
22

المهندس/عبداإلله بن سعد الدريس
الرئيس التنفيذي لشركة الدريس

وقال عبد اإلله بن سعد الدريس، الرئيس التنفيذي لشركة 
الدريس: “إن عملياتنا التجارية موجهة لتلبية ما يطلبه السوق 

ونحن نواصل سعينا لنكون الرائد بال منازع في سوق بيع 
المنتجات البترولية في المملكة العربية السعودية من حيث 

الحجم والخدمة الممتازة والتكنولوجيا.” 

تهدف الشركة إلى تحقيق الريادة في توفير خدمات النقل متعدد 
السلع والشحن والخدمات اللوجستية في المملكة. ويفتخر 

الدريس بالقوة العاملة لديه وقد أشار إلى أن موظفي الشركة 
“هم أحد أهم األصول للشركة. ونسعى معًا بكل جهد من أجل 
إنجاز رؤية الشركة وبالتالي تحقيق أفضل العوائد لمساهمينا”.

وتلتزم الشركة باالبتكار حيث وفرت مؤخرًا مضخات الوقود 
المجهزة باألشعة تحت الحمراء واالتصال الالسلكي األولى 

والوحيدة في المملكة العربية السعودية، مما يوفر لعمالئها 
التزود بالوقود بشكل آلي والدفع غير النقدي باإلضافة للتحول 

إلى مضخات الوقود الرقمية بالكامل وإنجاز عمليات الدفع 
بدون التالمس في جميع محطات الخدمة لديها. كما قامت 

الدريس بتوسيع عمليات النقلّيات والخدمات اللوجستية، حيث 
تم تحسين نظام إدارة أسطولها من خالل تجهيز جميع شاحناتها 

بنظام تحديد المواقع العالمي ومزايا إدارة اإلطارات المؤتمتة.

وباعتباره جزءًا من تطلعات رؤية المملكة لعام 2030 من أجل 
زيادة مشاركة المواطنين السعوديين ضمن القوى العاملة 

المحلية، تلتزم شركة الدريس بتوظيف المواهب المحلية الشابة، 

شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات )الدريس( 

www.aldrees.com
 سنة التأسيس: 1962

عدد الموظفين: 5,815
القيمة السوقية: 3.89 مليار ريال سعودي

تم تأسيس القسمين الرئيسيين في شركة الدريس 
في عام 1962وهما قسم الخدمات البترولية وقسم 

الخدمات اللوجستية والنقل، انطالقًا من بداية 
متواضعة تمثلت بامتالك عدد قليل من المحطات 
وسيارات النقل، حتى أصبحت شركة الدريس واحدة 
من أبرز شركات بيع المنتجات البترولية في المملكة 

العربية السعودية ورائدة في مجال النقلّيات والخدمات 
اللوجستية. لقد نمت الشركة بشكل كبير منذ إدراجها 

في عام 2006، حيث شهدت زيادة في رأس المال من 
200 مليون ريال سعودي عند اكتتابها العام األولي إلى 

600 مليون ريال سعودي في عام 2019.

حلول متقدمة للنقل 
والخدمات البترولية

تقوم تداول السعودية بعمل رائع 
في استقطاب المستثمرين األجانب 
المحتملين وفتح السوق السعودية 

أمام الشركات األجنبية
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وعلقت الشركة: “يتمثل طموحنا في تقديم العون من أجل 
إعداد قادة المستقبل ممن سيسهمون في تحقيق االزدهار 

االقتصادي وهو جوهر رؤية المملكة”.

تعتبر الشركة أن توّسع تداول السعودية على النطاق الدولي 
أمر واعد حيث أعربت عن إعجابها بما حققته تداول السعودية 

من خالل انفتاحها على المستثمرين األجانب. وقال الدريس في 
هذا السياق: “تقوم تداول السعودية بعمل رائع في استقطاب 

المستثمرين األجانب المحتملين وفتح السوق السعودية أمام 
الشركات األجنبية. ونحن نعتبر هذه الفرصة رائعة من أجل 

توسيع نطاق أعمالنا والخوض في مشاريع جديدة متنوعة في 
ظل تواجدنا ضمن سوق واعدة وحيوية ونشيطة”. 

إن هدف الشركة على المدى الطويل بالنسبة لذراعها 
المتخصصة بالخدمات البترولية هو توفير كل الوسائل المالئمة 

لجميع سائقي المركبات عبر مركز متكامل من أجل التزود 
بالوقود والراحة واالسترخاء. باإلضافة إلى ذلك، تهدف إلى 

توفير حلول نقٍل شاملة من خالل أسطول النقل ومحفظة 
الخدمات اللوجستية الكاملة، بفضل ما تقدمه من خدمات 

النقل اللوجستية.

تعتبر الدريس بأن إدارة العمل بطريقة مسؤولة اجتماعيًا من 
األولويات بالنسبة للشركة وذلك ما بدأت العمل عليه مؤخرًا، 

حيث بدأت بالتحول باتجاه الحّد من البصمة الكربونية في محطات 
الخدمة التابعة لها من خالل إدخال وتركيب مصابيح الصمامات 

الثنائية الباعثة للضوء وأتمتة مضخات الوقود باإلضافة إلى 
استبدال المركبات الثقيلة امتثااًل للمعايير المطلوبة من أجل الحّد 

من انبعاثات الكربون. وتعتقد الدريس أن االعتماد على التقدم 
التكنولوجي ضمن جميع وحدات األعمال الخاصة بها سيؤدي إلى 
تحقيق نمو مستدام لألعمال، وقد استثمرت الشركة بشكل كبير 

في مجال البحث والتطوير لقسم تقنية المعلومات.

يهتم الدريس بالتغّير السريع في هذا القطاع ويرحب بالمبادرات 
األخيرة الرامية إلى فتح السوق المحلية أمام الشركات العالمية 

وقد عّلق على ذلك بقوله: “نتطلع بتفاؤل لرؤية شركات جديدة 
في هذا القطاع سواء كانت شركات محلية أو دولية بما يسهم 

في زيادة الخيارات المتاحة لعموم المستهلكين ونتوقع بأن 
القطاع على النطاق األوسع سيتمكن من لعب دور هام في 

تحقيق رؤية المملكة 2030”. 

تدير شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلّيات 580 محطة 
خدمة وتقدم حلول النقل والتوزيع، والخدمات اللوجستية 

المتكاملة، وخدمات التخليص الجمركي، وإدارة المستودعات 

%13
متوسط معدل النمو السنوي لشبكة 

محطات الخدمة

قطاع الطاقة
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وتأجيرها، وتوفر ساحات خاصة للحاويات. وتقع مراكز الخدمات 
اللوجستية في الرياض وجدة والدمام وينبع والجبيل وجيزان 

والحديثة ووعد الشمال.

ساهم إدراج الشركة في تداول السعودية بتعزيز مكانة شركة 
الدريس في هذا القطاع التنافسي. ومن شأن إدراج شركة 

الدريس أن يساعدها في الحصول على رأس المال الالزم، كما 
أنه يؤكد الحوكمة المؤسسية الناجحة للشركة، مما يسهم في 

جذب عمالء يتمتعون بمواصفات عالية. وفي الوقت الذي 
تعتبر فيه الحوكمة ميزة هامة، تستمر الشركة بالتركيز على 
االبتكار من أجل الحفاظ على مركز الصدارة بين منافسيها.

تعتبر شركة الدريس أول شركة في المملكة تعتمد نظام التزويد 
بالوقود اإللكتروني باستخدام تقنية التعريف عبر الترددات 

الالسلكية، وقد زودت جميع محطات الخدمة لديها بأنظمة 
الدفع دون التالمس. من خالل االعتماد على التكنولوجيا في 

إدارة أسطولها، تم تجهيز الشاحنات بنظام تحديد المواقع 
العالمي، واإلدارة اآللية لإلطارات، وأدخلت نظامًا إداريًا عالي 

الكفاءة للخدمات اللوجستية والمستودعات. وطورت الشركة 
المزيد من المبادرات الذكية في مجال تحليل أبحاث السوق، 

وأنظمة تكنولوجيا المعلومات وتدريب الموظفين.

للحــد مــن التلــوث البيئــي، تعــد االســتدامة أمــرا هامــا ضمــن خطــط 
النمــو فــي شــركة الدريــس، حيــث ســعت الشــركة لوضــع بصمتهــا 

الكربونيــة بمــا ينســجم مــع االلتــزام برؤيــة المملكــة 2030 مــن 
أجــل الحــد مــن التلــوث مــن خــالل تقديــم مجموعــة مــن التقنيــات 

النظيفــة فــي محطــات الخدمــة التابعــة لهــا، كمــا اتخــذت خطــوات 
لخفــض انبعاثــات الكربــون مــن أســطول النقــل مــع إعــادة معايــرة 
المركبــات أو اســتبدالها بمــا يتوافــق مــع المعاييــر المطلوبــة للحــد 

مــن انبعاثــات الكربــون.

تفخر شركة الدريس بفضل قيمها التي تتمثل بااللتزام بالمهنية 
والجودة والسالمة، بموظفيها المتفانين الذين يبذلون كل جهٍد 

ممكن من أجل تحقيق النمو المستمر. وُتعد القوة العاملة 
التي تعمل بكل إخالص عنصرًا أساسيًا لنجاح الشركة كما 

يعد التدريب والتطوير من أولويات الشركة المهمة. وتلتزم 
شركة الدريس بتوظيف المواهب المحلية الشابة ضمن قوتها 

العاملة من أجل إعداد قادة المستقبل الذين سيشكلون الركيزة 
األساسية لخطة التنمية الوطنية.

شركة الدريس للخدمات البترولية
تمتلك شركة الدريس للخدمات البترولية أكبر شبكة من 

محطات الخدمة البترولية في المملكة، تقوم بتلبية متطلبات 
الشركات الخاصة والهيئات الحكومية من خالل عقود توريد 

الوقود والخدمات )خارج الموقع وفي الموقع(. وتوفر المواقع 
االستراتيجية لمحطات الخدمة مركزًا متكاماًل يزود سائقي 

السيارات والمسافرين بمجموعة من الخدمات تشمل كاًل من 
خدمات التزويد الذكي بالوقود، وصيانة السيارات واإلطارات، 

وتغيير الزيت، والمتاجر والمطاعم وأجهزة الصراف اآللي.

وباعتبارها شركة تعتمد على التكنولوجيا، تعد شركة الدريس 
للخدمات البترولية األولى في المملكة في إدماج وتنفيذ آلية 
التزود بالوقود باألشعة تحت الحمراء واالتصال الالسلكي من 

خالل النظام اإللكتروني للتزود بالوقود )واعي(. كما تسعى 
الشركة للتحول إلى استخدام مضخات الوقود الرقمية بالكامل 

بأنظمة الدفع دون التالمس.

تحافظ الدريس على مكانتها الرائدة بال منازع في سوق التجزئة 
البترولية في المملكة من حيث الحجم والخدمة الممتازة 

والتكنولوجيا بمعدل نمو سنوي يبلغ 13% في شبكة محطات 
الخدمة التابعة لها. وتتطلع شركة الدريس إلى تلبية متطلبات 

السوق النشيط بما يواكب تقدم المملكة نحو تحقيق رؤية 
2030 وما بعد ذلك. 

الدريس للخدمات اللوجستية والنقلّيات
توفر متطلبات السوق المرتفعة والمستمرة، من أجل 

الحصول على خدمات النقل متعدد السلع والشحن والخدمات 
اللوجستية، استمرارية العمل في شركة الدريس للخدمات 

اللوجستية والنقليات يومًا بعد يوم. 

بفضل أسطولها الذي يتألف من 3,725 شاحنة من أفضل 
الشاحنات على مستوى العالم )مرسيدس، فولفو، مان( والتي 

تتم قيادتها وتشغيلها من قبل كوادر مهنية ُمدربة وعالية 
الكفاءة من أجل ضمان أعلى مستويات الجودة والسالمة، تعد 
شركة الدريس للنقلّيات واحدة من أبرز الناقلين األساسيين في 

توصيل المنتجات متعددة السلع إلى جميع مناطق المملكة.

يتم تنفيذ كافة أعمال النقل/ الشحن والخدمات اللوجستية 
من خالل نظام إدارة األسطول )جميع الشاحنات مجهزة 

بوظائف نظام تحديد المواقع العالمي ومزايا إدارة اإلطارات 
المؤتمتة( ونظام عالي الكفاءة في إدارة الخدمات اللوجستية 

والمستودعات.

عملياتنا التجارية حاصلة على شهادات آيزو:9001 وآيزو:45001 
وآيزو:14001 و “شهادة الرعاية المسؤولة 14001”. 

ستسهم رؤية المملكة 2030 في االرتقاء بشركة الدريس 
للنقليات والخدمات اللوجستية إلى مستوياٍت جديدة، حيث 

تواصل الشركة عملها الجاد من أجل تلبية المتطلبات اللوجستية 
للسوق من خالل محفظة شاملة ومتكاملة من حلول النقل 

وخدمات أساطيل الشركات.
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