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

 .مذكور في تقريرهم المرفق

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

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



 البيانات المالية األولية

 
 ٦٣ 

 تقرير مراجعي الحسابات

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

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

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

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

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

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

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

 .التي أجريناها القوائم المالية بناء  عل المراجعة 

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

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

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

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

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

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

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

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

 .والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية 

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

 

 

 بكر عبداهللا أبوالخيربكر عبداهللا أبوالخير
 ١٠١ ترخيص رقم -محاسب قانوني 

 ١٤٢٦١٤٢٦ جماد الثاني  جماد الثاني ١٢١٢
 ٢٠٠٥ يوليو ١٨
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  والنقليات المحدودةشركة الدريس للخدمات البترولية

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

 قائمة المركز المالي 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠كما في 

 بالريال السعودي
      
إيضاح  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠  

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

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

 قائمة الدخل
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي
لفترة الستة اشهر المنتهية    

 ٢٠٠٤ يونيو ٣٠في 
لفترة الستة اشهر 

 يونيو٣٠المنتهية في   
٢٠٠٥ 

  
 ايضاح

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة

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

 الشركاء قائمة حقوق 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي
لفترة الستة اشهر المنتهية في      

 ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
لفترة الستة اشهر المنتهية 

 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠في 
  

 ايضاح
 

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

 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 ولية والنقليات المحدودةشركة الدريس للخدمات البتر

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

 قائمة التدفقات النقدية 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠لفترة الستة اشهر المنتهية في 

 بالريال السعودي
     

لفترة الستة اشهر المنتهية في      
 ٢٠٠٤ يونيو ٣٠

الستة اشهر المنتهيةلفترة   
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠في 

  

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

 ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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 للخدمات البترولية والنقليات المحدودةشركة الدريس 

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

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

 بالريال السعودي

 التكوين والنشاطالتكوين والنشاط -  ١١

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

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

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

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

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

  .٢٠٠٤خالل عام 

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

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

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

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

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

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

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

 .٢٠٠٥النظامية المتعلقة بهذه الزيادة قد إكتملت خالل عام 

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

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

   %  عدد الحصص  رأس المال
       بالريال السعودي

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



 البيانات المالية األولية

 
 ٦٩ 

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

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

 بالريال السعودي

 ملخص ألهم السياسات المحاسبيةملخص ألهم السياسات المحاسبية -  ٢٢

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

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

 :من قبل الشركة هي على النحو اآلتي 

 العرف المحاسبي

 .تعد القوائم المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية ومبدأ اإلستحقاق 

 تحقيق االيرادات

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

 اإليردات المستحقة

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

 المصاريف

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

 .المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وإدارية 

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

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

 . واإلدارية وكلفة المبيعات على أساس ثابتالمصاريف العمومية



 البيانات المالية األولية

 
 ٧٠ 

 

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

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

 بالريال السعودي

 المخزون

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

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

 .الحاجة 

 الممتلكات والمعدات

 عليها  االستهالكاتويجري احتساب   .  المتراكمة   االستهالكاتالممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل      تظهر  

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

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

 : نسب االستهالك للبنود الرئيسية لهذه األصول هيإن

 مبانـي %٣
 تحسينات على المأجور فترة التأجير

 آالت ومعدات %١٠
 اثاث ومفروشات %١٠

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

 إيرادات غير مكتسبة

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

 .العمالء كما في تاريخ قائمة المركز المالي 



 البيانات المالية األولية

 
 ٧١ 

 

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

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

 بالريال السعودي

 تحويل العمالت األجنبية

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

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

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

 .قائمة الدخل   ضمن إدراجهايتم 

 تعويضات الصرف من الخدمة

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

 .خدمة العلى أساس الفترة التي أمضاها الموظف في 

 ةالزكا

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

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

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

 مخـزونال - ٣

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية

 وقود وزيوت ٥,٣٤١,٩٠٢    ٤,٥٠٥,٦٧٢  
 قطع غيار ١,٢٢٢,٠٥١    ١,١٨٢,٧٥٨  
  ٦,٥٦٣,٩٥٣    ٥,٦٨٨,٤٣٠  



 البيانات المالية األولية

 
 ٧٢ 

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

 ايضاحات حول القوائم المالية 
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ستة اشهر المنتهية في لفترة ال

 بالريال السعودي

 المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى - ٤

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية

 إيجارات مدفوعة مقدما  ٣٠,٣٨٠,٥٦٢    ٢٤,٦٢١,١٩٢  
 ذمم موظفين ٤,٥١٧,١٧٦    ٤,٤٢١,١٧٢  
 تأمينات نقدية على خطابات ضمان ١,٢٩٧,٩٤٤    ٤٤,٨٨٧  
 أخرى ١,٧٧١,٢١٨    ٩٦٧,٣٤١  
  ٣٧,٩٦٦,٩٠٠    ٣٠,٠٥٤,٥٩٢  

 المطلوب من شركة حليفة - ٥

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

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

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

 .المصنع السعودي األمريكي للزجاج  •

 .العدد والمعدات  •

 .ة الدريس للمقاوالت والتوريدات الدولي •

 .الزراعة والري  •

 .الخردوات  •

 تأجير السيارات •

إن التحويل المذكور سابقا  لصافي الموجودات بالقيمة الدفترية نتج عنه رصيد مستحق من الشركة الحليفة                 
 ريال  ١٩,٤٢١,٦٩٩ ، وتم تسوية مبلغ      ٢٠٠٤ يناير   ١ ريال سعودي كما في تاريخ       ٣٩,٠٠٦,٣١٥بمبلغ  

إن اإلجراءات النظامية    . ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠ل فترة الستة اشهر المنتهية في       سعودي من الرصيد المستحق خال    
  .٢٠٠٥المتعلقة باتفاقية التحويل قد إكتملت في عام 



 البيانات المالية األولية

 
 ٧٣ 

 
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات المحدودة

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

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

 بالريال السعودي

 تمعدالممتلكات وال - ٦

أجهزة حاسب أدوات المجموع
 آلي

شاحنات 
 وسيارات

أثاث 
 ومفروشات

تحسينات على آالت ومعدات
 المأجور

 أراضي مباني

الكلفة         
٢٨٩,١٩١,٤٩٥ ١٦٧,٠٣٠,٩٨١ ٦,٩٤٤,٥١٤ ٤,٣١٥,٢٥٧ ٢٠٠٥ يناير ١ ٦٨,٣٤٥,٤٩٩ ٢٧,٣٣٢,٩٦٩ ٧,٩٠٠,٠٩١ ٤,٧٦٠,٧٢٩ ٢,٥٦١,٤٥٥
اإلضافات - ٤٨٤,٢٢٩ ٤,٣٨٦,٣٥٢ ٦٢٣,٩٢٣ ٥١٧,٩٣٩ ٤,٧٢٢,٦٠٣ ٩٠٩,٣٥٩ ٢٨٥,٥٤٢ ١١,٩٢٩,٩٤٧

)١٣,٩٢٢,٩٨٦( - )١٣,٣٢٣,٤٤٠( )٥٨٣,٥٤٤( اإلستبعادات - - - - )١٦,٠٠(
اعادة/ تحويالت  - - - ٢,٩٢٩,٥١١ - ٣٧٠,٣١٢ )٣,٥٧٣,٠٥٥( ٢٧٣,٢٣٢ -

تصنيف
٢٨٧,١٩٨,٤٥٦ ١٥٨,٨٠٠,٤٥٦ ٣,٦٩٧,٢٧٤ ٤,٨٧٤,٠٣١ ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ ٦٨,٣٤٥,٤٩٩ ٢٧,٨١٧,١٩٨ ١٢,٢٨٦,٤٤٣ ٨,٣١٤,١٦٣ ٣,٠٦٣,٣٩٢

         
االستهالكات         

المتراكمة
١١٨,١٥٩,٧٦٧ ٢٠٠٥ يناير ١ - ٩,١٩٤,٠٨٧ ٢,٢٤٨,٤٨٧ ٣,٣٩٩,٥٦٥ ٩٤٤,٧٤٣ ٩٦,٢١٨,٨٩٥ ٢,٦٦٣,٣٦١ ٣,٤٩٠,٦٢٩
المحمل للسنة - ٣٨٩,٨١٢ ٥٣٥,٥٥٢ ٣٠٦,٦٩٣ ٢٠٤,٢٩٨ ٢,٤٩٦,٥٧٩ ١٩٩,٢٨٩ ٧٣,٣١٧ ٤,٢٠٥,٥٤٠

)١٢,٣٠٧,٢٢٦( - )١٢,١١٦,٧٥٥( )١٨٦,٥٧٢( اإلستبعادات - - - - )٣,٨٩٩(
ادةاع/ تحويالت  - - - ١,٠١٥,٨٠٢ - - )١,٣١١,٣٢٨( ٢٩٥,٥٢٦ -

تصنيف
١١٠,٠٥٨,٠٨١ ٢٠٠٥ يونيو ٣٠ - ٩,٥٨٣,٨٩٩ ٢,٧٨٤,٠٣٩ ٤,٧٢٢,٠٦٠ ١,١٤٥,١٤٢ ٨٦,٥٩٨,٧١٩ ١,٣٦٤,٧٥٠ ٣,٨٥٩,٤٧٢

         
القيمة الدفترية         

الصافية
١٧٧,١٤٠,٣٧٥ ٢٠٠٥نيو  يو٣٠ ٦٨,٣٤٥,٤٩٩ ١٨,٢٣٣,٢٩٩ ٩,٥٠٢,٤٠٤ ٣,٥٩٢,١٠٣ ١,٩١٨,٢٥٠ ٧٢,٢٠١,٧٣٧ ٢,٣٣٢,٥٢٤ ١,٠١٤,٥٥٩
١٦٤,٣١٧,١٤٢ ٢٠٠٤ يونيو ٣٠ ٦٧,٤٤٥,٤٩٩ ١٧,٧٠٩,١٧٠ ٢,٣٥٧,٣٩٨ ١,١١٤,٤٦٢ ١,١٣٧,٦٧٤ ٦٩,٨٦٦,٣٧٤ ١,١٩٧,١٢٩ ٣,٤٨٩,٤٣٦

 على  ٢٠٠٤ يونيو   ٣٠ و   ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠تم توزيع مصروف االستهالك لفترتي الستة اشهر المنتهية في           

 :النحو التالي 

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
  بالرياالت السعودية  الرياالت السعوديةب

 كلفة اإليردات ٣,٦٣٨,٧٣٣    ٢,٢٧٢,٥٨٠  
  )١٢ايضاح ( مصاريف عمومية وإدارية  ٥٦٦,٨٠٧    ٥٣١,١٥٧  
  ٤,٢٠٥,٥٤٠    ٢,٨٠٣,٧٣٧  

 ٣٠مستهلكة بالكامل وما زالت  في الخدمة كما في          ) شاحنات  ( لدى الشركة رؤوس شاحنات ومقطورات      

 ، حصلت الشركة من قبل      ٢٠٠٤خالل عام   .  مليون ريال سعودي     ٦٣,٨ وبتكلفة إجمالية بلغت     ٢٠٠٥يو  يون

 ٢٩,٤موزعي شاحنات تجارية مستقلين على القيم العادلة المقدرة للشاحنات المستهلكة بالكامل والتي بلغت               

 .ة مليون ريال سعودي ، هذا ولم يتم تسجيل أثر ذلك على القوائم المالية المرفق



 البيانات المالية األولية

 
 ٧٤ 

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

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

 بالريال السعودي

 خرىخرىاألاألمطلوبات مطلوبات والوالالمصاريف المستحقة المصاريف المستحقة  -  ٧٧

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية

 إيرادات غير مكتسبة ١١,٣٨٦,٨٦٧    ١٠,٤٦٤,٩٢٨  
 مصاريف مستحقة ٥,٠٥٦,٣١٨    ٦,٢٤٩,١٦٨  
 رواتب مستحقة للموظفين ٢,١٥٥,١٠٦    -
 أخرى ٨٩٦,٢٤٧    ٩١٩,٨٦٤  
  ١٩,٤٩٤,٥٣٨    ١٧,٦٣٣,٩٦٠  

 مخصص الزكاةمخصص الزكاة -  ٨٨

 ::إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلي إن حركة مخصص الزكاة هي كما يلي 

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية

  يناير١الرصيد في  ٩١٦,٣١٧         )١١٦,٢٢٣( 
 المخصص للفترة ٦٠٠,٠٠٠    ٥١٦,٢٧٠  
 المسدد خالل الفترة     )١٩٧,٠٨٦(   -
  يونيو٣٠الرصيد في  ١,٣١٩,٢٣١    ٤٠٠,٠٤٧  

 ٦٠٠,٠٠٠ مبلغ   ٢٠٠٤ يونيو   ٣٠ و   ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠بلغت الزكاة المقدرة لفترتي الستة اشهر المنتهية في         

 . ريال سعودي على التوالي ٥١٦,٢٧٠ريال سعودي و 

 إلى مصلحة الزكاة    ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣قامت الشركة بتقديم القوائم المالية واإلقرارات الزكوية للشركة لعامي           

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

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

 .القوائم المالية للشركة 

  .٢٠٠٢كاة النهائية للسنوات حتى حصلت الشركة على شهادة الز



 البيانات المالية األولية

 
 ٧٥ 

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

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

  السعوديبالريال

 اإلحتياطي النظامي - ٩

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

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

  ) .١انظر إيضاح رقم  ( ع كأنصبة أرباح هذا االحتياطي غير قابل للتوزيإن.  المال

 توزيعات ارباح - ١٠

 . ريال سعودي ١٩,٤٢١,٦٩٩ ، قرر الشركاء توزيع ارباح بمبلغ ٢٠٠٥خالل يونيو 

 مصاريف بيع - ١١

لفترة الستة اشهر المنتهية     
 ٢٠٠٤ يونيو ٣٠في 

لفترة الستة اشهر المنتهية     
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠في 

 

  سعوديةبالرياالت ال  بالرياالت السعودية
 عموالت وحوافز بيع ٦٦٢,٢٥٥    ٤٢٢,٧٥٠  
 دعاية وإعالن ١٢١,٥٠٠    ٢٩٨,٢٤٣  
  ٧٨٣,٧٥٥    ٧٢٠,٩٩٣  

 دارية واالعموميةالمصاريف ال - ١٢

لفترة الستة اشهر المنتهية     
 ٢٠٠٤ يونيو ٣٠في 

لفترة الستة اشهر المنتهية     
 ٢٠٠٥ يونيو ٣٠في 

 

  سعوديةبالرياالت ال  بالرياالت السعودية
 رواتب ومزايا أخرى ٨,٠٤٩,٦٥٩    ٤,٩٢٤,٩٦١  
 استهالك ٥٦٦,٨٠٧    ٥٣١,١٥٧  
 منافع ٢٤٦,١٩٨    ١٨١,٤٩١  
 مصاريف سفر ٦٠,٣٨٦    ٨٣,٤٩١  
 مطبوعات وقرطاسية ١٢٧,٥٣٠    ١٠٨,٢١٩  
 أتعاب تدقيق ٤٢,٥٠١    ٣٦,٢٥٢  
 صيانة ١٩٨,٢٧١    ٣٣٠,٤٠٩  
 أخرى ١,٣٦٥,٧٢٥    ١,٤٣٥,٧٦٣  
  ١٠,٦٥٧,٠٧٧    ٧,٦٣١,٧٤٣  



 البيانات المالية األولية

 
 ٧٦ 

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

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

 بالريال السعودي

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة - ١٣

، على الشركة إلتزامات ومطلوبات محتملة على شكل خطابات ضمان بلغت            ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠كما في     )ج 

 ) . ريال سعودي ١٠٩,٨١٦,٤٧١ : ٢٠٠٤(  ريال سعودي ١٢٣,٤٦٤,٦٦٥

 ٢٠٠٥ال سعودي خالل عام       ري ١,٢٩٧,٩٤٤تم إصدار خطابات الضمان مقابل تأمينات نقدية بمبلغ           

  ) .٤إيضاح ) (  ريال سعودي ٤٤,٨٨٧ : ٢٠٠٤( 

 مبلغ  ٢٠٠٥ يونيو   ٣٠بلغت قيمة مصاريف عقود االيجار التشغيلي لفترة الستة اشهر المنتهية في                 )د 

 .والمدرجة ضمن كلفة اإليرادات)  ريال سعودي ٨,٤٤٣,٠٨٦ : ٢٠٠٤(  ريال سعودي ١١,٢٠٠,٢٢٤

 :مقابل هذه العقود كما يلي على الشركة إلتزامات 

  ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  ٢٠٠٤ يونيو ٣٠
  بالرياالت السعودية  بالرياالت السعودية

 خالل سنة ٢٦,٣٢٥,٨٠٠    ١٩,٣٢٤,٤٠٠  
 أكثر من سنة ١٥٣,٨٢٧,٨٣٨    ١١٢,٩١٧,٠١٢  

 القيمة العادلةالقيمة العادلة -  ١٤١٤

جوهريا  عن القيمة الدفترية المدرجة في      إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشركة ال تختلف           
القوائم المالية فيما عدا الشاحنات المستهلكة بالكامل ، والتي تم تقييمها من قبل موزعي شاحنات تجارية                   

  ).٦إيضاح رقم ( مستقلين كما هو مبين في 

 


