
 

 تدعو شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات )الدريس( 

 )االجتماع األول( المتضمنة زيادة رأس مال الشركة العادية غير مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة

 عن طريق وسائل التقنية الحديثة  

 التوضيح  البنــــد 

 

 
 مقدمة 

       

شركة        إدارة  مجلس  المساهمين يسر  دعوة  )الدريس(  والنقليات  البترولية  للخدمات  الدريس 
)االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية   التاسعةالعادية    غير  لحضور اجتماع الجمعية العامة

الحديثة باستخدام منظومة تداوالتي. وذلك حرصاً على سالمة المتعاملين في السوق المالية وضمن  
الوقائية واالحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العالقة  دعم الجهود واإلجراءات  

، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة   (COVID-19) للتصدي لفايروس كورونا المستجد
 الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لمنع انتشاره. 

  
ن انعقاد  مدينة ومكا 

 الجمعية العامة  

 

 الرياض اإلدارة العامة للشركة ب مقر ب عبر وسائل التقنية الحديثة 

 https://www.tadawulaty.com.sa رابط بمقر االجتماع 

تاريخ انعقاد الجمعية  
 العامة  

 األربعاءم       يوم 2021/ 14/04هـ الموافق 02/09/1442

وقت انعقاد الجمعية  
 العامة  

 

 مساءً  9.30

 
 حق الحضور  

 

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع  
بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب  

 األنظمة واللوائح
  

 
 

النصاب الالزم  
 النعقاد الجمعية  

رأس المال   نصفالعادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون  غير يكون اجتماع الجمعية العامة
وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا االجتماع سيتم عقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة  

حضره مساهمون يمثلون ربع   إذاويكون االجتماع الثاني صحيحاً   المحددة النعقاد االجتماع األول 
 رأس المال على األقل. 

  
 

جدول أعمال  
 الجمعية  

 
وفقا لما هو موـضح )التـصويت على زيادة رأس مال الـشركة عن طريق منح أـسهم مجانية    -1

 : (هان دأ

د الزـيادة  ،  مليون لاير  (600)  رأس الـمال قـبل الزـيادة  *  ،مليون لاير    (750)  رأس الـمال بـع

 .(%25) نسبة الزيادة

 مليون. (75)عدد األسهم بعد الزيادة مليون سهم ، ( 60)عدد األسهم قبل الزيادة  *

 تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية. *

 ( سهم مملوكة.4( سهم لكل )1ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح ) *

ملة    * تكون هذه الزيادة عن طريق رـس اب األربا  المبقاة ح   (150)ـس ـسب  مليون لاير من حـس

 لاير. (214.812.678)م البالغ 31/12/2020الفترة المنتهية في 

في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين لألسهم يوم    *

انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق  

مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم،  المالية )

سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة األسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة  

https://www.tadawulaty.com.sa/


سهم  يوماً من تاريخ تحديد األ  30األسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خالل مدة ال تتجاوز  

 المستحقة لكل مساهم. 

 رأس المال )مرفق(. المتعلقة ب ( من النظام األساس للشركة 7تعديل المادة رقم ) *

ة في    -2 ة المنتهـي الـي ة الـم ارجي عن الســـــن ات الـخ ــاـب التصــــوـيت على تقرير مراجع الحســـ

 م.31/12/2020

 م.31/12/2020التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في  -3

 م.31/12/2020التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  -4

ــية مجلس اإلدارة بتوزيع أربا  نقدية عن العام المالي المنتهي في    -5 التصــــويت على توصــ

من رأس   %10هم قبل زيادة رأس المال أي ما يعادل  ( لاير لكل ســـ1م بواقع )31/12/2020

  (60)مليون سـهم وإجمالي المبلغ الموزع  (  60) مال الشـركة وعدد األسـهم المسـتحقة للتوزيع

مليون لاير على أن تكون األحقية للمسـاهمين المالكين لألسـهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية  

اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ   والمقيدين في ســجل مســاهمي الشــركة لدى مركز

 .م28/04/2021على أن يبدأ توزيع األربا  يوم األربعاء االستحقاق 

مليون لاير مكافأة ألعضـاء مجلس اإلدارة عن السـنة  (  3.5)التصـويت على صـرف مبلغ   -6

 م.31/12/2020المالية المنتهية في 

لف لاير مكافأة ألعضــاء لجنة المراجعة عن الســنة  ( أ300)التصــويت على صــرف مبلغ   -7

 م.31/12/2020المالية المنتهية في 

لس اإلدارة فيـما يتعلق ـبادارتهم ألعـمال  التصــــوـيت على إبراء ذـمة رئيس وأعضـــــاء مج -8

 م.31/12/2020الشركة للعام المنتهي في 

ابات للـشركة من بين المرـشحين بناًء على توصـية لجنة    -9 التصـويت على تعيين مراجع الحـس

الـية للربع الـثاني والـثاـل  والســــنوي من  المراجـعة وذـلك لفحو ومراجـعة وـتدقيق القوائم الـم

 م وتحديد أتعابه.2022والربع األول من عام م 2021العام المالي 

اغر في المجلس،  بالمركز  (19)  التصـويت على تعديل المادة رقم  -10 من النظام األـساس    الـش

 للشركة )مرفق(.

  من النظام األساس للشركة  مكافأة أعضاء المجلس  (21التصويت على تعديل المادة رقم )  -11

  )مرفق(.

ــويت على تعديل المادة رقم )  -12 ــو المنتدب 22التصـ ــالحيات الرئيس والنائب والعضـ ( صـ

 وأمين السر من النظام األساس للشركة )مرفق(.

( توزيع أرـبا ، من النـظام األســـــاس للشــــركة  46التصــــوـيت على تـعدـيل الـمادة رقم ) -13

 )مرفق(.

ــرك  -14 ــركة وشـ ــتتم بين الشـ ــويت على األعمال والعقود التي سـ ــناعة  التصـ ة الدريس للصـ

،  ( مصلحة مباشرة)  والتي لعضوي مجلس اإلدارة عبدالمحسن محمد الدريس  (وكت ي لأ)والتجارة  

باعتبارهم أعضــاء مجلس إدارة ومالكي أســهم في    (غير مباشــرة)حســين عبدالرحمن العذل  و

ــناعة والتجارة   أطراف ذات عالقة والترخيو لتلك األعمال    -  (وكت ي لأ)شــــركة الدريس للصــ

ــنة المالية التي تنتهي في  وال م فيما ال يتجاوز مبلغ التعامل 31/12/2021عقود حتى نهاية السـ

ــركة الدريس  25عن ) ــراء طلمبات بنزين من شـ ( مليون لاير. وهذه التعامالت عبارة عن شـ

بصــفتها وكيل طلمبات دريســروين )األمريكية / البرازيلية( علماً    (وكت ي لأ)  للصــناعة والتجارة

م وال يوجد  2020( مليون لاير لـعام  4.4ر مـنافســـــة وـقد بلـ ت قيـمة التـعامالت )ـبأن األســـــعا

 بالعقود أي شروط تفضيلية )مرفق(.

ــتتم بين الشــركة ورئيس مجلس اإلدارة    -15 والتي   -التصــويت على األعمال والعقود التي س

  -قة  طرف ذو عال  -مصـلحة مباشـرة    -لرئيس مجلس اإلدارة األسـتاذ/ حمد بن محمد الدريس  

م. 31/12/2021والترخيو لتـلك األعـمال والعقود حتى نـهاـية الســـــنة الـمالـية التي تنتهي في  

وهذه التعامالت عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها لألستاذ/ حمد بن محمد  

ــ( ملي 1بايجار سنوي )  -رئيس مجلس االدارة    -الدريس   ــ ــ ــ ( سنة والمتبقي 16ون مدة العقد )ــ



( مليون لاير خالل  1( ســنة تقريباً ، علما بأن األســعار منافســة وقد بل ت قيمة التعامل )14)

 م وال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية )مرفق(.2020عام 

ــبعة    -16 ــركة المدارات السـ ــركة وشـ ــتتم بين الشـ ــويت على األعمال والعقود التي سـ التصـ

وشــركة الدريس    -فة بين رئيس مجلس اإلدارة األســتاذ / حمد محمد الدريس  والمملوكة مناصــ

  -، والتي لرئيس مجلس اإلدارة األســـــتاذ / حـمد محـمد الدريس    (وكت ي لأ)للصـــــناعة والتـجارة  

بصــفته مالك ولعضــوي مجلس اإلدارة وهم )عبدالمحســن محمد الدريس ، حســين عبدالرحمن 

ــهم في شــركة الدريس للصــناعة والتجارةالعذل( باعتبارهم أعضــاء مجلس إدارة     ومالكي أس

ــرة    (وكت ي لأ) ــرة وغير مباشـ ــلحة مباشـ والترخيو لتلك األعمال    -أطراف ذات عالقة    -مصـ

م وهذه التعامالت عبارة عن 31/12/2021والعقود حتى نهاية الســــنة المالية التي تنتهي في  

( ألف لاير مدة العقد 520نوي )بايجار ســ  -اســتئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشــرقية  

نوات والمتبقي )10) ة وقد بل ت قيمة التعامل  (5( ـس عار منافـس نوات تقريباً ، علما بأن األـس ـس

 م وال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية )مرفق(.2020( ألف لاير خالل عام 520)

ــركة المدارات ال  -17 ــركة وشـ ــتتم بين الشـ ــويت على األعمال والعقود التي سـ ــبعة  التصـ سـ

وشــركة الدريس    -والمملوكة مناصــفة بين رئيس مجلس اإلدارة األســتاذ / حمد محمد الدريس  

  -، والتي لرئيس مجلس اإلدارة األســـــتاذ / حـمد محـمد الدريس    (وكت ي لأ)للصـــــناعة والتـجارة  

بصــفته مالك ولعضــوي مجلس اإلدارة وهم )عبدالمحســن محمد الدريس ، حســين عبدالرحمن 

ــهم في شــركة الدريس للصــناعة والتجارةالعذل( باعتباره   م أعضــاء مجلس إدارة ومالكي أس

ــرة    (وكت ي لأ) ــرة وغير مباشـ ــلحة مباشـ والترخيو لتلك األعمال    -أطراف ذات عالقة    -مصـ

ــنة المالية التي تنتهي في   م. وهذه التعامالت عبارة عن 31/12/2021والعقود حتى نهاية السـ

( ألف لاير مدة العقد 320بايجار ســنوي )  -ة الشــرقية  اســتئجار محطة النور الحديثة بالمنطق

( ســنوات تقريباً، علما بأن األســعار منافســة وقد بل ت قيمة التعامل 4( ســنوات والمتبقي )9)

 م وال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية )مرفق(.2020( ألف لاير خالل عام 320)

ــركة  -18 ــتتم بين الشـ ــويت على األعمال والعقود التي سـ ونائب رئيس مجلس اإلدارة،    التصـ

  -مصــلحة مباشــرة    -والتي لنائب رئيس مجلس اإلدارة المهندس / عبدالمحســن محمد الدريس  

والترخيو لتلك األعمال والعقود حتى نهاية الســــنة المالية التي تنتهي في    -طرف ذو عالقة  

ارة عن اســــتئجـار موقع بجـازان والتي يعود  31/12/2021 ه م. وهـذه التعـامالت عـب ملكيـت

بايجار ســـنوي قيمته    -نائب رئيس مجلس اإلدارة    -للمهندس/عبدالمحســـن بن محمد الدريس  

نة علما بأن األـسعار منافـسة وقد بل ت قيمة التعامل )1( ألف لاير مدة العقد )200) (  200( ـس

 م ، وال يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية )مرفق(. 2020ألف لاير لعام 

 

  نموذج التوكيل 

 
 التصويت اإللكتروني  

 
بامكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداوالتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية      

م وحتى نهاية  10/04/2021هـ الموافق  28/08/1442  السبتمن يوم  العاشرة   ابتداًء من الساعة
ي خدمات تداوالتي متاحاً  العادية، وسيكون التسجيل والتصويت ف   غير  وقت انعقاد الجمعية العامة 

  www.tadawulaty.com.saي: ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التال
  

أحقية تسجيل  
 الحضور والتصويت  

 
أحقية   أن  كما   . الجمعية  اجتماع  انعقاد  وقت  تنتهي  الجمعية  الجتماع  الحضور  تسجيل  أحقية 

  . انتهاء لجنة الفرز من فرز األصوات التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند 
 

 طريقة التواصل 
 

عالقات   إدارة  مع  التواصل  يمكنكم  األخرى  لالستفسارات  أو  الجمعية  بنود  عن  لالستفسار 
   :المساهمين عن طريق 

 ( 100( تحويلة )0112355555رقم الهاتف : ) -
 shares@aldrees.comالبريد اإللكتروني :  -
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Aldrees Petroleum and Transport Services Company (ALDREES) invites 

its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly , which 

include increase of the company’s capital (First Meeting) by Means of 

Modern Technology. 
 

 

Aldrees Petroleum and Transport Services Company 

(ALDREES) invites its shareholders to attend the 

Extraordinary General Assembly No.9 (1st meeting) 

that will be held online through Tadawulaty system, 

due to COVID-19 precautionary measure. 

Introduction 

Head office in Riyadh – using Tadawulaty System. City and Location 

of the Extraordinary 

General 

Assembly's 

Meeting  

https://www.tadawulaty.com.sa URL for the Meeting 

Location  

Wednesday 02/09/1442H - 14/04/2021G. Date of the 

Extraordinary 

General 

Assembly's 

Meeting 

09:30 PM. Time of the 

Extraordinary 

General 

Assembly's 

Meeting 

Each shareholder who is registered in the Company's 

shareholders registry at the Depository Center at the 

end of the trading session preceding the 

Extraordinary General Assembly meeting is eligible to 

attend the General assembly meeting, according to 

the rules and regulations. 

Attendance 

Eligibility 

The extraordinary general assembly meeting is valid 

if attended by shareholders representing at least half 

of the share capital. If the required quorum to hold this 

meeting is not met, the second meeting will be held 

one hour after the end of the period specified for the 

first meeting, and the second meeting will be valid if 

attended by shareholders representing at least a 

quarter of the share capital . 

Quorum for 

Convening the 

General 

Assembly's 

Meeting 

https://www.tadawulaty.com.sa/


1- Voting on the increase of the company’s capital 

through bonus shares as follow: 

* Company's capital before increase is SAR 600 

Million, company's capital after increase SAR 750 

Million, increase percentage will be 25%. 

* The number of shares before increase is 60 Million 

shares, the number of shares after increase will be 

75 Million shares. 

* The company’s aim for the capital increase is to 

meet the size of the company's business and future 

expansions. 

* The increase will be through offering 1 bonus 

share for every 4 shares owned. 

* The increase of SAR150 Million capitalization will 

be through account retained earnings as of 31 

December 2020 of SAR (214,812,678). 

* In case of approval of the above , the date of 

entitlement of the bonus shares to the shareholders 

of the company will be on the day of the 

extraordinary general meeting who are registered in 

the company’s shareholders registry in the 

Securities Depository Center Company (The Center) 

on the following day after the closing of trading, in 

case of bonus shares fractions; they will be grouped 

into a single portfolio of all shareholders and sold at 

market price. Then, its value shall be distributed to 

the eligible shareholders of the grant, each 

according to his share, within a period of not 

exceeding 30 days from the date of determining the 

shares due to each shareholder.  

* Amendment of Article No. (7) of the Articles of 

Association of the company in accordance with the 

capital increase (as per the attached). 

 

2-Voting on the External Auditors report for the 

financial year ended 31 December 2020. 

3- Voting on the financial statements for the financial 

year ended 31 December 2020. 

4-Voting on the Board of Directors Report for the 

financial year ended 31 December 2020 . 

5- Voting on the recommendation of the Board of 

Directors on the distribution of dividends for FY 2020 

of SAR 1 per share before the capital increase   

equivalent to 10% of the capital of the company. 

Number of shares eligible for dividends is 60 Millions 

shares Total amount of distribution of dividend SAR 

60 Millions shall be paid to eligible shareholders 

registered in the records of Tadawul at the closing of 

trading on the day of the Assembly, those registered 

 Meeting 

Agenda 



in the company’s shareholders ’registry at the 

Depository Center Company (The Center) at the end 

of the following day trading, and the distribution will 

be on 28/04/2021. 

6- Voting on the distribution of bonus to the BOD 

members of SAR3.5 Million, for the financial year 

ended 31 December 2020. 

7- Voting on the distribution of bonus to the Audit 

Committee members of SAR300,000 for the 

financial year ended 31 December 2020. 

8- Voting on the Clearance of the Chairman and 

members of the Board of Directors with respect to 

the management of the company for the year ended 

31 December 2020 . 

9- Voting on the selection of External Auditor from 

among the candidates nominated by the Audit 

Committee to review and audit the annual financial 

statements of the company for the Q2, Q3 and 

annually for the FY2021 and Q1 for the FY2022 and 

the corresponding audit fees . 

10- Voting on the amendment of Article No. (19) of 

the Articles of Association of the company- the 

Vacant position in the Board (as per the  attached). 

11- Voting on the amendment of Article No. (21) of 

the Articles of Association of the company- bonus to 

the BOD (as per the  attached).  

12- Voting on the amendment of Article No. (22) of 

the Articles of Association of the company, The 

authority of the Chairman, Vice Chairman , 

Managing Director and Board Secretary (as per the  

attached).  

13- Voting on the amendment of Article No. (46) of 

the Articles of Association of the company- the Profit 

distribution (as per the  attached). 

14- Voting on the contracts and businesses that took 

place between the company and Aldrees Industrial 

and Trading Company (ALITCO), of which two 

members of its board of directors namely: 

Abdulmohsen Mohammed Aldrees (direct interest 

)Hussein Abdul Rahman Al-Athel, (indirect interest) 

as they are Board members and shareholders of 

Aldrees Industrial and Trading Company (ALITCO), 

as related parties and authorizing such transactions 

and approve these contracts for FY2021 , with 

maximum transactions of 25 Million riyals and note 

that there are no preferential terms in the contracts 

and these transactions are purchasing fuel pumps 

made by Dresser Wayne (USA/Brazil) at competitive 



prices amounting to 4.4 Million riyals during the 

fiscal year 2020 (attached) . 

15- Voting on the contracts and businesses that took 

place between the company and Mr.Hamad 

Mohammed Aldrees - Chairman of the Board of 

Directors which has a direct interest as related 

parties and authorizing such transactions and 

approve these contracts for FY2021 and note that 

there are no preferential terms in the contracts and 

these transactions is renting Al-Manakh station with 

annual rent of 1 Million riyals , Contract term is (16) 

years, remaining (14) years that transaction during 

FY2020 cost 1 Million (attached) .  

16-Voting on the contracts and business that took 

place between the company and Seven Orbit Trading 

Co. which equally owned by Mr. Hamad Mohammed 

Aldrees and Aldrees Industrial and Trading Company 

(ALITCO)  as Mr. Hamad Mohammed Aldrees is 

owner as well and the two members of its board of 

directors namely: Abdulmohsen Mohammed Aldrees, 

Hussein Abdul Rahman Al-Athel are members and 

shares owners of Aldrees Industrial and Trading 

Company (ALITCO) and they have direct and indirect 

interest as related parties and authorizing such 

transactions and approve these  contracts for FY2021 

and note that there are no preferential terms in the 

contracts and these transactions are renting Al-Nour 

Alzahran station in the Eastern Province, total 

combined annual rent of SAR520,000 - contract term 

of 10 years, remaining (5) years , that transaction 

during FY2020 cost SAR520,000 (attached) . 

17-Voting on the contracts and business that took 

place between the company and Seven Orbit Trading 

Co. which equally owned by Mr. Hamad Mohammed 

Aldrees and Aldrees Industrial and Trading Company 

(ALITCO)  as Mr. Hamad Mohammed Aldrees is 

owner as well and the two members of its board of 

directors namely: Abdulmohsen Mohammed Aldrees, 

Hussein Abdul Rahman Al-Athel are members and 

shares owners of Aldrees Industrial and Trading 

Company (ALITCO) and they have direct and indirect 

interest as related parties and authorizing such 

transactions and approve these contracts for FY2021 

and note that there are no preferential terms in the 

contracts and these transactions are renting Al-Nour 

Alhaditha station in the Eastern Province, total 

combined annual rent of SAR320,000 - contract term 

of 9 years, remaining (4) years, that transaction 

during FY2020 cost SAR320,000 (attached 



18-Voting on the contracts and business that took 

place between the company and Engr. Abdulmohsen 

Mohammed Aldrees which he has direct interest as 

related parties and authorizing such transactions and 

approve these contracts for FY2021 and note that 

there are no preferential terms in the contracts and 

these transactions are rent of Jizan Property  owned 

by a member of the Board of Directors, Engineer 

Abdulmohsen Mohammed Aldrees for an annual rent 

of SAR200,000 that is being used for the workshop, 

office and accommodation of transport sector., that 

transaction during FY2020 cost SAR200,000 

(attached). 

 

 Proxy Form 

Shareholders registered in Tadawulaty services will 

be able to vote remotely on the assembly's items, 

starting at 10:00 am on Saturday 28/08/1442H 

corresponding to 10/04/2021 and until the end of the 

Extraordinary General assembly time. Registration 

and voting via Tadawulaty services will be available 

and free of charge for all shareholders using the 

following link. www.tadawulaty.com.sa  

 

E-Vote 

Eligibility for Attendance Registration and Voting 

Ends upon the Convenience of the Assembly’s 

Meeting. Eligibility for Voting on the Meeting Agenda 

Ends upon the Counting Committee Concludes 

Counting the Votes. 

Eligibility for 

Attendance 

Registration and 

Voting 

For any further inquiries regarding any of the 

assembly items please contact the Shareholders 

Relations Department (011 2355555- EXT 100 – 

shares@aldrees.com 

Method of 

Communication 

 Attached 

Documents 
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