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 فــヰــرس
 

 صـفـحــة  
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*  るالدخل اأولي るئمゅق)るغير مراجع( √ 
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 شركة المصÀفي العربية السعヱدية
 )شركة مسÀهمة سعヱدية( 

 )غير مراجعة(
 

 إيضÀحÇÀ حヱل القヱائم المÀلية اأヱلية لヤفترة المنتヰية في 10 مÀرس 5102م
 
 
 نبذة عن الشركة  - 0
 

 : شركة المصÀفي العربية السعヱدية .  إسم الشـركة      
 

 : شركة مسÀهمة سعヱدية . الكيÀن القÀنヱني      
 
    ヵرÀرقم  : السجل التج ヵرÀالسجل التج Áجヱريخ  4111111114تم تسجيل الشركة بمÀهـ.01/05/0131بت 

                          
 المركز الرئيسي    
 يقع المركز الرئيسي لヤشركة في مدينة جدة . : لヤشـركـة 

 
ل سعヱدヵ ) مÀئة ヱخمسヱن  021,111,111بヤغ رأس المÀل المكتتÁ فيه ヱالمدفヱع مبヤغ :  رأسمÀل الشركة 

 ヴمل مقسم إلÀلكÀع بヱمدف )ヵدヱن ل سعヱيヤن  02,111,111مヱيヤم ) خمسة عشرة مヰس
 عÀدヵ قيمة كل منÀヰ عشرة ريÀاÇ . سヰم(

 
: القيÀم بÀأعمÀل البترヱلية بجميع فرヱعヱ ÀヰبكÀفة أヱجه النشÀط المتعヤقة بヱ Àヰيشمل ذلポ دヱن  أغراض الشركة   

تحديد شراء ヱنقل ヱتصفية ヱبيع ヱاستيراد ヱتصدير ヱتヱزيع البترヱل بمÀ في ذلポ النفط الخÀم 
لممヤكة العربية السعヱدية ヱخÀرجヱ ÀヰالقيÀم بتنفيذ ヱالمنتヱجÇÀ البترヱلية ヱمشتقÀتÀヰ داخل ا

 ÇÀعヱالمشرヱ لÀفة اأعمÀكヱ , النقلヱ ベالمرافヱ اصاح ااراضيヱ هÀالمي ÇÀعヱمشر
 ÇÀحصص الشركヱ مヰشراء اأسヱ ÇÀفي ت¶سيس الشرك ポااشتراヱ , ريةÀالتجヱ عيةÀالصن

ÀطيÀاحتيヱ ÀヰلÀر راس مÀاخرى استثم ÇÀيヤعم ヵ¶م بÀالقيヱ , ئمةÀالق. Àヰت 
ヱيتمثل نشÀط الشركة الحÀلي في ااستثمÀر في شركÇÀ محヤية ヱبÀلتÀلي ينحصر نشÀطÀヰ في   

 قطÀع ااستثمÀر ヱا يヱجد لÀヰ قطÀعÇÀ اعمÀل أخرى .
 
تبدأ السنة المÀلية لヤشركة من بداية شヰر ينÀير من كل سنة ميادية ヱتنتヰي بنÀヰية شヰر : السنة المÀليـة     

 ة .ديسمبر من نفس السن
 
 الفترة المÀلية    
 . م5102تبدأ من بداية شヰر ينÀير إلヴ نÀヰية شヰر مÀرس لسنة :  الحـÀلـيـة 
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 إيضÀحÇÀ حヱل القヱائم المÀلية اأヱلية لヤفترة المنتヰية في 10 مÀرس 5102م
 
 

 لسيÀسÇÀ المحÀسبية مヤخص أهم ا  - 5
يتم إعداد القヱائم المÀلية اأヱلية لヤشركة ヱفقÀ⇔ لمبدأ التكヤفةة التÀريخيةة )فيمةÀ عةدا امسةتثمÀراÇ فةي اأヱراベ المÀليةة 
حية  يةتم قيÀسةةÀヰ بÀلقيمةة العÀدلةةة( , عヤةヴ أسةÀس مبةةدأ امسةتحقヱ ベÀطبقةةÀ⇔ لمبةÀدع المحÀسةبة المتعةةÀر  عヤيヰةÀ فةةي 

ヱ ديةヱكة العربية السعヤلية :الممÀائم المヱسبية المتبعة في إعداد هذه القÀالمح ÇÀسÀأهم السي ⇔Àخصヤي مヤي Àفيم 
 

 التقديراÇ المحÀسبية أ .
 ÇÀامفتراضةヱ Çإسةتخدام التقةديرا Áヤيتط Àヰيヤر  عÀسبية المتعÀدع المحÀمبヤل ⇔Àفقヱ ليةヱلية اأÀائم المヱإن إعداد الق
التي قد ت·ثر عヴヤ قيمة المヱجヱداヱ ÇالمطヱヤبÇÀ المقيدة ヱعヴヤ امفصÀح عن المヱجヱداヱ ÇالمطヱヤبÇÀ المحتمヤة فةي 

 Çلرغم من أن التقديراÀبヱ . ليةÀائم المヱريخ القÀفرة لةدى امدارة فةي تヱاأحدا  المتヱ ÇÀمヱヤأفضل المع ヴヤمبنية ع
. Çعن هذه التقديرا ヵهرヱغير ج ⇔Àإختاف  ヤئية قد تختÀヰية النヤئج الفعÀلية إا أن النتÀائم المヱريخ إصدار القÀت 

 
. Á في حكمه Àمヱ النقد 

ヱ ポヱرية لدى البنÀالج ÇÀبÀالحسヱ ベヱلصندÀفي حكمه النقد ب Àمヱ قصيرة اأجل غير المقيدة يمثل النقد ÇراÀامستثم
 ヱالتي تتحقベ خال ثاثة أشヰر أヱ أقل .

 
 اايراداÇ ج .

٪ عنةةد اعةةان التヱزيةةع 51تقةةヱم الشةةركة بقيةةد ايراداتヰةةÀ مةةن ااسةةتثمÀراÇ فةةي الشةةركÇÀ التةةي تقةةل نسةةبة المヤكيةةة فيヰةةÀ عةةن 
∀ لطريقة حقベヱ المヤكية, تقيد ايراداÇ الヱدائع البنكية ヱااستام الفعヤي , تقيد ايراداÇ ااستثمÀراÇ فヴ الشركÇÀ الزميヤة  Àفقヱ

ベÀس مبدأ ااستحقÀأس ヴヤع. 
 

 مصÀري  عمヱمية ヱإدارية د .
 تتضمن المصÀري  العمヱمية ヱامدارية المصÀري  المتعヤقة بإدارة الشركة .

 
 اانخفÀض في قيمة المヱجヱداÇ غير المتداヱلة هـ .

اÇ غير المتداヱلة في تÀريخ إعداد القヱائم المÀليةة, ヱفةي حÀلةة تةヱافر م·شةراÇ يتم دراسة القيمة الدفترية لヤمヱجヱد
عヴヤ انخفÀض  قيم هذه المヱجヱداÇ  يتم تقدير القيمة القÀبヤة لاسترداد لヰذه المヱجヱداヱ Çذلポ لتحديد مدヵ خسةÀرة 

, تقةヱم الشةركة بتقةدير  الヰبヱط )ان ヱجدÇ( , عندمÀ ا يكヱن ممكنÀ تقدير القيمةة القÀبヤةة لاسةترداد لاصةل المعنةي
القيمة القÀبヤة لاسترداد لヱヤحدة المヱلدة لヤتقد التي ينتمةي ااصةل . عنةدمÀ تكةヱن القيمةة القÀبヤةة لاسةترداد )الヱحةدة 
المヱلدة لヤنقد( اقل من القيمةة الدفتريةة , يةتم تخفةيض القيمةة الدفتريةة لاصةل )الヱحةدة المヱلةدة لヤنقةد( الةي القيمةة 

ヱ ة لاستردادヤبÀئمة الدخل .القÀق ヴヤيحمل هذا التخفيض ع 
عندمÀ يتم عكس خسÀئر اانخفÀض احقÀ , يتم زيÀدة القيمة الدفترية  لاصل )الヱحدة المヱلةدة لヤنقةد( بحية  اتزيةد 
 Çاヱالسةن ヴنقةد( فةヤلدة لヱحدة المヱااصل )ال ポقيمة ذل ヴط فヱبヰرة الÀخس ÇÀيتم اثب ヱل Àالقيمة الدفترية المعدلة فيم

 يتم اثبÇÀ عكس خسÀرة الヰبヱط فヱرا⇔ كÀيراد فヴ قÀئمة الدخل . السÀبقة ,
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. ヱ  بتةÀالث Çداヱجヱالم 

بÀلتكヤفةةة ヱيجةةرى اسةةتヰاكÀヰ عヤةةヴ مةةدار العمةةر امنتةةÀجي لヰةةヱヱ ÀفقةةÀ لطريقةةة القسةةط  يةةتم إثبةةÇÀ المヱجةةヱداÇ الثÀبتةةة
 ÇبÀالث ヵヱريخ  -السنÀبتة ÇÀبÀمةن الحسة Àヰالمتةراكم يةتم حةذف Àヰاكヰاسةتヱ المستبعدة ヱعة أÀبتة المبÀالث Çداヱجヱالم

. ÀدهÀإستبع ヱأ Àヰبيع 
 

 ااستثمÀراÇ  ز .
À لنيةةة الشةةركة بÀلنسةةبة لヰةةذه ااسةةتثمÀراÇ . تقةةيم ااヱراベ المÀليةةة تصةةن  ااسةةتثمÀراÇ فةةي ااヱراベ المÀليةةة ヱفقةة 

المتÀحة لヤبيع بÀلقيمة العÀدلة ヱتظヰر ااربÀح ヱالخسÀئر غير المحققةة ضةمن قÀئمةة حقةベヱ المسةÀهمين . ヱعنةدمÀ ا 
 يمكن تحديد القيمة العÀدلة لÀヰ فيجرヵ تقييم ااヱراベ المÀلية بÀلتكヤفة .

 

٪ مةع ヱجةヱد تة¶ثير فعةÀل لヤشةركة عヤيヰةÀ بمヱجةÁ 51شركÇÀ الممヱヤكةة بنسةبة ا تقةل عةن تظヰر ااستثمÀراÇ في ال
طريقة حقベヱ المヤكية بحي  تظヰر ااستثمÀراÇ بÀلكヤفة ヱيتم تعديÀヰヤ بعةد ذلةポ فةي ضةヱء التفيةر فةي حصةة الشةركة 

شةÀر اليヰةÀ عヤةヴ في صÀفي مヱجヱداÇ الشركة المستثمر بヱ Àヰذلヱ ポفقÀ اخر قヱائم مÀليةة معةدة لヰةذه الشةركヱ , ÇÀي
٪( . ان حصةة الشةركة مةن صةÀفي اربةÀح أヱ خسةÀئر الشةركÇÀ 21 – 51انÀヰ شةركÇÀ زميヤةة )نسةبة المヤكيةة بةين 

الزميヤة لヤسنة يتم ادراجÀヰ ضمن قÀئمة الدخل . يةتم تخفةيض القيمةة الجÀريةة لكÀفةة ااسةتثمÀراヱ Çااヱراベ المÀليةة 
. Àヰفي قيمت Çض غير الم·قÀانخفÀب 

 

 كÀة الشرعية مخصص الز ح .
 ⇔Àفقةةヱ ئمةةة الةةدخلÀةةه لقヤيةةتم تحميヱ كةةةヤلممÀة بÀفريضةةة الزكةةヱ مÀأحكةة ⇔Àفقةةヱ ة الشةةرعيةÀين مخصةةص الزكةةヱيةةتم تكةة 

فةي الفتةرة التةي يةتم الةربط  -إن ヱجةدÇ  -لمبدأ امستحقヱ ベÀيتم قيد التعدياÇ التي تطرأ عند الربط النÀヰئي لヤزكÀة 
. Àヰفي 
 

 مخصص مكÀف¶ة نÀヰية الخدمة  ط .
. ヵدヱل السعÀالعمヱ م العملÀلنظ Àفقヱ ية الخدمةÀヰف¶ة نÀمخصص مك ÁÀيتم احتس 

 

. ヵ  ميÀطي النظÀامحتي 
٪ مةةن صةةÀفي الةةدخل لتكةةヱين ااحتيةةÀطي 01تمشةةيÀ مةةع نظةةÀم الشةةركヱ ÇÀنظةةÀم الشةةركة اأسÀسةةي فÀنةةه يةةتم اقتطةةÀع 

 ٪ من رأس المÀل .21النظÀمي , ヱيجヱز لヤشركة التヱق  عن هذا ااقتطÀع عندمÀ يبヤغ ااحتيÀطي 
 

 . ポ اأجنبية Çالعما 
تحヱل قيمة المعÀماÇ التي تتم بÀلعماÇ اأجنبية إلةヴ الةل السةعヱدヱ ヵفقةÀ أسةعÀر الصةر  السةÀئدة حةين إجةراء 
تポヤ المعÀماヱ Çتحヱل أرصدة المヱجヱداヱ ÇالمطヱヤبÇÀ ذاÇ الطبيعة النقدية ヱالمسجヤة بÀلعماÇ اأجنبية في نÀヰيةة 

ヴ الل السعヱدヵ ب¶سعÀر الصر  السÀئدة في ذلポ التÀريخ , المكÀسÁ أヱ الخسÀئر المحققة ヱغير المحققة الفترة إل
 النÀتجة من فرベヱ أسعÀر الصر  يتم إدراجÀヰ في قÀئمة الدخل .

 

 ربحية السヰم ل .
المتヱسةط عヤةヴ  نشةطة المسةتمرةيتم احتسةÁÀ ربحيةة السةヰم مةن اأنشةطة المسةتمرة العÀديةة بقسةمة الةرب  مةن اأ

 المرج  لعدد اأسヰم القÀئمة في نÀヰية السنة .
 

يتم احتسÁÀ ربحية السヰم من اأعمÀل الفرعية بقسمة إيراداÇ اأعمةÀل الفرعيةة بعةد طةرح حصةتÀヰ مةن مخصةص 
 م القÀئمة في نÀヰية السنة .ヰسالزكÀة عヴヤ المتヱسط المرج  لعدد اأ

 

Àفي الرب  بقسمة صÀم من صヰربحية الس ÁÀئمة في يتم احتسÀم القヰسط المرج  لعدد اأسヱالمت ヴヤفي الدخل ع
 نÀヰية السنة .
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 شركة المصÀفي العربية السعヱدية
 )شركة مسÀهمة سعヱدية(

 )غير مراجعة(
 

 إيضÀحÇÀ حヱل القヱائم المÀلية اأヱلية لヤفترة المنتヰية في 10 مÀرس 5102م
 
 
 
 التسヱيÇÀ المتعヤقة بÀلفترة -1

جميةةع التسةةヱيÇÀ التةةي رأÇ إدارة الشةةركة أهميتヰةةÀ لكةةي تظヰةةر القةةヱائم المÀليةةة لヤشةةركة بعةةدل لقةةد تةةم إعةةداد 
مركزهÀ المÀلي ヱنتÀئج أعمÀلÀヰ . إن نتÀئج اأعمÀل عةن الفتةرة اأヱليةة قةد ا تمثةل م·شةرا دقيقةÀ عةن النتةÀئج 

 الفعヤية أعمÀل السنة كÀمヤة . 
 
 
4- ヱ مقدمة ÇÀرصدة مدينة أخرىأدفع 

اأتعةةÁÀ القÀنヱنيةةة المدفヱعةةة لヤخبيةةر المحÀسةةبي مكتةةÁ خةةرى رصةةدة المدينةةة اأヱاأ ةعÇÀ المقدمةةالةةدف تمثةةل 
نظةرÇ فةヴ ة بفرع المحكمة امدارية بÀلدمÀم التةي ثÀنيبÀكヱدح ヱأبヱ الخير ヱالمكヤ  من قبل الدائرة التجÀرية ال
تسةヱية هةذا المبヤةغ عنةد  ヱسيتم( 8)إيضÀح  (ارامكヱ)الدعヱى المرفヱعة ضد شركة الزيÇ العربية السعヱدية 

 شركة ارامكヱ .تحصيل المبヤغ من 
 
 

 ستثمÀراÇ في شركÇÀ زميヤةإ -2
 تت¶ل  ااستثمÀراヱ Çالسヤ  كمÀ في تÀريخ قÀئمة المركز المÀلي اأヱلية ممÀ يヤي :

 

  نسبة المヤكية م5102مÀرس  10 م5104مÀرس  10
ヵدヱل سع ヵدヱل سع   

 ركة العربية لヤصÀヰريج المحدヱدة الش 53٪ 44,311,328 11,805,350
 الشركة العربية لヤسヤفヱنÇÀ المحدヱدة  14٪ 8,151,484 01,811,081
__________ __________   

 21,135,113 21,351,545   
    

 بÀلصÀفي  - سヤ  الヴ شركÇÀ زميヤة -  2,381,888 2,411,851
___________ ___________   
 مجمヱعال  21,213,011 21,005,311
========== ==========   
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 شركة المصÀفي العربية السعヱدية
 )شركة مسÀهمة سعヱدية(

 )غير مراجعة(
 

 إيضÀحÇÀ حヱل القヱائم المÀلية اأヱلية لヤفترة المنتヰية في 10 مÀرس 5102م
 
 
 إستثمÀراÇ في اヱراベ مÀلية متÀحة لヤبيع -1

 تت¶ل  ااستثمÀراÇ  في اヱراベ مÀلية متÀحة لヤبيع  ممÀ يヤي : أ.1   م5102مÀرس  10 م5104مÀرس  10
ヵدヱل سع ヵدヱاقل من     ل سع Àヰكية في كل منヤ(51)نسبة الم٪   

 *  المجمヱعة السعヱدية لاستثمÀر الصنÀعي    121,530,111 254,511,211
1,844,531 1,150,401    ポヱتب Çشركة اسمن                          ** 
 ***                                 بنポ الريÀض    41,118 40,881

___________ ___________   
258,112,301 121,111,443   
========= =========   

 

سヰم القيمة العÀدلة لヤسヰم في تةÀريخ القةヱائم المÀليةة اأヱليةة  02,014,481م 10/11/5102* عدد اأسヰم كمÀ في 
ل  14,2لヤسةヰم  سヰم القيمة العÀدلة  02,014,481)فترة المقÀرنة عدد اأسヰم ل سعヱدى   51,52الحÀلية 
 ( .  سعヱدى 

 

سةةヰم القيمةة العÀدلةةة لヤسةヰم فةةي تةةÀريخ القةヱائم المÀليةةة اأヱليةةة  058,230م 10/11/5102عةدد اأسةةヰم كمةÀ فةةي  **
ل  51,1لヤسةةヰم  سةةヰم القيمةةة العÀدلةةة  058,230)فتةةرة المقÀرنةةة عةةدد اأسةةヰم ل سةةعヱدى   51,2الحÀليةةة 
 ( .سعヱدى

 

  الحÀليةة سヰم القيمة العÀدلة لヤسヰم في تÀريخ القヱائم المÀليةة اأヱليةة 5,411م 10/11/5102عدد اأسヰم كمÀ في  ***
 ( .ل سعヱدى 14,1لヤسヰم سヰم القيمة العÀدلة  0,511)فترة المقÀرنة عدد اأسヰم  ل سعヱدى  01,85

 
 املتزامÇÀ المحتمヤة -3

٪ من تسヰياÇ ائتمÀنية ممنヱحة لشركة الصÀヰريج العربية المحدヱدة )شركة زميヤةة( 53ان الشركة ضÀمنة لمÀ نسبته 
 01,811,201م : 5104مÀرس  10م )5102مÀرس  10ل سعヱدヵ كمÀ في  ヱ1,841,115تبヤغ قيمة الضمÀن 

. )ヵدヱل سع 
 

 ٪ مةةن تسةةヰياÇ ائتمÀنيةةة ممنヱحةةة لヤشةةركة العربيةةة لヤسةةヤفヱنÇÀ المحةةدヱدة 14 كمةةÀ ان الشةةركة ضةةÀمنة لمةةÀ نسةةبته 
م : 5104 مةÀرس 10م )5102مةÀرس  10سةعヱدヵ كمةÀ فةي  ل 3,244,110 الضةمÀن قيمةة ヱتبヤغ زميヤة( )شركة 

2,304,208 . )ヵدヱل سع 
 
 المكÀسÁ المحتمヤة -8

ديヱان المظÀلم ضد شركة الزيÇ العربية السعヱدية برفع دعヱى قضÀئية لدى  هـ58/13/0458بتÀريخ  قÀمÇ الشركة
بتÀريخ ヱمヤيÀر ل سعヱدヵ .  5,11)أرامكヱ السعヱدية( تطÀلبÀヰ بتعヱيضÇÀ مستحقة من سنヱاÇ سÀبقة بمبヤغ 

بÀن تدفع شركة  )ديヱان المظÀلم( م صدر حكم من المحكمة اادارية بÀلدمÀم04/13/5104المヱافベ  هـ03/18/0412
)مÀئة ヱسبعة ヱثاثヱن مヤيヱن ヱمÀئة  ل ヱ013,010,128قدره  عヱدية )أرامكヱ السعヱدية( مبヤغالزيÇ العربية الس

تÀييد هذا الحكم من قبل هـ 03/10/0411بتÀريخ تم ヱ , لヤشركة ヱヱاحد ال  ヱتسعمÀئة ヱثمÀنية ヱخمسヱن ل(
  Àالممحكمة ااستئنヱ مÀلدمÀر أعاذبヱغ المذكヤسيتم إدراج المبヱ لية عند إستامه يل بختم التنفيذÀائم المヱه في الق. 

 . إستام المبヤغتم الحÀلية لم ي حتヴ تÀريخ صدヱر القヱائم المÀلية ااヱلية
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