قة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم التأكد المتعل
 

غييةر تلتةي تةم فيهةا ا الفتةرةيتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ويتم االعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسةبية فةي 
 القادمة التي تتأثر بذلك التغيير. التقديرات والسنوات 

 

 

 قياس القيمة العادلة:

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

ئيسية يجب ود سوق رالمطلوبات، أو السوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبات وذلك في حالة عدم وجالسوق الرئيسية للموجودات أو  -
 كثر افاده.ان تكون الشركة قادرة على التعامل من خالل السوق األ

قيمةة ة بتحديةد اللشةركعند قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات تستخدم الشركة مدخالت سوق قابلة للمالحظة قدر اإلمكان. تقوم ا
د القيمةة خدمة فةي تحديةالعادلة باستخدام أساليب التقييم. كما تقوم الشركة باستخدام المستويات التالية والتي تعكةس أهميةة المةدخالت المسةت

 العادلة:
 

 صول أو مطلوبات متماثلة.: أسعار مدرجة )غير معدلة( في سوق نشط أل1المستوى -

ها للموجودات التي يتم تحديد 1د على مدخالت باستثناء األسعار المتضمنة المدرجة في المستوى : أساليب تقييم تعتم2المستوى -
 والمطلوبات بصورة مباشر أو غير مباشرة.

مكن دخالت ال ي)م ال تعتمد على معلومات السوق المتاحة : أساليب تقييم االصول أو المطلوبات باستخدام مدخالت هامة3المستوى  -
 ت المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات.تتبعها(.اذا كان

 يه التغيير.فيحدي   المشمولة بالتقرير في نفس الوقت الذي سنةتعترف الشركة بالتحويالت بين مستويات القيمة العادلة في نهاية ال -
 

 تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها وافتراضاتها معقولة وكافية. -
 

 

 المحاسبيةملخص بأهم السياسات  (3
 

كمةا ة للتقةارير الماليةة المعةايير الدولية هي 2018ديسمبر  31المنتهية في  سنةللإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 
 .2017يناير  1 سارية المفعول في المملكة العربية السعودية في أصبحتوالتي تم اقرارها من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

  -أ
 

 األدوات المالية  -أ

 الموجودات المالية غير المشتقة

لماليةة الموجةودات ا والذمم المدينةة فةي التةاريخ التةي نشةأت فيهةا. يةتم اإلعتةراف المبةدئي ببةاقي تمويلتقوم الشركة باإلعتراف المبدئي بال
 األخرى في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ التي تصب  الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية.

قةل الحةق فةي نللتدفقات النقدية من الموجودات المالية، أو يةتم  االستغناء عن الموجودات المالية عند إنتهاء الحقوق التعاقديةب تقوم الشركة
دات ملكيةة الموجةوبالحصول على التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم نقل جميع المخاطر والمنافع الخاصة بها بشكل جوهري 

 م منفصل.ا الشركة يتم إثباتها كأصل أو إلتزاالمالية. إن أي فائدة في نقل الموجودات المالية التي تم إنشاؤها أو تحتفظ به

ق ا تتةوفر الحقةوفقةط عنةدم المركةز المةالي قائمةةيتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصةافي فةي 
 فس الوقت.نوية المطلوبات في القانونية الملزمة لذلك، وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتس
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 والذمم المدينة تمويلال
ودات يتم ثل هذه الموجموالذمم المدينة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وال يتم تداولها في سوق نشط. إن  تمويلإن ال

 تمويةللائي يةتم قيةاس اإلعتراف المبدئي بها بالقيمة العادلة مضافا  لها أية تكاليف معامالت تخصها بشكل مباشر. والحقا  لالعتةراف المبةد
 دينة بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة مطروحا  منها أية خسائر تدني. والذمم الم

 

 أداة الدين
ألصةل. تقةةوم افةي إدارة األصةةول والتةدفقات النقديةة الناتجةةة عةن اسةتخدام ذلةةك  الشةركةيعتمةد القيةاس الالحةةق ألدوات الةدين علةى طبيعةةة 

 ذلك بناء  على ما يلي:بتصنيف أدوات الدين بالقيمة المطفأة و الشركة
 .على التدفقات النقدية التعاقديةيتم االحتفاظ باألصل ضمن نشاط األعمال بهدف الحصول   -أ
 لمبلغ القائم.توض  الشروط التعاقدية تواريخ محددة للتدفقات النقدية والتي تكون دفعات أصل الدين والفائدة المحتسبة على ا  -ب

زأ مةن جزءا ال يتج عد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة على الشراء والرسوم أو التكاليف التي تشكليتم احتساب التكلفة المطفأة ب
 .معدل الفائدة الفعلي

 

 لدى البنوكالنقد 
 بط.من أرصدة النقد وودائع الطلب التي لها تاريخ استحقاق لثالثة أشهر فما دون منذ تاريخ الرلدى البنوك يتكون النقد 

 

 المشتقة المطلوبات المالية غير
 ية.ة المالعاقدية لألدايتم االعتراف المبدئي بالمطلوبات المالية في تاريخ المتاجرة، وهوالتاريخ التي تصب  الشركة طرفا  في األحكام الت

 هت.ألغيت أو انتتقوم الشركة ب لغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند إبراء مسؤولية الشركة اللتزاماتها التعاقدية، 
ق ا تتةوفر الحقةوفقةط عنةدم المركةز المةالي قائمةةيتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصةافي فةي 

  فس الوقت.نوتسوية المطلوبات في القانونية الملزمة لذلك، وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات 

لمخصصةةات تمتلةةك الشةةركة المطلوبةةات الماليةةة غيةةر المشةةتقة التاليةةة: الةةدائنون التجةةاريون ودائنةةون سخةةرون، والمصةةاريف المسةةتحقة وا
 عالقة.  والمطلوب الى اطراف ذات

الحقةا  كل مباشةر. وشةيتم االعتراف المبدئي لمثل هذه المطلوبات المالية بالقيمة العادلة مطروحا منه أي تكاليف للمعامالت التي تخصةها ب
 باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. لالعتراف المبدئي يتم قياس المطلوبات المالية بالكلفة المطفأة

 

 األسهم العادية –رأس المال  -

 ا كخصم منتراف بهتصنف األسهم العادية ضمن حقوق الملكية. التكاليف اإلضافية المرتبطة مباشرة ب صدار األسهم العادية يتم االع
 حقوق الملكية.

 

 والمعدات  الممتلكات -ب

(i) االعتراف والقياس 

 والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهالك المتراكم وخسائر التدني. تقاس بنود الممتلكات
 

ل جةةاهزا تتضةةمن التكلفةةة النفقةةات المرتبطةةة مباشةةرة ب قتنةةاء األصةةل وأي تكةةاليف أخةةرى مباشةةرة متعلقةةة بوضةةع األصةةل فةةي حالةةة التشةةغي
 لالستخدام المقصود. يتم رسملة تكلفة البرامج المتعلقة باآللة ضمن تكلفة هذه اآللة .

 

 ت والمعدات.من تلك الممتلكا عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات والمعدات فيتم المحاسبة عنها كبنود )عناصر رئيسية(
 

ة عاد مةع القيمةةيةتم احتسةةاب األربةاح أو الخسةةائر الناتجةة عةةن إسةتبعاد بنةةد مةن بنةةود الممتلكةات والمعةةدات بمقارنةة المقبوضةةات مةن االسةةتب
 شامل.الدخل ال قائمةالدفترية لهذه البنود من الممتلكات والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن" المصاريف األخرى" في 
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(ii)  الالحقةالتكاليف 

تصةادية دفق منةافع اقتةتسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلك البند إذا كان من المحتمل 
م للجةزء القةدي مستقبلية للشركة تكمن في ذلك الجزء إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلك الجزء بشكل موثوق، ويةتم شةطب القيمةة المدرجةة

 عند تكبدها. لالدخل الشام قائمةالمستبدل. تسجل التكاليف اليومية التي تتحملها الشركة على صيانة وتشغيل الممتلكات والمعدات في 
(iii) اإلستهالك 

ناء معةدات. باسةتثيتم االعتراف باإلستهالك على طريقة القسط الثابت وعلى مدى العمر اإلنتاجي المقةدر لكةل بنةد مةن بنةود الممتلكةات وال
 األراضي فال تستهلك.

 

 

كها مةن  يةتم اسةتهاليتم استهالك بنود الممتلكات والمعدات من تاريخ تركيبها وجاهزيتها لالسةتخدام، وبالنسةبة للموجةودات المشةيدة داخليةا  
 تاريخ اكتمالها وجاهزيتها لالستخدام.

 

 اإليجار، أيهما أقل. عقدمدة تطفأ تحسينات المباني المستأجرة على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات أو 
 فيما يلي معدالت اإلستهالك للبنود الرئيسية للموجودات:

 النسبة المئوية 
  3 المبانـي

 اإليجار أو العمر اإلنتاجي، أيهما أقصر. مدة عقد تحسينات المباني المستأجرة
 10 المكائن والمعدات

 قيمة خردة %20مع  7,14 الشاحنات
 25 – 15 السـيارات

 25 – 12,5 أجهزة الحاسب اآللي
 20 – 12 العدد واألدوات

 10 األثاي والتركيبات
 

 .عمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية يتم تقييمها دوريا  في نهاية كل سنة ماليةإن طريقة االستهالك واأل
 

 المشاريع تحت التنفيذ -ج
 من الممتلكةاتضةجةاهزا  لالسةتخدام يةتم نقلةه الةى البنةد الخةاص بةه مةن ، وعنةدما يصةب  المشةروع يد المشاريع تحةت التنفيةذ بالكلفةةيتم ق 

 .والمعدات
 

 

 االعتراف باإليراد -د

لةى عبنةاء  لبضةاعة ويةتم االعتةراف بةايراد مبيعةات ايتم إثبات اإليرادات من المبيعات عند تسليم البضاعة وتقةديم الخةدمات إلةى العمةالء، 
 :15المعيار الدولي للتقرير المالي نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في 

 

عةايير التةي فيةذ ويحةدد الم. تحديد العقد مع العميل: يُعّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوق ةا والتزامةات قابلةة للتن1الخطوة 
 يجب الوفاء بها.

 

 قل سلعة أو خدمة إلى العميل.. تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد مع عميل لن2الخطوة 
 

لخةةدمات أن يحةةق لةةه مقابةةل تحويةةل البضةةائع أو ا الشةةركة. تحديةةد سةةعر الصةةفقة: سةةعر الصةةفقة هةةو مبلةةغ المقابةةل الةةذي تتوقةةع 3الخطةةوة 
 الموعودة إلى العميل، باستثناء المبالغ المجمعة نيابة عن أطراف ثالثة.

 

 الشةركةتقوم سةاء في العقد: بالنسبة للعقةد الةذي يحتةوي علةى أكثةر مةن التةزام أداء، . تخصيص سعر الصفقة إلى التزامات األد4الخطوة 
 الشةركةتتوقةع  يحةدد مبلةغ المقابةل الةذي الشةركةبتخصيص سعر المعاملة إلى كل التةزام أداء بمبلةغ يحةدد مقةدار االعتبةار الةذي تقةوم بةه 

 الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام أداء.
 

 االعتراف باإليراد عندما )أو كما( يفي الكيان بالتزام األداء.: 5الخطوة 
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 مدى زمني، إذا تم استيفاء أحد الضوابط التالية:الاإليرادات على تقوم باثبات بالتزامات األداء و الشركةتفي 
 باألداء؛ أو الشركةويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت  الشركة. يتلقى العميل المنافع التي يقدمها أداء 1
 ب نشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه؛ أو الشركة. أداء 2
 ل حتى تاريخه.حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتم الشركةولدى  للشركةال ينشئ أي أصل له استخدام بديل  الشركة. أداء 3

 

سةتيفاء الةذي يةتم فيةه استيفاء أحد الشروط المذكورة أعاله، يتم اإلعتراف بةاإليرادات فةي الوقةت ابالنسبة اللتزامات األداء، في حالة عدم 
 التزام األداء.

 

 ألداء.غ المقابةل لةبلةم، ف نهةا تنشةئ أصةل لعقةد بنةاءا  علةى يم السلع أو الخدمات المتعهةد بهةابالتزام األداء من خالل تسل الشركةعندما تفي 
 ، ينتج عن ذلك التزام عقد.للعميل مبلغ اإليراد المعترف به ورةعندما يتجاوز مبلغ الفات

 

فع المحةددة بعةد خصةم الخصةومات والضةرائب، مةع مراعةاة شةروط الةد يتم قياس اإليرادات بالقيمةة العادلةة للمقابةل المسةتلم أو المسةتحق
 تعاقدي ا.

 

س ويمكةن قيةا كةالشةرن المحتمةل تةدفق المنةافع اإلقتصةادية إلةى يتم إثبات اإليرادات في قائمة الدخل الشامل إلةى الحةد الةذي يكةون فيةه مة
 اإليرادات والتكاليف، إذا كان ذلك ممكن ا، بطريقة موثوقة.

 

 المدينون  -ه
جةراء تقةدير يةتم إوالةذمم المدينةة التجاريةة المشةكوك فةي تحصةيلها.  تةدني تظهر الذمم المدينةة بةالمبلغ األصةلي للفةاتورة ناقصةا مخصةص

 في دةلمحدا عةلمتوقا نالئتماا خسائر لتقديم لمبسطالمنهج ا تطبيقمن خالل الذمم المدينة التجارية المشكوك في تحصيلها  تدني لمخصص
. يةرلتجاا دينةلما لذمما لكل العمةةرالمتوقعةةة علةةى مةةدى  رةلخساا مخصص امباستخد يسم  يلذ، وا9 قمر لماليةا يررللتقا ليولدا رلمعياا
التةةأخير فةةي وعلةةى خصةةائص مخةةاطر االئتمةةان المشةةتركة  نةةاء  تصةةنيف الةةذمم المدينةةة التجاريةةة ب تةةم، اإلئتمانيةةة المتوقعةةةيةةاس الخسةةائر لق

ا معلومات مستقبليةالتحصيل. عالوة على ذلك ، ف ن خسائر االئتمان المتوق  .عة تتضمن أيض 
 

 اإليرادات المستحقة -و
بعةد  ر بهةا فةواتيرعن الخدمات المقدمة والبضاعة الموردة إلى العمالء والتةي لةم يصةدتتكون اإليرادات المستحقة من اإليرادات المتحققة 

 كما في تاريخ قائمة المركز المالي.
 

 المخزون -ز
، والتةي متوسةط المةرج زون وفقا  لطريقةة الالمخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، ويتم االعتراف بتكلفة المخ يظهر

 صاريف التي تتكبدها الشركة مقابل شراء المخزون. تتضمن الم
 

ورية لتكةاليف الضةرالمقةدرة وا التكةاليفالنشةاط االعتيةادي مطروحةا  منهةا  تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق السعر المقدر للبيع في سةياق
 .المقدرة إلكمال وإتمام عملية البيع

 

 التقــاص -ح

وق ما تتةوفر الحقةالمركةز المةالي فقةط عنةد قائمةةيتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصةافي فةي 
 الوقت. القانونية الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو أن يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس

 

 المخصصات -ط

 ن أحداي سةابقةعناشئة  المركز المالي قائمةتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة إلتزامات )قانونية أو تعاقدية( بتاريخ يتم االع
يةد المخصصةات وأن تسديد اإللتزامات محتمل أن ينشأ عنه تدفق خارج لمنافع إقتصادية ويمكن قيةاس قيمتهةا بشةكل يعتمةد عليةه. يةتم تحد

ة لةذلك مخةاطر المحةددلنقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنيةة للنقةود والعن طريق خصم التدفقات ا
 االلتزام.

 

 المصاريف المدفوعة مقدما   -ي
 ريف المدفوعةةيمثل هذا البند مبالغ مدفوعة مقدما  لقاء استئجار محطات الوقود والمكاتب وسكن الموظفين وخدمات أخةرى. تطفةأ المصةا

 مقدما  بطريقة القسط الثابت على مدى فترات العقود ذات العالقة. 
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 التكاليف المؤجلة -ك

اليف ة. تطفةأ التكةمحطات وقود جديدة في المملكة العربية السعودية لصال  الشركتمثل التكاليف المؤجلة تكاليف التنازل عن عقود ايجار 
 مدى فترات العقود. المؤجلة ب ستخدام طريقة القسط الثابت على

 
 االستثمار في منشأة مداره بصورة مشتركة -ل

خضع للسيطرة يالقيام بنشاط إقتصادي معين المشروع المشترك هو عبارة عن إتفاقية تعاقدية تتعهد بموجبها الشركة واألطراف األخرى 
شاركة في لألطراف الم المشتركة ويعني ذلك أن السياسات التشغيلية والمالية اإلستراتيجية المتعلقة بذلك النشاط تتطلب الموافقة الجماعية

صةورة بةـ "منشة ت مةدارة ب السيطرة. يشار إلةى المشةاريع المشةتركة التةي تتطلةب تأسةيس منشةأة مسةتقلة يكةون لكةل طةرف مصةلحة فيهةا
 مشتركة". يتم المحاسبة عن حصة الشركة في المنشأة المدارة بصورة مشتركة وفقا  لطريقة حقوق الملكية.

 

عةد تعةديلها بالتكلفةة ب وبموجب طريقة حقوق الملكية، تقيد حصةة الشةركة فةي المنشةأة المةدارة بصةورة مشةتركة فةي قائمةة المركةز المةالي
اإلنخفةاض  ما بعةد التأسةيس، ناقصةا   سنةأ على حصة الشركة في صافي موجودات المنشأة المدارة بصورة مشتركة لبالتغيرات التي تطر

 في قيمة اإلستثمار الفردية.
 

 الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع  -م
واتير مةن م تقةدم بهةا فةالمستلمة، سواءا  قةدمت أم لةيتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات 

 قبل الموردين.
 

 

 اإليرادات غير المكتسبة -ن
ها مةن قبةل تمثل اإليرادات غيةر المكتسةبة دفعةات مقدمةة مسةتلمه لقةاء بطاقةات وقةود مسةبقة الةدفع صةادرة عةن الشةركة ولةم يةتم اسةتخدام

 باإلضافة إلى العائد غير المكتسب المستلم مقدما  عن اإليجارات.العمالء بعد كما في تاريخ قائمة المركز المالي، 
 

 

 الزكاة -س
الةدخل مةة لزكةاة والةدخل فةي المملكةة العربيةة السةعودية، ويحمةل المخصةص علةى قائل الهيئةة العامةةيجنب مخصص للزكاة وفقا  ألنظمةة 

 بوط. ر مثل هذه الرالتي يتم فيها إصدا سنةاليتم إجراء تسويات للفروقات، إن وجدت، الناتجة عن إجراء الربوط النهائية خالل و .الشامل
 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -ع

ايةة نهم رصةد مخصةص مكافةأة ، ويةتبتةاريخ قائمةة المركةز المةالييجنب مخصص لمكافةأة نهايةة الخدمةة للمةوظفين عةن فتةرات خةدماتهم 
ي االعتبةار قةانون ( مزايةا المةوظفين مةع األخةذ فة19الخدمة للموظفين وفقا لطريقة الوحدة المتوقعة تبعا للمعيار المحاسةبي الةدولي رقةم )

 العمل والعمال السعودي. يتم االعتراف بالمخصص بناء  على القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة.
 

لعمةل ا سةنواتمتوسط وتزامات المزايا المحددة باستخدام افتراضات لمتوسط النسبة السنوية لزيادة الرواتب يتم احتساب القيمة الحالية الل
نسةبة  وتعكةس أفضةل تقةديرات االدارة. تحةدد سةنةللموظفين ومعدل خصم مالئم. تحتسب االحتماالت المسةتخدمة علةى أسةاس ثابةت لكةل 

 دات السوق المتوفرة حاليا في تاريخ التقرير.اء  على أفضل التقديرات المتوفرة عن عائالخصم بن
 

 لمتوقعة.اوأجريت باستخدام وحدة االئتمان  للخدمات االكتوارية شركة الخوارزميالتقييم االكتواري من قبل اعادة تم اجراء 
 

 وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري كما يلي:
 متوسط معدل دوران الموظفين

 %4,4 طويلة األجل للراتب زيادة 
 %4,4 معدل الخصم للتدفقات النقدية

 
 
 
 

 االحتياطي النظامي    -ف
كة إلةى اإلحتيةاطي النظةامي. ويجةوز للشةر سةنةالدخةل صةافي مةن  %10طبقا  لنظام الشركات السةعودي، يجةب علةى الشةركة أن تحةول 

 زيع.رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتو من %30التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموع االحتياطي 
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 إيرادات ومصاريف التمويل -ص

قةة ك باسةتخدام طريعنةد اسةتحقاقها وذلة العوائةدهةذه على الودائع لدى البنةوك. يةتم االعتةراف بة يرادات  العائدتتكون إيرادات التمويل من 
 .الفعال العائد

 

باسةتخدام  ملقائمةة الةدخل الشةاغير مرتبطة مباشةرة فةي التملةك، إنشةاء أو إنتةاج أصةل مؤهةل يةتم االعتةراف بهةا فةي  التمويلإن تكاليف 
 .الفعال العائدطريقة 

 

 العمالت األجنبية  -ق
ت. جةراء المعةامالإبأسعار الصرف السةائدة فةي تةاريخ  سنةيتم ترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي خالل ال

لسةائدة الصةرف اأسةعار ب الماليةة القةوائميتم ترجمة الموجودات النقدية والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى اللاير السةعودي بتةاريخ 
 في ذلك التاريخ.

 

 الدخل الشامل. قائمةيتم االعتراف بالفروقات الناشئة عن إعادة ترجمة العمالت األجنبية إلى اللاير السعودي في 
 

 التدني -ر
 

(i.) الموجودات المالية 

ذا كانةت تحديةد فيمةا الماليةة  سةنةان الموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر يتم تقييمها في نهاية كل 
ي خسةارة هناك اي ادلة موضوعية على التدني في قيمتها، ويكون الموجود المالي متدني في حالة وجود دليل موضوعي يشير الةى حةدو

لمةالي ذا الموجةود ابالموجود المالي وان حدي الخسارة لةه اثةر سةلبي علةى التةدفقات النقديةة المسةتقبلية المتوقعةة لهة األولي بعد االعتراف
 والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق.   

 

القيمةة ة الدفتريةة ويتم احتساب خسائر تدني القيمةة فيمةا يتعلةق بةالموجودات الماليةة المقاسةة بالكلفةة المطفةأة علةى أسةاس الفةرق بةين القيمة
قائمةة  بالخسةائر فةي الفعلةي األصةلي للموجةودات. يةتم اإلعتةراف العائةدالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقةدرة مخصةومة وفقةا  لمعةدل 

نةد عفةي احتسةابها.  على الموجودات المتدنية يةتم اإلسةتمرار العائدوالذمم المدينة. إن  التمويلويتم عكسه في حساب مقابل ل الشامل الدخ
 .ل الشاملقائمة الدخحدوي أمر الحق يؤدي إلى اإلنخفاض في قيمة خسارة التدني، عندها يتم عكس االنخفاض في خسارة التدني خالل 

 

(ii.) ماليةالموجودات غير ال 

اك أي ا إذا كةان هنةماليةة لتحديةد مة سةنةيتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية لدى الشركة باستثناء المخزون فةي نهايةة كةل 
أو  سةترداد لألصةلمؤشر على التدني. في حال وجةود أي مؤشةر للتةدني يةتم تقةدير القيمةة القابلةة لالسةترداد لألصةل. إن القيمةة القابلةة لال

 دة توليد النقد هي األعلى بين القيمة المستعملة أو القيمة العادلة بعد تخفيض كلفة البيع.وح
 

ذي يعكةس والة الزكةاةل عند تقدير القيمة المستخدمة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للقيمة الحالية باسةتخدام معةدل خصةم قبة
جميةع تالتةدني يةتم  تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بشكل خاص باألصل أو وحدة توليةد النقةد. لغةرض اختبةار

سةتمرة مةن االصةول التةي تولةد تةدفقات نقديةة مةن العمليةات الم بارها بشةكل فةردي ضةمن أصةغر مجموعةةاألصول التي يمكن ان يتم اخت
ت  تولةد تةدفقاتعتبر مستقلة وبشكل كبير عن التدفقات النقدية من اصةول اخةرى او وحةدة توليةد النقةد.ان موجةودات الشةركة التةي الوالتي 

وليةد ألصةل لوحةدة تانقدية داخلية بشكل فردي إذا كان هناك أي مؤشر على تدني هذه الموجودات يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لةذلك 
يةد عةن ليةد النقةد تزلها ذلك األصل. يتم االعتراف بخسارة التدني عندما تصب  القيمةة الدفتريةة لةذلك األصةل أو وحةدة تو النقد التي ينتمي

 المبلغ المتوقع استرداده.
 

يةة كةل قييمهةا فةي نهاتإن خسائر التدني التي يتم االعتراف بها في فترات سابقة يتم  .قائمة الدخل الشامليتم االعتراف بخسائر التدني في 
 مالية ألية دالئل تظهر انخفاض في قيمة الخسائر وعدم وجودها بعد اآلن. سنة

 

د جةب أن ال يزيةيتم عكس انخفاض في القيمة فقط اذا كان هناك تغيةر فةي التقةديرات المسةتخدمة لتحديةد مبلةغ األصةل القابةل لالسةترداد. ي
سةتهالك. لةم المبلغ المرحل المزاد لألصل بسبب عكس خسارة انخفاض القيمة عن المبلغ المرحل الذي كان سةيحدد ناقصةا االطفةاء أو اال

 ابقة.يتم االعتراف بأية خسارة في انخفاض قيمة األصل في السنوات الس
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 شركة مساهمة سعودية () 
 ايضاحات حول القوائم المالية

 2018ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 

 

 المصاريف -ش
كةاليف ت. ويتم تحميل صاريف بيع وتسويقوم إدارية وعمومية ومصاريف التشغيل تتكون المصاريف التي تتكبدها الشركة من مصاريف

 باشةرة األخةرىالمبيعات بكامل تكلفةة المةواد والعمالةة المباشةرة والتكةاليف غيةر المباشةرة. ويةتم تصةنيف المصةاريف المباشةرة وغيةر الم
ك بين ت الحاجة لذلومية. ويتم توزيع المصاريف المشتركة إذا دعالمتعلقة باإلدارة والتي ال تتعلق بوظيفة اإلنتاج كمصاريف إدارية وعم

المصةروفات بالماليةة  سةنةالالمصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف التشغيل على أساس ثابت. ويتم تطبيق مبدأ االستحقاق في تحميةل 
 شركة. تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل أساسي من التكاليف المتكبدة بشأن تسويق منتجات وخدمات العمومية. اإلدارية وال

 

 عقود اإليجار -ت

 ايةتم تصةنيفه كةللشةروالمنةافع المرتبطةة بالملكيةة  المخةاطرالموجودات المحتفظ بها بموجب عقود اإليجار والتي على أساسها تنتقل كافةة 
 ت عقةوددنةى لمةدفوعاقياس الموجودات المؤجرة مبدئيا بمبلغ يعادل قيمتهةا العادلةة والقيمةة الحاليةة مةن الحةد األكعقود إيجار تمويلي. يتم 

 االيجار، أيهما أقل. وبعد االعتراف األولي، تحتسب الموجودات وفقا للسياسة المحاسبية المنطبقة على الموجودات.
 

ة المركةز األخةرى كعقةود إيجةار تشةغيلي والتةي ال يةتم االعتةراف بهةا فةي قائمةتصنف الموجودات المحتفظ بها مةن خةالل عقةود اإليجةار 
 .عقود االيجار على مدى فترةدخل والشامل ر التشغيلي على قائمة ال. يتم تحميل دفعات االيجار المتعلقة بعقود االيجاللشركة المالي

 
 
 
 

 المعلومات القطاعية -ث
مات فةي بيئةة م منتجات أو خةدمات معينةة )قطةاع أعمةال( أو يقةوم بتقةديم منتجةات أو خةديعتبر القطاع جزء أساسي من الشركة يقوم بتقدي

ل فقط نظرا  اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات األخرى. تتبع الشركة قطاع األعما
 لمزاولة معظم نشاطها داخل المملكة العربية السعودية. 

 

 في السياسات المحاسبية الهامة التغيرات -خ
ة للسةنة قةوائم الماليةباستثناء ما تم ذكره أدناه، فة ن السياسةات المحاسةبية المطبقةة علةى هةذه القةوائم الماليةة هةي نفةس تلةك المطبقةة علةى ال

 . 2017ديسمبر  31السابقة كما في 
 

ينةاير  1عتبةارا  مةن ( ا15والمعيةار الةدولي للتقريةر المةالي رقةم )( 9قامت الشركة بالتطبيق األولي للمعيار الةدولي للتقريةر المةالي رقةم )
 وتم توضي  تطبيق هذه المعايير بالكامل أدناه: 2018

 

 

 

 ( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم)  :األدوات المالية 
دوات الماليةة، األ (9)، أصةدر مجلةس معةايير المحاسةبة الدوليةة اإلصةدار النهةائي للمعيةار الةدولي للتقةارير الماليةة 2014في شهر يوليو 

لةدولي للتقةةارير األدوات الماليةة: االثبةةات والقيةاس وكافةة االصةدارات السةابقة للمعيةار ا (39)والةذي يحةل محةل معيةار المحاسةبة الةدولي 
االنخفةاض فةي وجمع المعيار كافة النواحي الةثالي الخاصةة بالمحاسةبة عةن مشةروع األدوات الماليةة: التصةنيف والقيةاس، ي  .(9)المالية 

 القيمة ومحاسبة التحوط. 
 

 

س هدف تصنيف وقياب( 39( بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم )9يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
ت الماليةة المحةتفظ بهةا ( المتعلقةة بةالموجودا39المطلوبات المالية. إال أنه يستبعد الفئات الواردة سابقا فةي معيةار المحاسةبة الةدولي رقةم )

 المتاحة للبيع. والذمم المدينةحتى تاريخ االستحقاق والتمويل 

 

متعلقةة بالمطلوبةات جوهري على السياسات المحاسبية الخاصة بالشةركة وال( لم يكن له أثر 9إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 لية:دوات المالية المشتقة. وفيما يلي أثر المعيار الدولي للتقرير المالي على تصنيف وقياس الموجودات الماالمالية واأل
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 شركة مساهمة سعودية () 
 ايضاحات حول القوائم المالية

 2018ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 

 

 التصنيف والقياس (أ)
ماليةة مقاسةة بالتكلفةة  األولي، يتم تصنيف الموجةودات الماليةة علةى أنهةا موجةودات ( عند االثبات9وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 -ل اآلخةري أدوات الدين، أو بالقيمة العادلة مةن خةالل الةدخل الشةاماستثمارات ف -المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ولي ا للمعيةار الةدمةن خةالل الةرب  أو الخسةارة. أن تصةنيف الموجةودات الماليةة وفقةاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلةة 

ص تةدفقاتها النقديةة ى نموذج األعمال الةذي يةتم مةن خاللةه إدارة الموجةودات الماليةة وكةذلك خصةائ( عادة  ما يستند ال9لمالي رقم )للتقرير ا
 التعاقدية. 

 

ط دفعةات قديةة تمثةل فقةنلتجارية لتحصيل التةدفقات النقديةة التعاقديةة ويتوقةع أن تحقةق تةدفقات وكذلك الذمم المدينة ا بالتمويليتم االحتفاظ 
عةةايير القيةةاس بتحليةةل خصةةائص التةدفقات النقديةةة التعاقديةة لهةةذه األدوات وتوصةةلت إلةى أنهةةا تفةي بم الشةركة. قامةةت والعائةدأصةل المبلةةغ 

 .(9)لية بالتكلفة المطفأة وفقا  للمعيار الدولي للتقارير الما
 

 يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
 خالل الرب  أو الخسارة

خسةائر، يةتم القيةاس الالحةق لهةذه الموجةودات بالقيمةة العادلةة. يةتم إثبةات صةافي المكاسةب و ال
 توزيعات أرباح، ضمن الرب  أو الخسارة.وتشتمل على أي فائدة أو دخل 

 ليةةة. يةةتميةةتم القيةةاس الالحةةق لهةةذه الموجةةودات بالتكلفةةة المطفةةأة باسةةتخدام طريقةةة الفائةةدة الفع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
ر تحويةل تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخفاض. يتم إثبات إيرادات الفائةدة وأربةاح وخسةائ

أو  نبيةةة واالنخفةةاض فةةي القيمةةة ضةةمن األربةةاح أو الخسةةائر. يةةتم إثبةةات أي ربةة العمةةالت األج
 خسارة ضمن األرباح أو الخسائر.

االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة 
 العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 ااحتسةةابه يةةتم القيةةاس الالحةةق لهةةذه الموجةةودات بالقيمةةة العادلةةة. إن إيةةرادات الفائةةدة التةةي يةةتم
نخفةاض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، وكةذلك أربةاح وخسةائر تحويةل العمةالت األجنبيةة واإل
 ر األخةرىفي القيمة يتم إثباتها ضمن األرباح أو الخسائر. يتم إثبات صةافي األربةاح و الخسةائ

مةة فةي ضمن الدخل الشامل األخر. وعند التوقف عن اإلثبات، ف ن األرباح و الخسةائر المتراك
 دخل الشامل يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر.ال

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل األخر

 يرادات يةةتم القيةةاس الالحةةق لهةةذه الموجةةودات بالقيمةةة العادلةةة. يةةتم إثبةةات توزيعةةات األربةةاح كةة
لفةة رباح بشكل واض  استرداد جةزء مةن تكضمن األرباح أو الخسائر ما لم تمثل توزيعات اال

عةةادة االسةتثمار. يةةتم اثبةةات األربةةاح والخسةةائر األخةةرى ضةمن الةةدخل الشةةامل األخةةر وال يةةتم إ
 تصنيفها أبدا إلى األرباح أو الخسائر.

 

ات الماليةةة الخاصةةة " األدوات الماليةة " لفئةةة الموجةود 9يعةرض الجةةدول التةالي فئةةات القيةاس الجديةةدة وفقةا للمعيةةار الةةدولي للتقريةر المةةالي 
 م:2018يناير  1كما في  بالشركة

 

القياس الجديد وفقا  
للمعيار الدولي للتقرير 

 9المالي 

يمة الدفترية وفقا الق
لمعيار المحاسبة 

 39الدولي 

القيمة الدفترية الجديدة 
وفقا للمعيار الدولي 

 9للتقرير المالي 
    الموجودات المالية

    

 363,280,199 363,280,199 التكلفة المطفأة مدينون تجاريون، صافي
    

 46,083,128 46,083,128 التكلفة المطفأة النقد لدى البنوك
    

  409,363,327 409,363,327 
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 االنخفاض في القيمة (ب)
خسةائر االئتمانيةة ( بنمةوذج ال39( نمةوذج الخسةارة المتكبةدة فةي معيةار المحاسةبة الةدولي )9يستبدل المعيار الدولي للتقريةر المةالي رقةم )

وات فةي أد ثماراتالمتوقعة. ويتم تطبيق النموذج الجديد على الموجةودات الماليةة التةي تقةاس بالتكلفةة المطفةأة وموجةودات العقةود واالسةت
( 9قةم )رقريةر المةالي الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر وليس االستثمارات في حقوق الملكية. ووفقا للمعيةار الةدولي للت

 (.39يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المعترف بها سابقا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )
 

  منخفضة. تقييم ما اذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قيمة ائتمانيةتقوم الشركة بتاريخ كل تقرير ب
 

 ( 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )االيرادات من العقود مع العمالء. 

يرادات ، وحدد طريقة مؤلفة من خمس خطوات للمحاسبة عن اال2016وتم تعديله في أبريل  2014لقد صدر هذا المعيار في شهر مايو 
ي لةى البضةائع فةعند حصول العميل علةى السةيطرة عالناتجة عن العقود المبرمة مع العمالء. وبموجب هذا المعيار، يتم إثبات االيرادات 

ي رقةم لتقريةر المةالمةن تطبيةق المعيةار الةدولي ل المرحلة الزمنية عند تسليم البضائع واالقرار باستالمها. وعليه، لةيس هنالةك أي أثةر هةام
 .( "االيرادات من العقود مع العمالء" على إثبات ايرادات الشركة15)

 

لتطبيق ا يجب إمالية. للتقارير الما ةالدولي المعاييرحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع متطلبات االعتراف باإليرادات الحالية بموجب 
  خ.أو بعد ذلك التاري 2018يناير  1فترات السنوية التي تبدأ في على التطبيق بأثر رجعي معدل الو بأثر رجعي بالكامل أ

 
 

 معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة -ذ

فةي  أليةة التةي تبةدإن عدد من المعايير الجديدة، التعديالت والتحسينات على المعايير والتفسةيرات ستصةب  سةارية المفعةول بعةد السةنة الما
طةويرات المعةايير ت تعةديالتبتقيةيم تةأثير أي مةن  الشةركةالماليةة، تقةوم  القةوائمتطبيقهةا عنةد إعةداد هةذه  م، ولةم يةت2019 األول من يناير

 الجديدة.
 
 

 المعايير الجديدة
 

 ( 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (2019 في األول من يناير)يطبق عقود االيجار. 

إليجةار، تحةدد ( عقةود ا17ويسةتبدل معيةار المحاسةبة الةدولي رقةم ) 2016( فةي ينةاير 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )تم إصدار 
( 15لمعةايير رقةم )لجنةة تفسةيرات ا، ( ما إذا كان الترتيب يحتةوي علةى عقةد إيجةار4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم )

ن المعيار الدولي م (16) اريالمع حددي( تقييم مادة المعامالت التي تتضمن النموذج القانوني للتأجير. 27و رقم ) حوافز إيجارات تشغيلية
عقةود  المحاسةبة عةن فافةة نيمةن المسةتأجر تطلةبيو جةاريوالعةرض واإلفصةاح عةن عقةود اإل اسيةمبةاد  االعتةراف والق للتقرير المةالي

قةم بة الةدولي رالمحاسة اريةبموجب مع لييالتمو ريقائمة المرفز المالي مماثلة للمحاسبة عن عقود التأج یلبموجب نموذج واحد ع جارياإل
صةول "منخفضةة القيمةة" )مثةل الحواسةيب الشخصةية( واإليجةارات قصةيرة األجةل إيجارات األ -(. إعفاءات االعتراف للمستأجرين 17)

زام بتقةةديم أقةةل(. فةةي تةةاريخ بةةدء عقةةد اإليجةةار، سةةوف يعتةةرف المسةةتأجر بةةااللت أوشةةهرا  12)أي عقةةود اإليجةةار التةةي تبلةةغ مةةدة إيجارهةةا 
. االسةتخدام ( مدفوعات اإليجار )أي التزام التأجير( واألصل الذي يمثل الحق في استخدام األصل األساسي خالل فترة اإليجةار )أي حةق

أصةول حةق  یومصةروف اإلهةالك علة جةارياإل امتةزال یاالعتةراف بشة ل منفصةل بمصةروف الفوائةد علة نيمةن المسةتأجر طلبيسوف 
 االستخدام.

 

ر فوعات اإليجةاكما سيطلب من المستأجرين إعادة قياس التزام التأجير عند وقةوع أحةداي معينةة )مثةل تغييةر فتةرة اإليجةار، أو تغييةر مةد
ادة قيةاس المسةتأجر عمومةا بقيمةة إعةالمستقبلية الناجمة عن تغيير فةي مؤشةر أو معةدل يسةتخدم لتحديةد تلةك المةدفوعات(. سةوف يعتةرف 

 لموجودات حق االستخدام.  تسويةالتزامات التأجير ك
 

معيةار المحاسةبة ل( لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة الحالية وفقا 16محاسبة المؤجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) إن
عيةار قةود اإليجةار باسةتخدام نفةس مبةدأ التصةنيف كمةا هةو الحةال فةي م(. وسوف يستمر المؤجرون في تصةنيف جميةع ع17الدولي رقم )

 ( والتمييز بين نوعين من عقود اإليجارات: عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية.17المحاسبة الدولي رقم )
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نصةوص عليةه م( أيضا من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات أكثر شمولية مما هةو 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) يتطلب
 1بةدأ فةي أو بعةد علةى الفتةرات السةنوية التةي ت (16(. يسري المعيار الدولي للتقرير المةالي رقةم )17في المعيار المحاسبي الدولي رقم )

كةن للمسةتأجر أن (. يم15المبكر مسموح به ولكن ليس قبل أن تطبق المنشأة المعيار الةدولي للتقريةر المةالي رقةم ) بيق. التط2019يناير 
 .تخفيضات معينةبإما بأثر رجعي كامل أو أثر رجعي معدل. وتسم  أحكام االنتقال الخاصة بالمعيار نهج يختار تطبيق المعيار باستخدام 

 
 

 

 التعديالت
 (2017 – 2015السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )الدورات  التعديالت

 

 ( 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )( الترتيبات المش11دمج االعمال والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم ).تركة 

 ( ضرائب الدخل.12معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

  االقتراض.تكاليف  23معيار المحاسبة الدولي 

 

 توقعةات ي المعيار معتتوقع الشركة أن تقوم بتطبيق المعايير والتفسيرات أعاله )التحسينات( في البيانات المالية حسب التاريخ المذكور ف
 وجود تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.ب
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 شركة مساهمة سعودية () 
 ايضاحات حول القوائم المالية

 2018ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 

 

   ، صافيالممتلكات والمعدات (4
  -ان معدالت االستهالك للفئات الرئيسية للموجودات هي كما يلي : 

 %25إلى  %15 السيارات %3 المباني
ا اإليجار أو العمر اإلنتاجي، أيهم مدة عقد المستأجرةتحسينات المباني 

 أقصر.
 %25إلى  %12,5 أجهزة الحاسب اآللي

 %20إلى  %12 العدد واألدوات %10 المكائن والمعدات
 %10 األثاث والتركيبات %20مع قيمة الخردة  %7,14 الشاحنات

 

 المباني األراضي 
تحسينات المباني 

 والمعداتالمكائن  المستأجرة
الشاحنات 
 والسيارات

أجهزة الحاسب 
 * األعمال تحت التنفيذ األثاث والتركيبات العدد واألدوات اآللي

 اإلجمــالي 
2018 

 اإلجمــالي 
2017 

 سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
                       

            التكلفة : 
 1,255,591,799 1,561,257,996 52,243,848 18,943,878 12,100,969 9,830,592 775,579,471 46,796,533 323,898,924 157,100,286 164,763,495 في بداية السنة 

 311,077,581 124,681,762 57,422,830 1,229,282 265,346 785,406 3,179,506 10,538,085 49,963,315 1,297,992 - إلضافات ا
 (5,411,384) (12,733,724) - (16,894) (25,924) (6,748) (8,111,305) (564,230) (4,008,623) - - إلستبعادات ا

 - - (68,167,520) 1,640 29,400 - 3,072,259 8,731,698 42,355,007 13,977,516 - تحويالت 
                       

 1,561,257,996 1,673,206,034 41,499,158 20,157,906 12,369,791 10,609,250 773,719,931 65,502,086 412,208,623 172,375,794 164,763,495 في نهاية السنة 
                       

            اإلستهالك  : 
 449,537,300 524,378,341 - 12,741,426 9,747,963 7,911,508 341,668,409 32,577,260 88,265,941 31,465,834 - في بداية السنة 
 78,835,566 90,265,106 - 1,513,924 913,166 714,742 43,902,799 5,889,846 32,314,989 5,015,640 -   أستهالك السنة
 (3,994,525) (9,629,325) - (16,871) (22,816) (211) (6,462,788) (403,346) (2,723,293) - - اإلستبعادات 

            

 524,378,341 605,014,122 - 14,238,479 10,638,313 8,626,039 379,108,420 38,063,760 117,857,637 36,481,474 - في نهاية السنة
                       

            صافي القيمة الدفترية: 
  1,068,191,912 41,499,158 5,919,427 1,731,478 1,983,211 394,611,511 27,438,326 294,350,986 135,894,320 164,763,495 2018ديسمبر  31
                      

 1,036,879,655  52,243,848 6,202,452 2,353,006 1,919,084 433,911,062 14,219,273 235,632,983 125,634,452 164,763,495 2017ديسمبر  31
                      

 
  .م يتم االنتهاء منهاالتي ل تكاليف تم تكبدها بشأن المباني وتحسينات المباني المستأجرة بالمحطات والورش 2017و  2018ديسمبر  31تمثل األعمال تحت التنفيذ كما في * 

لعمومية واإلدارية اوعلى المصاريف  (لاير سعودي 73,036,051: 2017لاير سعودي )  84,196,878 :2018ديسمبر  31كما في  بلغ قسط االستهالك المحمل على تكلفة المبيعات
 لاير سعودي(. 5,799,515: 2017لاير سعودي ) 6,068,228
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 شركة مساهمة سعودية () 
 ايضاحات حول القوائم المالية

 2018ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 

 

  ، صافيتكاليف المؤجلة (5
  2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
        سعوديلاير  لاير سعودي 

    التكلفة:  
  38,625,645 40,060,561 في بداية السنة 

  3,814,330 - إضافات
        (2,379,414) (9,496,598) االستبعادات )*(
        40,060,561 30,563,963 في نهاية السنة

    اإلطفاء:  
  21,588,017 25,579,624 في بداية السنة 

  6,231,741 6,757,935 للسنة
        (2,240,134) (9,496,598)  االستبعادات )*(
        25,579,624 22,840,961 في نهاية السنة

        14,480,937 7,723,002 صافي القيمة الدفترية
 
التكاليف  البترولية خالل العام، قامت اإلدارة باستبعادنظرا إلطفاء كامل مبالغ التكاليف المؤجلة لبعض عقود قطاع الخدمات  )*( 

 .المؤجلة و االطفاء المتراكم لهذه العقود
 

 

  بصورة مشتركة مدارة في منشاة اإلستثمار (6
 ويسريةالس جي ايه برتشي شركة مع مشترك مشروع اتفاقية الشركة أبرمت ،(2013 يناير 3 الموافق) 1434 صفر 21 بتاريخ

 مارس 22تين بتاريخ . قامت كل من الشركلوجستيةال خدماتلل رتشييب الدريس تحت اسم مشتركة بصورة مدارة منشأة لتأسيس
 .سعودي لاير 500,000 بواقع مالال رأس نصيبها في بدفع ،2015

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

 
 فيما يلي بيانا  بحركة االستثمارات:

 االجمالي االجمالي  
 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 1,822,737 2,311,652 السنةفي بداية 
    488,915 2,549,911 أرباح االستثمارات

 2,311,652 4,861,563 نهاية السنة في 
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 شركة مساهمة سعودية () 
 ايضاحات حول القوائم المالية

 2018ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 

 

 أخرى موجودات  (7
   2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي 

  21,441,665 28,568,614 دفعات مقدمة لموردين
  12,613,487 13,459,097 سلف للموظفين

        3,749,211 177,048 متنوعة
 42,204,759 37,804,363  
      

 

 مدفوعة مقدما  مصاريف  (8
   2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي 

  165,101,496 161,188,601 إيجار مدفوع مقدما  
        38,964,088 51,448,502 أخــرى

 212,637,103 204,065,584  
      

 

 مخزون، صافي  (9
   2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي 

  29,266,753 43,445,798 وقود 
        9,745,055 22,486,094 قطع غيار وزيوت وفالتر

 65,931,892 39,011,808  
        (541,861) (541,861) مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

 65,390,031 38,469,947  
      

 

 مستحقةإيرادات  (10
ئمة ر بتاريخ قافواتي تمثل اإليرادات المستحقة إيرادات تحققت من الخدمات المقدمة والبضاعة الموردة إلى العمالء ولم يصدر بها

  .طبيعتها مستحقة السداد عند الطلبالمركز المالي بعد وهي ب
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 شركة مساهمة سعودية () 
 ايضاحات حول القوائم المالية

 2018ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 

 

 صافيتجاريون، مدينون  (11
   2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي 

  365,175,278 429,599,276 مدينون تجاريون 
        (1,895,079) (2,744,925) ذمم مدينة تجارية مشكوك في تحصيلها تدني مخصص 

 426,854,351 363,280,199        

بناءا  على وتها. يمقتزيد عن دورة التحصيل االعتيادية، ولم تنخفض  سنةالتجارية أعاله مستحقة السداد لإن بعض الذمم المدينة 
 . لها بالكامليتوقع تحصي الخبرة السابقة

 

 :على النحو التالي الحركة على مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعةكانت 
 

 
 المجموع

 مخصص عام
 )جماعي(

 مخصص خاص
   )فردي(

 2017يناير  1كما في  الرصيد  1,900,764 - 1,900,764
 المكون خالل السنة  857,250 - 857,250

 )مسترد( خالل السنة  (862,935) - (862,935)

 2017ديسمبر  31الرصيد في   1,895,079 - 1,895,079
 المكون خالل السنة  2,152,773 - 2,152,773

 )مسترد( خالل السنة  (1,302,927) - (1,302,927)

 2018ديسمبر  31الرصيد في   2,744,925 - 2,744,925
 
 

  رأس المال  (12
 50ن من مليون لاير سعودي(، ويتكو 500: 2017) 2018ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  500كة مال الشررأس يبلغ

 لاير سعودي للسهم. 10بالكامل، بقيمة اسمية قدرها  ةومدفوع ةمليون سهم ( مصدر 50: 2017مليون سهم )
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 شركة مساهمة سعودية () 
 ايضاحات حول القوائم المالية

 2018ديسمبر  31في  للسنة المنتهية
 

 

 

 التمويل (13
مليون  2,380: 2017ي )مليون لاير سعود 2,355 حصلت الشركة، خالل دورة أعمالها العادية، على تسهيالت إسالمية طويلة وقصيرة األجل من بنوك تجارية محلية متنوعة قدرها

وحسن تنفيذ  عات المقدمةمقابل الدف األجل واوراق دفع وخطابات ضمان طويلالو قصيرالتورق ال تمويلولاير سعودي(. تشتمل هذه التسهيالت على دفعات مقدمة في الحساب الجاري 
 ديسمبر: 31م كما في لاير سعودي(. فيما يلي تفاصيل الرصيد القائ مليون 1,061 :2017ليون لاير سعودي )م 1,035 مستخدمة قدرهاالعقود. لدى الشركة تسهيالت بنكية غير 

 .لاير سعودي( 338,000,000: 2017ديسمبر  31لاير سعودي )  349,671,576  األجل القائم قصيرال تمويلال بلغ أ ( 

 األجل من اآلتي: طويلال تمويلالتكون ي ب(

 

 نوع التسهيالت البنك

 مبلغ التسهيالت
 السعوديباللاير 

 المبلغ المستخدم 
 باللاير السعودي

 الرصيد القائم
 باللاير السعودي

طريقة  الغرض
 السداد

 السداد

 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31  2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31
تاريخ سداد أول 

 قسط
تاريخ سداد آخر 

 قسط

 بنك الرياض
تورق متجدد  تمويل

 2020 مارس 7 2013مارس  30 شهري تمويل العمليات  88,000,000 70,888,889 88,000,000 88,000,000 150,000,000 150,000,000 طويل اآلجل

مجموعة 
 سامبا المالية

تورق متجدد  تمويل
 2,368,437 - - - 100,000,000 35,000,000 طويل اآلجل

تمويل رأس المال العامل 
 سنوية ربع ممتلكات ومعداتوشراء 

 سبتمير 29
 2018 يونيو17 2013

 بنك البالد
تورق متجدد  تمويل

 41,413,534 16,530,916 22,000,000 22,000,000 150,000,000 100,000,000 طويل اآلجل
شراء شاحنات ومحطات 

 2020أغسطس 17 2012يوليو  4 شهري وقود
البنك األهلي 

 التجاري
تورق طويل  تمويل
 2020فبراير  15 2017ابريل  15 ربع سنوية شراء شاحنات 120,000,000 80,000,000 120,000,000 120,000,000 125,000,000 125,000,000 األجل

  410,000,000 525,000,000 230,000,000 230,000,000 167,419,805 251,781,971     
 

الشركة. إن  ة صادرة من قبلسندات إذنيمالية وفقا  للمعدالت السائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية زائدا  الهامش المتفق عليه، وهي مضمونة ب أعباءتحمل التسهيالت أعاله 
 أيضا  بتنازل عن متحصالت العقود. ةبعض التسهيالت أعاله مضمون

 المساهمين. أعاله، تعهدات ماليه  بضرورة الحفاظ على السيولة ونسبة الدين، وصافي نسبة الرفع المالي ونسبة تغطية خدمة الدين وإجمالي حقوق تمويلالتتضمن إتفاقيات 
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 ديسمبر 31في  المنتهية للسنة
 

 

 للموظفين نهاية الخدمةمكافأة  (14
 

 :مكافأة نهاية الخدمة للموظفينفيما يلي حركة 
 2018ديسمبر  31 

 لاير سعودي
  2017ديسمبر  31

      لاير سعودي
 55,302,247 53,457,001 في بداية السنة

 9,315,962 9,537,617 مجنب خالل السنة
 1,207,352 (555,535) إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة

      (12,368,560) (5,667,555) مدفوع خالل السنة
      53,457,001 56,771,528 في نهاية السنة 

 
 .لمتوقعةوأجريت باستخدام وحدة االئتمان ا للخدمات االكتوارية الخوارزمي تم اجراء التقييم االكتواري من قبل شركة

 

 وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري كما يلي:
 متوسط معدل دوران الموظفين

 %4,4 زيادة طويلة األجل للراتب
 %4,4 معدل الخصم للتدفقات النقدية

        
 الزكاة  (15
 المحملة للسنة (أ

 تتكون الزكاة المحملة من اآلتي:
 2018ديسمبر  31 

 لاير سعودي
  2017ديسمبر  31

 لاير سعودي
 

      
  1,940,193 2,426,475 مخصص السنة

        - - تسويات سنوات سابقة
        1,940,193 2,426,475 المحملة للسنة 

    
 تم حساب وعاء الزكاة على النحو  التالي:  (ب

 2018ديسمبر  31 
 لاير سعودي

  2017ديسمبر  31
      لاير سعودي

 633,725,496 655,764,358 ية السنة بدا –حقوق المساهمين 
 45,370,627 48,923,459 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين والمخصصات

 251,781,971 203,493,142 ئنةأرصدة دا األجل طويل تمويل
 77,607,727 97,058,990 دخل السنة الخاضع للزكاة

   االستقطاعات: 
 (1,062,928,384) (1,098,970,612) القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل، صافي
      (41,400,000) (51,400,000) توزيعات أرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

       (95,842,563) (145,130,663) وعاء الزكاة
 صصات.عض المخبنشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للفروقات في معدالت االستهالك ومعالجة 

 على أساس الدخل الخاضع للزكاة. 2017و  2018ديسمبر  31تم احتساب الزكاة المحملة للسنة المنتهية في 
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 ديسمبر 31في  المنتهية للسنة
 

 

 الحركة في المخصص خالل السنة (ج
 على النحو التالي: كانت حركة مخصص الزكاة 

 
 2018ديسمبر  31 

 لاير سعودي
  2017ديسمبر  31

 لاير سعودي
 

      
  5,504,370 4,586,069 في بداية السنة

  1,940,193 2,426,475 مجنب خالل السنة
        (2,858,494) (2,079,356) مدفوع خالل السنة
        4,586,069 4,933,188 في نهاية السنة 

    

 الزكوية الربوط (د

ديسةمبر  31عن جميع السنوات حتى  في المملكة العربية السعودية لزكاة والدخلل الهيئة العامةقدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى  
ب جراء  لعامةالهيئة ا. قامت 2007ديسمبر  31لزكاة والدخل الربوط النهائية عن جميع السنوات حتى ل الهيئة العامة. أجرت 2017

 ودي.مليةون لاير سةع 23، وطالبةت فيةه الشةركة بةدفع مبلةغ قةدره 2016الةي  2008ديسةمبر  31ات المنتهيةة فةي الربط عن السةنو
ل  الشةركة لهةذا اإلعتةراض سةتكون فةي صةا النهائيةةاالدارة أن النتيجةة  تةرى .الهيئةةلدى  الربوطقدمت الشركة إعتراض على هذا 

ا الةربط وعةن زكويةة إضةافية قةد تنشةأ عةن هةذ لقةاء أيةة إلتزامةات مكون في هةذه القةوائم الماليةة كةافالمخصص ال نتعتقد اوبالتالي 
 السنوات التي لم يصدر بشأنها ربوط نهائية.

 من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل بعد. 2017ديسمبر  31لم يتم إجراء الربط للسنة المنتهية في 
 

 أخرى مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات  (16
   2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
          لاير سعودي لاير سعودي 

  118,020,421 138,575,051 إيرادات غير مكتسبة
  44,846,824 52,221,281 مصاريف مستحقة الدفع

        48,856,810 29,162,744 مقدمة من العمالءدفعات 
 219,959,076 211,724,055         

 
 

 
 

 تجاريون دائنون  (17
   2017ديسمبر  31 2018ديسمبر  31 
        لاير سعودي لاير سعودي 

  229,038,044 378,965,853 شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(
        39,959,463 28,195,289 دائنون تجاريون آخرون

 407,161,142 268,997,507        
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 ديسمبر 31في  المنتهية للسنة
 

 

 

 مصاريف البيع والتسويق  (18
 2018 

 لاير سعودي
2017 

 لاير سعودي 
 

      
  5,966,782 6,234,044 عموالت ومكافآت وحوافز مبيعات 

        809,253 579,701 دعاية وإعالن
 6,813,745 6,776,035      

     

  ادارية  مصاريف عمومية و (19
 2018 

 لاير سعودي
2017 

      لاير سعودي
 73,173,453 76,407,343 رواتب ومزايا موظفين 

 5,799,515 6,068,228 (4استهالك )إيضاح 
 2,199,212 2,729,753 صيانة
 2,821,627 2,623,691 ايجار

 1,779,037 1,751,664 منافع عامة
 1,460,868 1,364,224 طباعة وقرطاسية
 1,385,820 1,316,494 مصاريف سفر
 1,079,014 871,738 أتعاب مهنية

 359,357 762,309 رسوم حكومية
 654,131 632,886 تأمين

 635,770 447,687 مصاريف سوق األسهم السعودية )تداول(
 349,048 272,275 تبرعات لخدمات اجتماعية

      3,095,815 4,886,788 أخرى
 100,135,080 94,792,667      
    
 2018ديسمبر  31لاير سعودي للسنة المنتهية في  مليون 13,9غ قدره تتضمن رواتب ومزايا الموظفين المبينة أعاله، مبل 
س إدارة مليون لاير سعودي( ويمثل رواتب ومزايا كبار التنفيذيين بالشركة وبدالت حضور اجتماعات مجل 13,8: 2017)

 الشركة والتي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الشركة. 
 

  أخرى، صافي إيرادات  (20
 2018 

 لاير سعودي
2017 

      لاير سعودي
 (507,058) (904,711) ممتلكات ومعدات )خسائر( استبعاد
      3,051,435 1,736,552 مبيعات خردة

 831,841 2,544,377      
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 ديسمبر 31في  المنتهية للسنة
 

 

 األرصدة والمعامالت مع الجهات ذات العالقة (21
خالل السنة، تعاملت الشركة مع الجهات ذات العالقة المذكورة أدناه. تمت هذه المعامالت خالل دورة األعمال العادية واعتمدت  

  .المعامالت من مجلس اإلدارةشروط هذه 
         العالقة االسم

 مساهم السيد/ حمد محمد الدريس
 مساهم السيد/ عبدالمحسن محمد الدريس
 جهة منتسبة شركة الدريس للصناعة والتجارة
 جهة منتسبة شركة المدارات السبع  للتجارة

 مشروع مشترك شركة الدريس برتشي

  : القةالمعامالت التي تمت مع الجهات ذات العنورد فيما يلي أهم  

 طبيعة المعاملــة
 2018ديسمبر  31

 لاير سعودي
  2017ديسمبر  31

 لاير سعودي
 

        
  16,433,196 17,673,098 شراء مكائن ومعدات وقطع غيار

 
     

  2,197,025 2,190,878 مصاريف إيجار
 

     

         4,144,121 3,931,599 ئد محملةافوتمويل بدون 

  كاآلتي:  القةكانت أرصدة الجهات ذات الع 

 
 2018ديسمبر  31

 لاير سعودي
 2017ديسمبر  31

 لاير سعودي
 

      
    إيجار مدفوع مقدما :

  789,456 789,460 السيد/ حمد محمد الدريس
  166,667 166,668 السيد/ عبدالمحسن محمد الدريس

        502,619 306,733 المدارات السبع  للتجارةشركة 
 1,262,861 1,458,742  

    جهة ذات عالقة: من مستحق
    

        4,144,121 3,931,599 الدريس برتشي
 :مستحق إلى جهة ذات عالقة

   

    

        5,855,808 7,581,502 شركة الدريس للصناعة والتجارة
 

 ربح السهم (22
على  السنةوذلك بقسمة الدخل من العمليات وصافي دخل للسنة تم احتساب ربح السهم المتعلق بالدخل من العمليات وصافي الدخل  

 .2018ديسمبر  31مليون سهم كما في  50والبالغ عددها السنة المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 ديسمبر 31في  المنتهية للسنة
 

 

 االدارةتوزيعات األرباح ومكافأة أعضاء مجلس  (23

 
 (، علةةى2018مةةارس  05هةةـ )الموافةةق 1439جمةةادى الثةةاني  17صةةادقت الجمعيةةة العموميةةة، خةةالل إجتماعهةةا الةةذي عقةةد بتةةاريخ 

، )وتمثل (2017مليون سعودي عن سنة  40)مقابل  لاير سعودي للسهم 1مليون لاير سعودي بواقع  50توزيع أرباح نقدية قدرها 

 مليون لاير سعودي. 1.4كافأة ألعضاء مجلس اإلدارة قدرها من راس مال الشركة(، وصرف م 10%

 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة (24

 
لاير  مليون 802,8 محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان قدرها التزامات، لدى الشركة 2018ديسمبر  31 كما في ( أ

 لاير سعودي(. مليون  729,2 :2017سعودي )

 

ليون م 100,4: 2017) سعودي لايرمليون  51,4قدرها  2018ديسمبر  31لدى الشركة إلتزامات رأسمالية كما في  ( ب
 (.لاير سعودي

 
ديسمبر  31سعودي للسنة المنتهية في  لايرمليون  251,8 التشغيليةبلغت مصاريف اإليجار بموجب عقود االيجارات  ( ج

 إدراجها ضمن تكلفة اإليرادات.لاير سعودي(، وتم مليون  247,4: 2017) 2018

 
 قابلة لإللغاء بموجب عقود اإليجارات التشغيلية هذه وكما يلي: التزاماتلدى الشركة 

 2018ديسمبر  31   
 لاير سعودي

  2017ديسمبر  31
 لاير سعودي

       
 145,465,420 140,905,420   خالل سنة

 1,394,371,318 1,357,461,318   أكثر من سنة
       

   1,498,366,738 1,539,836,738 
       

 

 المعلومات القطاعية (25

 لشددركة بتحديدددإعتمدددت اإلدارة قطدداع األعمددال فقددط ألن الشددركة تنفددذ نشدداطاتها بالكامددل داخددل المملكددة العربيددة السددعودية. قامددت ا
لتقددارير قطاعددات األعمددال علددى أسدداس أنددواع البضددائع المددوردة والخدددمات المقدمددة مددن قطاعددات األعمددال بالشددركة وبندداءا  علددى ا

 تنفيذية للشركة ألغراض توزيع الموارد وتقييم أداء كل قطاع. الداخلية المقدمة إلى اإلدارة ال

ن الشدركة مدن تتم المعامالت بين قطاعات األعمال وفقا  لشروط التعامدل مدع األطدراف األخدرى. ألغدراض اإلدارة التنفيذيدة، تتكدو
 قطاعات األعمال التالية:

 قطاع الخدمات البترولية -
 قطاع النقليات -
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 ديسمبر 31في  المنتهية للسنة
 

 

 
 :االعمال اتقطاعوفيما يلي البيانات المالية المختارة حسب 

 قطاع 
 الخدمات البترولية

 لاير سعودي

 
 قطاع النقليات
 لاير سعودي

 حذف المعامالت
 بين الشركات
 لاير سعودي

 
 اإلجمالي

 لاير سعودي
     : 2018ديسمبر  31كما في 

 1,901,984,862 (116,626,829) 685,824,255 1,332,787,436 إجمالي الموجودات
 1,213,497,817 (116,626,829) 364,709,891 965,414,755 إجمالي المطلوبات

 5,176,584,887 (80,116,555) 296,938,274 4,959,763,168 االيرادات 
 212,035,805 - 88,663,812 123,371,993 جمالي اإلالربح 

 97,023,041 - 47,518,494 49,504,547 إستهالك وإطفاء
 105,086,980 - 43,489,841 61,597,139 الدخل من العمليات 

 83,567,152 - 35,177,594 48,389,558 صافي الدخل 
 124,681,762 - 10,878,262 113,803,500 إضافات للمصاريف الرأسمالية

     
 

     : 7201ديسمبر  31كما في 
 1,790,166,769 (53,875,330) 671,807,107 1,172,234,992 إجمالي الموجودات
 1,134,402,411 (53,875,330) 379,819,756 808,457,985 إجمالي المطلوبات

 3,409,598,030 (77,197,773) 236,154,620 3,250,641,183 االيرادات 
 182,836,973 - 51,702,468 131,134,505 جمالي اإلالربح 

 85,067,307 - 47,860,291 37,207,016 إستهالك وإطفاء
 81,268,271 - 12,016,176 69,252,095 الدخل من العمليات 

 64,646,214 - 7,155,229 57,490,985 صافي الدخل 
 3,814,330 - - 3,814,330 إضافات للتكاليف المؤجلة

 311,077,581 - 112,385,986 198,691,595 إضافات للمصاريف الرأسمالية

 
 األحداث الالحقة  (26

 (، بما يلي: 2019 يناير 16هـ )الموافق 4014 جمادى االول 10 أوصى مجلس إدارة الشركة، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 %10بما يمثل ومليون لاير سعودي،  50لاير سعودي للسهم وبإجمالي مبلغ قدره  1توزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع  -1
 من رأسمال الشركة. 

لمساهمي  مليون لاير سعودي عن طريق منح اسهم مجانية 600مليون لاير سعودي الى  500 زيادة راس مال الشركة من -2
رباح ( مليون لاير سعودي من حساب اال100( اسهم و ذلك عن طريق رسملة )5( سهم لكل )1الشركة، و سيتم منح )

 المبقاة.

 .2018ديسمبر  31هية في تمليون لاير سعودي للسنة المن 2.1 صرف مكافأة ألعضاء مجلس إدارة الشركة قدرها -3

 .والجهات النظامية المختصة تخضع التوصيات أعاله لموافقة الجمعية العمومية
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 ديسمبر 31في  المنتهية للسنة
 

 

 المالية  إدارة المخاطر (27
 

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

 مخاطر السيولة -

 العمالتأسعار مخاطر  -

إدارة يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر أعاله، أهداف الشركة، السياسات وطرق قياس و
 المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال.

 

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

مدى الئمة لسياسات إدارة الشركة للمخاطر معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ولوضع ضوابط وحدود مإن 
 التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة.

 شركة.السوق وأنشطة اليتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف 

نظمة بحيث ناءة ومبمن خالل التدريب والمعايير واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية  إدارة الشركةتهدف  
 يتفهم كل موظف دوره والواجبات الموكلة إليه.

 

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

األدوات  ية. إنالشركة على أن كافة العمالء الذين يرغبون بالتعامل على أساس اآلجل يخضعون للتحقق من الناحية االئتمان
دى عدد من للبنكية ااألرصدة  . تقوم الشركة بإيداعذمم العمالءمن  المالية التي تخضع لتركيزات مخاطر االئتمان تتكون أساسا  

ال .يةسة ماللدى كل مؤس المؤسسات المالية ذات تصنيف ائتماني جيد، ولديها سياسة تقوم على وضع حدود ألرصدتها المودعه
ئتمان خاطر االهذه المؤسسات.ال تعتبر الشركة نفسها معرضة لتركزات م كفاءةتعتقد الشركة بأن هناك مخاطر هامة على عدم 

 ددة. والمتواجدين في مناطق متع األنشطةلق بالمدينين نظرا  لتنوع قاعدة عمالئها العاملين في مختلف فيما يتع
 

مان كما في ر االئتلمخاطالمالية تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات 
 وهي كما يلي : ديسمبر 31في  بيان المركز الماليتاريخ 

 ةالقيمة المدرج 
 2018  

 لاير سعودي
2017 

      لاير سعودي
 363,280,199 426,854,351 مدينون تجاريون، صافي

 46,083,128 46,062,378 النقد لدى البنوك
 37,804,363 42,204,759 الموجودات األخرى 

 42,647,183 24,128,164 إيرادات مستحقة
      4,144,121 3,931,599 جهة ذات عالقة من مستحق

 543,181,251 493,958,994      
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 ديسمبر 31في  المنتهية للسنة
 

 

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

 اطر السيولةدارة مخالمقدرة على بيع أي أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإمخاطر السيولة عن عدم 
(. تنص 13ضاح )وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية اإلسالمية. تم اإلفصاح عن شروط وأحكام هذه التسهيالت في اإلي

 اريةلدائنة التجاالذمم  نقدا  عند توريد البضاعة أو على أساس اآلجل. تسددشروط البيع الخاصة بالشركة على أن يتم سداد المبالغ 
 يوما  من تاريخ الشراء.  60في العادة خالل 

 

 غير المشتقة : فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية
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 القيمة
 الدفترية

 
 التدفقات النقدية
 المتعاقد عليها

 

 اقل من سنة

 

 

 اكثر من سنة
      2018ديسمبر  31

     المطلوبات المالية غير المشتقة
 (102,807,916) (414,283,465) (517,091,381) 517,091,381 البنكية التمويالت

 - (407,161,142) (407,161,142) 407,161,142 دائنون تجاريون
 - (7,581,502) (7,581,502) 7,581,502 جهة ذات عالقة ىمستحق إل
مستحقة الدفع مصاريف 

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

     2017ديسمبر  31

 (171,785,110) (417,996,861) (589,781,971) 589,781,971 البنكية التمويالت
 - (268,997,507) (268,997,507) 268,997,507 دائنون تجاريون

 - (5,855,808) (5,855,808) 5,855,808 جهة ذات عالقة ىمستحق إل
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 (
 ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 ديسمبر 31في  المنتهية للسنة
 

 

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

 عمولة. تبطة بالسوق. تخضع الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن التسهيالت البنكية اإلسالمية قصيرة وطويلة األجل المر

وكذلك كافة  عموالت،الجدول أدناه أثر مخاطر أسعار العموالت على الدخل نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار اليعكس 
 عموالت أي أثر على حقوق الملكية.التغيرات األخرى التي بقيت ثابتة. ال يوجد لمخاطر أسعار ال

 

 لى أساسعلعموالت على أرباح الشركة لسنة واحدة وذلك إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار ا
  ديسمبر.  31المطلوبات المالية بعمولة عائمة كما في 

 األثر على دخل السنة 

 الزيادة )النقص( في نقاط األساس
2018 

 لاير سعودي
2017 

          لاير سعودي
+5 (258,545) (294,891) 

+10 (517,091) (589,782) 

-5 258,545 294,891 

-10 517,091 589,782 
 

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

 عامالت هامةمبأية  بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي، وتعتقد بأن الشركة ال تتعرض لمخاطر عمالت هامة لعدم قيامها
تالي فإن ي، وبالوالدوالر األمريكي. أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكبعمالت عدا اللاير السعودي 

 األرصدة والمعامالت بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة. 
 

 المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات  (28
 الذمم المدينة التجارية المشكوك في تحصليها 
القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة لكل مبلغ من  يتم إجراء تقدير للمبالغ 

د، فانه يتم تأخرة السداكنها مالمبالغ الهامة، يتم إجراء هذا التقدير لكل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر هامة بمفردها ول
 ص حسب طول مدة التأخر في السداد بناءا  على معدالت التحصيل السابقة.تقديرها بشكل جماعي، ويجنب مخص

 365,175,278: 2017لاير سعودي ) 429,599,276إجمالي أرصدة المدينين التجاريينبتاريخ قائمة المركز المالي، بلغ  
 (1,895,079: 2017لاير سعودي ) 2,744,925سعودي(، ومخصص الذمم المدينة التجارية المشكوك في تحصيلها  لاير
 ة الدخل.ي قائمفسعودي(. سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المحصلة فعال  في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة  لاير

 إنخفاض قيمة المخزون 
إجراء تقدير لصافي يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيهما أقل. وعندما يصبح المخزون قديما  أو متقادما ، يتم  

فردها والتي ر الهامة بمالغ غيالقيمة البيعية له. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الهامة، يتم إجراء تقدير لكل مبلغ على حده. أما المب
 مه علىتعتبر قديمة أو متقادمة، فانه يتم تقديرها بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب نوع المخزون وعمره أو درجة تقاد

 ار البيع التاريخية.أساس أسع

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 
تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض احتساب االستهالك.يحدد التقدير بعد األخذ  

يل قسط ، وسيتم تعدسنويا   األعمار اإلنتاجيةبعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستهالك العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة 
 االستهالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة. 
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 ايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 ديسمبر 31في  المنتهية للسنة
 

 

 المقارنة  أرقام (29
 أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة بما يتماشى مع تبويب السنة الحالية. 

 
 المالية  القوائماعتماد  (30

 .(2019يناير  16هـ )الموافق 1440جمادى األول  10اعتمدت القوائم المالية من مجلس اإلدارة بتاريخ  
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