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 شرﾜة اﾝمصافي اﾝعربية اﾝسعودية

 سعودية(شرﾜة مساهمة )
 ـ اﾝمملﾜة اﾝعربية اﾝسعودية جدة

  إيضاحـات حـول اﾝقوائم اﾝماﾝيـة
 م2015 ديسمبر 31اﾝماﾝية اﾝمヱتهية في  ﾝلسヱة

 سعودي ريـالاﾝعملة اﾝمستخدمة : 
 
 

 معلومات عن اﾝشرﾜة: ـ1
 .مصافي اﾝعربية اﾝسعوديةشرﾜة اﾝ:       اسم اﾝشرﾜة

 

 .جدة :   اﾝمرﾜز اﾝرئيسي
 

ة بموجب اﾟمرسوم اﾟملﾞي اﾞﾟريم رقم :     اﾝسجل اﾝتجاري  هـ وتم تسجيل 14/08/1380بتاريخ  376تأسست اﾟش゙ر
ة بموجب اﾟسجل اﾟتجاري رقم   هـ. 19/12/1379بتاريخ  4030003334اﾟش゙ر

 

ة مساهمة سعودية.اﾜﾝيان اﾝقاヱوヱي  :     ش゙ر
 

ية ومカها شراء وتسويق وتصفية واستيراد وتصدير وتوزيع   : أغراض اﾝشرﾜة اﾟقيام بجميع カشاطات ااعمال اﾟبتر゚و
ية ومشتقاتها في اﾟداخل واﾟخارج وتカفيذ  اﾟبترول بما فيه اカﾟفط اﾟخام واﾟمカتجات اﾟبتر゚و

تيراد وتجارة اﾟمشروعات اﾟتجارية واﾟصカاعية واصاح ااراضي واﾟمرافق واカﾟقل واﾟمياケ واس
ات وشراء ااسهم اات اﾟتجارية وتاسيس اﾟش゙ر  .اﾟمواد واﾟمعدات واعمال اﾟ゙و

 

ة  ヱشاط اﾝشرﾜة اﾝحاﾝي: ات متعلقة باカﾟشاط اﾟمرخص ﾟهافى يتمثل カشاط اﾟش゙ر  . ااستثمار في ش゙ر
 

ة من أول يカاير وتカتهي في カهاية ديسمب:       اﾝسヱة اﾝماﾝية    ر من ﾞل عام ميادي.تبدأ اﾟسカة اﾟماﾟية ﾟلش゙ر
 

 .هـ13/08/1425من تاريخ سカة  45     :     مدة اﾝشرﾜة 
 

 :  أساس إعداد اﾝقوائم اﾝماﾝية         -2
اﾟصادرة عن اﾟهيئة اﾟسعوديه ﾟلمحاسبين اﾟقاカوカيين وبما يتفق مع تم إعداد اﾟقوائم اﾟماﾟية وفقًا ﾟمعايير اﾟمحاسبة 

ات.  متطلبات カظام اﾟش゙ر
 

 :  رف اﾝمحاسبياﾝع 2-1
ة قاعدة اإستحقاق في تسجيل  يتم إعداد اﾟقوائم اﾟماﾟية بカاء علي مفهوم اﾟتﾞلفة اﾟتاريخية وتتبع اﾟش゙ر

 .إيراداتها ومصروفاتها مع إفتراض إستمرارية اカﾟشاط
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 : ات اأجヱبيةاﾝعم  3-2
ﾟة با اﾟسعودى  ريـالاﾟسعودى ويتم إثبات اﾟمعامات اﾟتي تتم باﾟعمات اأجカبية باﾟ ريـالتمسك حسابات اﾟش゙ر

ز اﾟماﾟي على أساس أسعار اﾟصرف اﾟسائدة وقت اﾟتعامل. وفي تاريخ  يتم ترجمة أرصدة اأصول اﾟم゙ر
وفقا أسعار اﾟصرف اﾟمعلカة فى ذﾟك اﾟتاريخ من اﾟبカوك وااﾟتزامات ذات اﾟطبيعة اカﾟقدية باﾟعمات اأجカبية 

ة, وتدرج اﾟفروق اカﾟاتجة من اﾟتقييم سواء ربحا أو خسارة بقائمة اﾟدخل.  اﾟتي تتعامل معها اﾟش゙ر
 

هاﾜاتها:    3-3  اأصول اﾝثابتة وا 
カخفاض اカﾟات  عن تثبت اأصول اﾟثابتة بتﾞلفتها اﾟتاريخية وتظهر مخصوما مカها مجمع اإهاك واإ  -أ

اカﾟقص فى اﾟقيمة, ويتم إهاك اأصول اﾟثابتة اﾟقابلة ﾟإهاك بطريقة اﾟقسط اﾟثابت وذﾟك على مدار 
اﾟعمر اإカتاجي اﾟمقدر ﾞﾟل カوع من أカواع اأصول. وفيما يلي بيان بカسب اإهاك اﾟمحددة بカاء 

 -اض إحتساب اإهاك :على اﾟعمر اإカتاجى اﾟمقدر ﾞﾟل بカد من بカود اأصول وذﾟك أغر 
 

 ヱسبة اإستهاك اأصــــل ヱسبة اإستهاك اأصــــل
 %20 أثاث ومفروشات %20 أجهزة حاسب آﾟي

 %20 سيارات %20 ومعدات مﾞتبيةأجهزة 
    %20 تحسيカات فى مؤجر

    
 

 يتم اﾟبدء في إهاك اأصول اﾟثابتة من تاريخ إعداد هذケ اأصول ﾟإستخدام.  -ب
يتم تحميل مصاريف اﾟصياカة واإصاح اﾟتي يتم تﾞبدها ﾟلمحافظة على اﾟمカافع ااقتصادية   -ج

 اﾟمستقبلية اﾟمتوقعة من هذケ اأصول على قائمة اﾟدخل عカد اﾟقيام بها.

 :  أهم اﾝسياسات اﾝمحاسبية اﾝمطبقة    -3
 اﾟقوائم اﾟماﾟية واﾟتى تطبق بثبات : في إعداد هذケ عةفيما يلي ملخص أهم اﾟسياسات اﾟمحاسبية اﾟمتب

 :  إستخدام اﾝتقديرات 3-1
يقتضي إعداد اﾟقوائم اﾟماﾟية، طبقا ﾟمعايير اﾟمحاسبة اﾟمتعارف عليها فى اﾟمملﾞة اﾟعربية اﾟسعودية، إسـتخدام 

ة، واإفصـــاح عـــن اﾟمســـجل واإﾟتزامـــات اأصـــولاﾟتقــديرات واأفتراضـــات اﾟتـــى قـــد تـــؤثر علـــى أرصــدة بعـــض 
ز اﾟماﾟى. إن أيـة تقـديرات أو أفتراضـات تـؤثر  واإﾟتزامات اأصولبعض  اﾟمحتمله ﾞما فى تاريخ قائمة اﾟم゙ر
يمﾞن أن تؤثر أيضا على مباﾟغ اإيرادات واﾟمصـاريف اﾟمصـرح عカهـا ﾟـカفس اﾟفتـرة   وااﾟتزامات اأصولعلى 

راضـات وفقـا ﾟمعرفـة اإدارة ﾟاحـداث واﾟعمليـات اﾟجاريـة، اﾟمعروضة. وباﾟرغم من إعداد هـذケ اﾟتقـديرات واأفت
فإن اカﾟتائ  اﾟفعلية يمﾞن أن تختلف عن هذケ اﾟتقديرات ويتم تقييم اﾟتقديرات واافتراضات بشـﾞل مسـتمر وهـى 

 مبカيه على خبرة سابقة وعوامل اخرى تتضمن توقعات بااحداث اﾟمستقبلية واﾟتى تعتبر مカاسبة ﾟلظروف.
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 :  ااヱخفاض في قيمة اأصول   3-4
カخفاض فى قيمتها وذﾟك عカدما تشير ﾟلتأﾞد من وجود إ ﾟاصول طويلة اأجليتم مراجعة اﾟقيمة اﾟدفترية 

اأحداث أو اﾟتغيرات فى اﾟظروف إﾟى عدم إمﾞاカية إسترداد قيمتها اﾟدفترية. وفى حاﾟة وجود مثل هذا اﾟدﾟيل 
وزيادة  اﾟقيمة اﾟدفترية ﾟاصل عن اﾟقيمة اﾟمقدرة اﾟقابلة ﾟاسترداد. عカدئذ تخفض اﾟموجودات إﾟى اﾟقيمة 

 اﾟقابلة ﾟاسترداد ﾟها. 
 

 يتم إثبات خسائر اإカخفاض فى اﾟقيمة ﾞمصروف فى قائمة اﾟدخل. (أ 
 
باカﾟسبة ﾟممتلﾞات واآات واﾟمعدات فإカه اذا تم احقا عﾞس قيد خسارة اأカخفاض فى اﾟقيمة، عカدئذ يتم  (ب 

ا زيادة اﾟقيمة اﾟدفترية ﾟاصل إﾟى اﾟقيمة اﾟقابله ﾟاسترداد على أا تزيد اﾟقيمة اﾟدفترية اﾟتى تمت زيادته
عن اﾟقيمة اﾟدفترية اﾟتى ﾞان من اﾟمفترض تحديدها فيما ﾟو ﾟم يتم إثبات خسارة اإカخفاض فى قيمة 

 اأصل فى اﾟسカوات اﾟسابقة. 
 

 ج( يتم إثبات عﾞس قيد خسارة اأカخفاض فى قيمة اأصل ﾞإيرادت فى قائمة اﾟدخل مباشر.
 

 :  تحقق اإيراد    3-5
ة  ات اﾟتي تقل カسبة اﾟملﾞية فيها عن إيراداتها  بإثباتتقوم اﾟش゙ر % عカـد اعـان 20من ااستثمارات في اﾟش゙ر

ات  إثبــاتاﾟتوزيــع وااســتام اﾟفعلــي ، ويــتم  وفقــًا ﾟطريقــة حقــوق  اﾟمســتثمر فيهــاايــرادات ااســتثمارات فــي اﾟشــ゙ر
 اﾟملﾞية واايرادات من اﾟودائع اﾟبﾞカية على أساس مبدأ اإستحقاق.

 

 :  اﾝمصاريف    3-6
 تتمثل اﾟمصاريف اﾟعمومية واإدارية فى مصاريف ااقسام اﾟماﾟية واإدارية.

 

 :  زﾜاة    3-7
اة اﾟمعمول بها فى اﾟمملﾞة اﾟعربية  إحتسابيتم  اة اﾟشرعية سカويًا وتسجيلها وفقًا ﾟقواعد وカظم اﾟ゙ز اﾟ゙ز

اة على قائمة اﾟد  خل.اﾟسعودية وفقًا اساس ااستحقاق, ويتم اثبات مصروف اﾟ゙ز
 

 :  إستثمارات   3-8
ة في إستخدام هذケ اأوراق. -  تم تصカيف اإستثمارات في اأوراق اﾟماﾟية بカاء على カية إدارة اﾟش゙ر
  
اأوراق اﾟماﾟية اﾟمصカفة ﾞأوراق تجارية )إستثمارات في محافظ إستثمارات( يتم إثباتها باﾟقيمة اﾟعادﾟة, ويتم  -

ﾟخسائر غير اﾟدخل.إثبات اأرباح واﾟظورة في قائمة اカم 
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 :  إستثمارات   8-3تابع..
 

  
 

 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 :  اヱﾝقدية وما فى حﾜمها  3-9

أغراض إعداد قائمة اﾟتدفقات اカﾟقدية تتضمن اカﾟقدية وما في حﾞمها اأرصدة اカﾟقدية واﾟودائع أجل ﾟمدة ا تزيد 
 سحب على اﾟمﾞشوف. -عن ثاثة شهور وتظهر مخصومًا مカها بカوك 

 

 

 
 :  اﾝمخصصات 3-12

يتم إثبات اﾟمخصصات عカد وجود اﾟتزام قاカوカي أو مستدل عليه من اﾟظروف اﾟمحيطة カتيجة ﾟحدث في اﾟماضي. 
 تخدامها ﾟسداد ذﾟك ااﾟتزام.ويﾞون من اﾟمحتمل أن يترتب عカه تدفق ﾟمカافع اقتصادية يتم اس

 

اأوراق اﾟماﾟية اﾟمتاحه ﾟلبيع )وهي اإستثمارت اﾟتي ايتم تصカيفها تجارية أو ﾟغرض اإحتفاظ( يتم إثباتها  -
 .اﾟمساهمينباﾟقيمة اﾟعادﾟة, ويتم إثبات اأرباح واﾟخسائر غير اﾟمカظورة ضمن حقوق 

  
 عب تحديد اﾟقيمة اﾟعادﾟة ﾟاوراق اﾟماﾟية اﾟمتاحة ﾟلبيع يتم إثباتها باﾟتﾞلفة.عカدما يص -
  
ات بカسب مساهمه  - % على اأقل بإستخدام طريقة حقوق اﾟملﾞية واﾟتي 20يتم إثبات اإستثمارات في اﾟش゙ر

افي أصول بموجبها يتم إثبات اإستثمار باﾟتﾞلفة مع تعديله بأية تعديات في カصيب اﾟمساهمه في ص
ة اﾟمستثمر فيها.  اﾟش゙ر

  

-  ケمؤقت في قيمة هذﾟخفاض غير اカية مقابل اإﾟماﾟإستثمارات في اأوراق اﾟ يةﾟحاﾟقيمة اﾟيتم تخفيض ا
 اإستثمارات.

  
يتم اإعتراف بإيرادات اإستثمار في اأوراق اﾟماﾟية )ﾟغير اإستثمارات اﾟتي تعاﾟ  بطريقة حقوق اﾟملﾞية(  -

 عان توزيعات اأرباح.عカد إ

3-10 ヱ افأةﾜخدمةمﾝهاية ا  : 
ز اﾟماﾟ يتم تﾞوين مخصص في تاريخ  عويض عن カهاية اﾟخدمة وفقا カﾟظام ﾟلمباﾟغ اﾟمستحقة ﾟلعاملين ﾞتي اﾟم゙ر

 اﾟعمل واﾟعمال اﾟسعودي مقابل فترات عملهم.

 :  اﾝعماء واﾝمديヱون واأرصدة اﾝمديヱة اأخرى 3-11
اﾟمديカة اأخرى باﾟقيمة اأسمية وتظهر مخصوما مカها أية يتم تسجيل اﾟعماء واﾟمديカون اﾟمتカوعون واأرصدة 

 مباﾟغ من اﾟمتوقع عدم تحصيلها.
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 :  يجاراتاإ  3-13

عقود اإيجارات اﾟتي تقوم بتحويل ﾞافة اﾟمカافع واﾟمخاطر اﾟمتعلقه باأصل يتم تصカيفها على أカها عقود  -
 إيجار رأسماﾟية. وما عدا ذﾟك يتم تصカيفها على أカها عقود إيجار تشغيلية.

اﾟتشغيلي يتم إثباتها وتحميلها على قائمة اﾟدخل خال فترة اإيجار قساط اإيجار اﾟمحصلة من اإيجار أ -
 بإستخدام اﾟقسط اﾟثابت.

 

   اإحتياطي اヱﾝظامي:  3-14
ة بتجカيب カسبة  % من صافي اﾟدخل اﾟسカوي ﾞإحتياطي カظامي غير قابل ﾟلتوزيع وفقًا カﾟص 10تقوم اﾟش゙ر

ات ويجوز اﾟتوقف عن تج176カاﾟمادة )  % من رأس اﾟمال.50يبه عカدما يبلغ カسبة ( من カظام اﾟش゙ر
 

 :  ربحية اﾝسهم  3-15
  متوسط  إحتسابيتمﾟمستمرة على اﾟشطه اカربح من ااﾟعادية بقسمة اﾟمستمرة اﾟشطة اカسهم من اأﾟربحية ا

 .اﾟمرجح ﾟعدد ااسهم اﾟقائمة فى カهاية اﾟسカة
  فرعية بقسمة ايرادات  إحتسابيتمﾟسهم من ااعمال اﾟفرعية بعد طرح حصتها من ربحية اﾟااعمال ا

اة على اﾟمتوسط اﾟمرجح ﾟعدد ااسهم اﾟقائمة فى カهاية اﾟسカة.  مخصص اﾟ゙ز

  عدد ااسهم  إحتسابيتمﾟ مرجحﾟمتوسط اﾟدخل على اﾟربح بقسمة صافى اﾟسهم من صافى اﾟربحية ا
 اﾟقائمة فى カهاية اﾟسカة.

 

 :ヱقد وما في حﾜمه      -4
    م12/2015/ 31  م12/2014/ 31
 カقد باﾟصカدوق   1 781  12

 カقد ﾟدي اﾟبカوك   28 764 793  16 045 898
 ودائع بﾞカية   ---  12 377 011
921 422 28  574 766 28    

 

 أرصدة مديヱة أخرى ومصروفات مدفوعة مقدمًا:      -5
    م12/2015/ 31  م12/2014/ 31
 سلف عاملين     70 000  ---
  اﾟمصروفات اﾟمدفوعة مقدماً     9 542  7 917
 أرصدة مديカة أخرى )*(    6 571 250  6 571 250
167 579 6  792 650 6    

مﾞتب باﾞودح وأبو اﾟخير واﾟمﾞلف من قبل  يخبير اﾟمحاسبﾟل صرفت اتعاب تتمثل اأرصدة اﾟمديカة اأخري في)*( 
ة اﾟزيت اﾟعربية اﾟسعودية اﾟدائرة اﾟتجارية اﾟثاカية بفرع اﾟمحﾞمة اإدارية باﾟد مام اﾟتى カظرت فى اﾟدعوى اﾟمرفوعة ضد ش゙ر

وسيتم تسوية اﾟمبلغ عカد تحصيل سعودي  ريـال 6 571 250م مبلغ 2015ديسمبر  31واﾟباﾟغ قيمته فى أرامﾞو 
ة ارامﾞو  أ(. -19إيضاح رقم ) اﾟمستحق على ش゙ر
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 اﾝمعامات مع اأطراف ذوى اﾝعاقة:  -6
ات اﾟتى يمتلﾞون فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسهم تتمثل  ة وأقاربهم واﾟش゙ر اء باﾟش゙ر و أاأطراف ذات اﾟعاقة فى اﾟش゙ر

ات.  هم حصة اﾟسيطرケ على هذケ اﾟش゙ر برمت مع اأطراف ذات اﾟعاقة أفيما يلى ملخص بأهم اﾟمعامات اﾟتى و حصص تخ゚و
 عام.اﾟخال 

 

 حجم اﾝمعاملة طبيعة اﾝعاقة اﾝعاقة ااسم
 اﾝسヱةخال 

 م2015

 حجم اﾝمعاملة
 اﾝسヱةخال 

 م2014
ة اﾟعربية ﾟلصهاري  اﾟمحدودة    اﾟش゙ر

 
 زميلة
 

ة  - عموات مستحقة على اﾟقرض اﾟممカوح ﾟش゙ر
 اﾟصهاري  

 أتعاب خدمات إدارية محملة على اﾟصهاري   -

565 45 
500 301 

565 45 
500 301 

ة اﾟعربية ﾟلسلفوカات يوカية ﾟلسلفوカات カتيجة مطاﾟبة اﾟبカك مد - زميلة  اﾟش゙ر
 ( ب -18)إيضاح رقم 

133 738 7 --- 

 462 500 467 750 بدات أعضاء مجلس اأدراة  - -- أعضاء مجلس اأدارة واﾟلجان 

 360 000 360 000 رواتب وبدات اﾟعضو اﾟمカتدب - -- اﾟعضو اﾟمカتدب

 625 027 --- مﾞأفأت مجلس اأدارة  - -- أعضاء مجلس اأدارة 
 

 اارصدة اヱﾝاتجة من تلك اﾝمعامات ﾜما يلي: أهم وقد بلغت
 اﾝمستحق على شرﾜات زميلة )باﾝصافي(: -

 م12/2014/ 31  م12/2015/ 31  
ﾟمحدودة اﾟلصهاري  اﾟ عربيةﾟة ا  4 707 188  5 054 251   ش゙ر

ة اﾟعربية ﾟلسلفوカات  ---  7 738 133  ب(-18)إيضاح رقم  اﾟش゙ر
 ---  (3 869 067)  (7)إيضاح رقم  مخصص اﾟديون اﾟمشﾞوك في تحصيلها :يخصم 

  317 923 8  188 707 4 
 

   :أرصدة دائヱة أخري ومصروفات مستحقة    –7
 

    م12/2015/ 31  م12/2014/ 31
 اﾟمصروفات اﾟمستحقة    778 640  1 455 242
 )*(اأرصدة اﾟدائカة اأخري    7 738 133  6 700
942 461 1  773 516 8    

 

カتيجـة ﾞﾟوカهـا ضـامカة ﾟتسـهيات  تجاريـة ﾟبカـوكإﾟتـزام  م فـي2015ديسمبر  31تتمثل اأرصدة اﾟدائカة اأخري في  )*(
ات  ة اﾟسلفوカات( و  اﾟزميلةممカوحة أحدى اﾟش゙ر ة  اﾟبカوكﾟك カتيجة ﾟطلب ذ)ش゙ر بسداد اﾟجزء اﾟمضمون مـن قبـل اﾟشـ゙ر
ة باﾟمبلغ أعاケ وتم إثبات م ة  ، ﾟك اﾟمبلغذب اﾟزميلةديوカية على اﾟش゙ر ز اﾟماﾟي ﾟلش゙ر  تـمفقـد اﾟزميلة وカظرًا ﾟتدهور اﾟم゙ر

واﾟــذي يمثــل カســبة ( 6) إيضــاح رقــم ســعودي ريـــال 3 869 067 خصــص ديــون مشــﾞوك فــي تحصــيلها بمبلــغم تﾞــوين
ة  50%  .اﾟزميلةمن إجماﾟى اﾟمستحق على اﾟش゙ر
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  : مساهمون دائヱون      -8
 ريـال 3 611 851يمثل مساهمون دائカون توزيعات أرباح غير مستلمة بواسطة اﾟمساهمين عن سカوات سابقة بلغت 

سعودي(، ﾟم يتم  ريـال 3 434 016م مبلغ 2014ديسمبر  31م )ﾞما بلغت فى 2015ديسمبر  31سعودي ﾞما في 
ة باإعان حيث .معرفة عカاويカهم وتحديث بياカاتهم صرفها ﾟلمساهمين بسبب عدم عبر  اﾟعام اﾟماضي قامت اﾟش゙ر

 .موقعها بأسماء اﾟمساهمين اﾟذين ﾟديهم أرباح مستحقة وغير مستلمة
 

 :زميلة إستثمارات فى شرﾜات     -9

   
ات اﾟتقييم اأستثمارات فى تم  – ات ﾟهذケ زميلة باأعتماد على قوائم ماﾟية إدارية غير مدققةاﾟش゙ر カظرًا ﾟعدم  اﾟش゙ر

  .إستامカا قوائم ماﾟية مدققة حتى تاريخه

 
  :(باﾝصافى) زميلةقرض طويل اأجل ﾝشرﾜة     -10

م فقد تم اﾟموافقه على مカح 7/1/2002ه اﾟموافق 23/10/1422جتماع مجلس اادارة بتاريخ إعلى محضر  بカاءً 
ة اﾟعربية ﾟلصهار  سعودى وقد تم دفع  ريـال 1 518 750ريﾞى بما يعادل مأدوار  405 000مقدارケ  ي  قرضاً اﾟش゙ر

ة اﾟصهاري  بتاريخ إاﾟمبلغ  カه ﾟم أحيث  سعودي ريـال 525 660وتم تﾞوين مخصص بمبلغ م ﾟ2/1/2002ى ش゙ر
 سعودي. ريـال 993.090وبカاًء عليه يصبح صافي مبلغ اﾟقرض  ه حتى تاريخهقساط مカأية أيسدد 

 
 

 اﾝرصيد فى
 م4201ديسمبر  31

 اﾝرصيد فى 
 م2015ديسمبر  31

ヱسبة 
 اﾝملﾜية

   

 اﾝشرﾜة اﾝعربية ﾝلصهاريج اﾝمحدودة  -أ  27%     

 رصيد بداية اﾟسカة  42 509 112  37 178 521
ة فى   4 939 350  5 330 591 ة  أرباحカصيب اﾟش゙ر  اﾟزميلة اﾟش゙ر
   اﾝسヱةخر آاﾝرصيد فى   47 448 462  42 509 112

     
 اﾝشرﾜة اﾝعربية ﾝلسلفوヱات اﾝمحدودة -ب 34%     

 اﾟسカةرصيد بداية   10 905 441  10 865 297
ة فى  (5 445 170)  40 144 ة ( /أرباح خسارة  )カصيب اﾟش゙ر اﾟش゙ر

 اﾟزميلة
 اﾝرصيد فى آخر اﾝسヱة    5 460 271  10 905 441
 إجماﾝى ااستثمار فى شرﾜات زميلة   52 908 733  53 414 553
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 :ت فى أوراق ماﾝية متاحة ﾝلبيعإستثمارا    -11
 

ة فيها カسبة ملﾞية  إستثمارات تتمثل فى  يلى: ﾞما% وذﾟك 20قل من أاﾟش゙ر
 اﾝرصيد فى

 م2014 ديسمبر 31
 اﾝرصيد فى 

 م2015 ديسمبر 31
   

 اﾟمجموعة اﾟسعودية ﾟاستثمار اﾟصカاعى     209 835 768  386 547 571
ة أسمカت     1 861 708  3 188 561  تبوكش゙ر
 بカك اﾟرياض    29 808  40 776
908 776 389  284 727 211     

      

 

 غير اﾝمحققة:  رباحاأ    -أ-11
    م2015 ديسمبر 31  م2014 ديسمبر 31
 اﾟرصيد أول اﾟسカة     268 847 468  375 045 311

 ب( -11) غير اﾟمحققة عن اﾟسカة)اﾟخسائر(     (178 049 624)  (106 197 843)
 م31/12/2015اﾝرصيد في     90 797 844  268 847 468

 
 

 : موقف هذヮ اإستثمارات وفيما يلى ملخص   -ب-11
 

 )اﾝخسائر(

 اﾝغير محققة
 اﾝرصيد في

 31 ديسمبر 2014م

 اﾝرصيد في
 31 ديسمبر 2015م

 اﾝقيمة اﾝسوقية

 ﾝلسهم في

 م13/12/2015

  عدد اأسهم

(176 711 803) 386 547 571 209 835 768 13.81 15 194 480 
اﾟمجموعة اﾟسعودية 
 ﾟإستثمار اﾟصカاعي

      

( 853 326 1 ة أسمカت تبوك 571 128 14.48 1 861 708 561 188 3 (  ش゙ر

      

 بカك اﾟرياض 400 2 12.42 808 29 776 40 (968 10 )

(624 049 178) 908 776 389 284 727 211    
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 ول اﾝثابتة )باﾝصافي(اأص -12

 سيارات اإجماﾝى
 تحسيヱات فى

 مؤجر 

أجهزة ومعدات 
 اﾝمﾜاتب

اﾝحاسب 
 اآﾝى

اأثاث 
 واﾝمفروشات

 اﾝبيان

      
 اﾝتﾜلفة

 رصيد أول اﾟسカة 137،383 35،999 10،743 244،236 79،000 507,361

 إضافات خال اﾟسカة --- 6،470 7،500 --- ---  13,970      

 م31/12/2015 اﾝرصيد فى 137,383 42,469 18,243 244,236 79,000 521,331

      
 مجمع اإهاك

 مجمع إهاك أول اﾟسカة 137،382 30،656 10،301 244،235 78،999 501,573

 إهاك اﾟعام --- 3،671 1،754 --- --- 5,425

 م31/12/2015 اﾝرصيد فى 137,382 34,327 12,055 244,235 78,999 506,998

14,333 1 1 6,188 8,142 1 
صافى اﾝقيمة اﾝدفترية فى 

 م31/12/2015

5,788 1 1 442 5,343 1 
صافى اﾝقيمة اﾝدفترية فى 

 م31/12/2014

 
 
 
 

رصيد أول  اتمخصص -13
 ةヱاﾝس

 اﾝمﾜون خال
 اﾝعام

اﾝمستخدم  خال 
 اﾝعام

 اﾝرصيد في
 م5201ديسمبر  31

 مةカهاية اﾟخد مﾞافأة مخصص
 

490 418 565 90 (170 53) 885 455 

مخصص اﾟديون اﾟمشﾞوك فى تحصيلها 
 (6)إيضاح رقم  - )أطراف ذات عاقة(

--- 
 

067 869 3 --- 067 869 3 

مخصص اﾟديون اﾟمشﾞوك فى تحصيلها 
 (10)إيضاح رقم  - )قروض طويلة ااجل(

660 525 
 

--- --- 660  525 
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 :وقف اﾝزﾜوياﾝم -14 م5201    م2014 
  :إحتساب اﾝزﾜاة اﾝشرعية 14-1           

 
 
 
 
 

 تعديل صافى اﾝربح     
اة   8 454 801  21 934 957  صافى اﾟربح قبل اﾟ゙ز

 فرق إستهاك   ---  (204)
 مخصصات   3 959 632  44 768

 أخري   515 820  (5 370 734)
 صافي اﾝربح اﾝمعدل   12 930 253  16 608 787

  أساس إحتساب اﾝزﾜاة     
 رأس اﾟمال   150 000 000  150 000 000
 اأحتياطي اカﾟظامي    22 232 215  19 359 428
 اأرباح اﾟمرحلة   25 914 755  18 986 246
 اﾟمخصصات   890 980  899 382
 ضافي(رصيد جاري دائن )ﾟتمويل اإ ---  3 117 113
 أخري   272 459 319  268 847 468
 صافي اﾟربح اﾟمعدل   12 930 253  16 608 787
424 818 477  522 427 484    
 اأصول اﾟثابتة )باﾟصافى(   14 333  177 421
 ستثماراتاإ   443 191 461  438 346 387
 أخري   1 518 750  ---
808 523 438  544 724 444     
 ياﾝوعاء اﾝزﾜو       39 702 978  39 294 616

 (% من اﾝوعاء اﾝزﾜوي2.5)اﾝزﾜاة اﾝشرعية     992 574  367 982
 
 
 
 

 حرﾜة مخصص اﾝزﾜاة: 14-2   
 

 في بـدايـة اﾟسカـــة  1 090 729  966 995
 مخصصات أカتفي اﾟغرض مカها  (108 362)  ---
  مخصص اﾟسカة  992 574  1 008 634

 اﾟمستخدم من اﾟمخصص  (982 367)  (884 900)
729 090 1  574 992   

 
 :اﾝموقف اﾝزﾜوى 14-3

وية  ة اإقرارات اﾟ゙ز اة 2014 سカةحتى قدمت اﾟش゙ر ة على شهادة من مصلحة اﾟ゙ز م وحصلت اﾟش゙ر
اة واﾟدخل باﾟربط حتى تاريخه. م تقم مصلحة اﾟ゙ز  واﾟدخل، ゚و
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   :يراداتإا    –16
 إيرادات اإستثمارات: 16-1 

 
 

 

  م12/2015/ 31  م12/2014/ 31
إيرادات إستثمار فى اﾟمجموعة اﾟسعودية ﾟاستثمار  15 194 480  15 194 480

 اﾟصカاعي 
ة أسمカت تبوك 64 286  231 428  إيرادات إستثمار فى ش゙ر
 إيرادات أخري  1 680  1 872
780 427 15  446 260 15  

 
 

  )خسائر( / ヱصيب اﾝشرﾜة من صافى أرباح 2-16     م12/2015/ 31  م12/2014/ 31
 :ﾝشرﾜات اﾝزميلة اﾝمستثمر فيها            

ة اﾟعربية ﾟلصهاري  اﾟمحدودة 4 939 350  5 330 591  )*( اﾟش゙ر
ة اﾟعربية ﾟلسلفوカات اﾟمحدودة (5 445 170)  40 143  اﾟش゙ر
734 370 5   (820 505)  
514 798 20  626 754 14  

 
يةعカد إصدار اﾟقوائم اﾟماﾟية اأ)*(  ة فـي  ゚و ةم إثبـات تـ، م2015ديسـمبر  ﾟ31لش゙ر فـي أربـاح  حصـة اﾟشـ゙ر

ة اﾟعربيـــة ﾟلصـــهاري  باﾟخطـــأ  ســـعودي وتـــم إﾞتشـــاف اﾟخطـــأ  ريــــال 9 878 701مبلـــغ باأســـتثمار فـــي اﾟشـــ゙ر
ةاﾟحسابي عカد إعـداد اﾟقـوائم اﾟماﾟيـة اﾟمدققـة وتـم تعـديل قيمـة   4 939 350فـى اأربـاح ﾟتﾞـون  حصـة اﾟشـ゙ر

 .هو موضح بعاﾟية سعودي ﾞما ريـال
 
 
 
 

   :رأس اﾝمال اﾝمدفوع    -15
ة اﾟمصرح به واﾟمدفو  سعودى ﾞأسهم عادية カقدية موزعة على         ريـال 150 000 000ع مبلغ بلغ رأس مال اﾟش゙ر

ة وتم دفعها  ريـال 10سهم بقيمة أسمية  15 000 000 سعودى ﾟلسهم اﾟواحد وقد اﾞتتب اﾟمؤسسون فى جميع أسهم اﾟش゙ر
 باﾞﾟامل.
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 م2014  م5201 :داريةا  عمومية و مصروفات  - 17

 1 129 605  1 289 179 رواتب وأجور وما في حﾞمها 
 95 000  112 875 إيجارات 

 112 500  117 750 بدل حضور اإجتماعات واﾟلجان
 350 000  350 000 مﾞأفأة أعضاء مجلس اأدارة

ﾟجمعية اﾟ30 000  34 000 عموميةمصروفات ا 
 260 000  247 000 مصروفات أتعاب مهカية 
 68 364  16 484 مصروفات تذاﾞر سفر
 10 013  10 561 مصروفات بريد وهاتف 

 4 995  7 034 مصروفات محروقات وصياカة سيارات
 9 779  13 407 مصاريف قرطاسية ومطبوعات

 4 506  7 808 ضيافة وカظافه
 100 972  126 796  إعاカات باﾟصحف

 54 766  21 025 مصروفات عاج ﾟلموظفين
 55 000  210 200 مﾞافأت عاملين
 17 558  26 280 مصروفات بﾞカية

 220 000  220 000 رسوم هيئة سوق اﾟماﾟية
 93 276  52 222 مصروفات اﾟتأميカات اأجتماعية

 28 275  16 239 رسوم وأشتراﾞات
 ---  ﾟ 000 10يةغرامة هيئة اﾟسوق اﾟما
 1 485  1 527 مصروفات ﾞهرباء ومياة

 2 687  3 025 مصروفات متカوعة
 412 893 2  781 648 2 

 
 :إﾝتزامات محتملة    -18

ة カسبة  - أ ة زميلة( وتبلغ 27تضمن اﾟش゙ر ة اﾟصهاري  اﾟعربية اﾟمحدودة )ش゙ر % من تسهيات ائتماカية ممカوحة ﾟش゙ر
فى ريـال سعودي  14 037 118سعودى ) ريـال 3 617 995م مبلغ 31/12/2015 يقيمة اﾟضماカات اﾟمقدمة ف

 .م(31/12/2014
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 :إﾝتزامات محتملة -18تابع..

ة زميلة( من  - ب ة اﾟعربية ﾟلسلفوカات اﾟمحدودة )ش゙ر ة カسبة من اﾟتسهيات اائتماカية اﾟممカوحة ﾟلش゙ر تضمن اﾟش゙ر
سعودى وفقًا  ريـال 19 686 354م مبلغ 31/12/2015 ية فاﾟبカوك وتبلغ قيمة اﾟتسهيات اﾟممカوحة اﾟقائم

ة اﾟسلفوカات في سداد أقساط اﾟتسهيات اأئتماカية فقد طاﾟب ة اﾟسلفوカات اﾟماﾟية. وカتيجة ﾟتعثر ش゙ر  تﾟبياカات ش゙ر
ة بسداد مبلغ  ة اﾟسلفوカات بカسبة  ريـال 7 738 133اﾟبカوك اﾟش゙ر % )إيضاح رقم 34سعودي ﾞﾟوカها ضامカة ﾟش゙ر

هـ اﾟموافق 11/04/1437خطاب مطاﾟبة من اﾟبカك اأهلي اﾟتجاري اﾟمؤرخ بتاريخ وذﾟك بموجب (، 7رقم  و 6
بخطاب مطاﾟبة ريـال سعودي وأيضًا  2،639،015ضح مطاﾟبة اﾟبカك بمديوカية بمبلغ و م واﾟذي ي21/01/2016

ضح مطاﾟبة و م واﾟذي ي21/10/2015هـ اﾟموافق 06/01/1437من اﾟبカك اﾟسعودية اﾟبريطاカي اﾟمؤرخ بتاريخ 
 .ريـال سعودي 5،099،118اﾟبカك بمديوカية بمبلغ 

 

 :اﾝمﾜاسب اﾝمحتملة     -19
ة بتاريخ  - أ ة اﾟزيت اﾟعربية اﾟسعودية 28/07/1428قامت اﾟش゙ر ه برفع دعوى قضائية ﾟدى ديوان اﾟمظاﾟم ضد ش゙ر

سعودى. وبتاريخ  ريـالمليار  2,03)أرامﾞو اﾟسعودية( تطاﾟبها بايرادات مستحقة من سカوات سابقة بمبلغ 
م صدر حﾞم من اﾟمحﾞمة اادارية باﾟدمام )ديوان اﾟمظاﾟم( بان تدفع 14/07/2014ه اﾟموافق 17/08/1435

 ケسعودية( مبلغ وقدرﾟو اﾞسعودية )أرامﾟزيت اﾟة ا ة وتم بتاريخ  ريـال 137 101 958ش゙ر سعودى ﾟلش゙ر
ذ مازال اﾟحﾞم محل اﾟتカفي .ئカاف اﾟدمام واﾟمذيل بختم اﾟتカفيذه تأييد هذا اﾟحﾞم من قبل محﾞمة است17/01/1436

ة بتظلم إﾟى اﾟمقام اﾟسامي اﾞﾟريم بتاريخ  ى  9حتي تاريخه وقد تقدمت اﾟش゙ر       هـ اﾟموافق1437جمادي اأ゚و
ة أرامﾞوا باﾟسداد.2016فبراير  18  م ﾟلمطاﾟبة بتカفيذ اﾟحﾞم اﾟمذﾞور و إﾟزام ش゙ر

 

ن تغير فى مجريات أدﾟه جديدケ يمﾞن أ ذا وجدتإا إカى أカه يصعب اﾟطعن على اﾟحﾞم ويرى اﾟمستشار اﾟقاカو  - ب
ة اﾟزيت اﾟسعوديه )إ عカدثبات اﾟمبلغ باﾟدفاتر إ وسيتم اﾟقضية  .ارامﾞو اﾟسعودية(ستامه من ش゙ر

    
دارة اﾝمخاطر     -20  : اأدوات اﾝماﾝية وا 

ﾟودائعتتمثل اأدوات اﾟقدية واカﾟية فى أرصدة اﾟة اأخرى ماカمديﾟمدفوعة مقدماً  واأرصدة اﾟمصروفات اﾟمستحق  واﾟوا
ات  واأرصدة اﾟدائカة اأخرى. وتمثل اﾟقيمة اﾟدفترية ﾟهذケ اأدوات اﾟماﾟية تقديراً   مساهمون دائカونو  زميلةعلى ش゙ر

 معقوًا ﾟقيمتها اﾟعادﾟة. 
 

 : خطر اائتمان: 20-1
وا يوجد هذا اカﾟوع من اﾟخطر على سداد اﾟمباﾟغ اﾟمستحقة عليهم.  يتمثل خطر اائتمان فى عدم قدرة اﾟعماء

ة カظراً   .ﾟطبيعة カشاط ﾟش゙ر
 

 :بيةヱخطر اﾝعمات اأج: 20-2
ذا  يتمثل خطر اﾟعمات اأجカبية فى اﾟتغيرات فى سعر اﾟصرف واﾟتي تؤثر على اﾟمدفوعات واﾟمقبوضات ゙و

ﾟقدية باカﾟطبيعة اﾟتزامات ذات اﾟبية.قيمة اأصول واإカعمات اأج 
 

  :أرقام اﾝمقارヱة    -21
  .سカة اﾟحاﾟية دون ان يﾞون ﾟذﾟك أثر على صافي اﾟدخلاﾟأرقام اﾟمقارカة ﾟتتماشى مع تبويب  بعض تم إعادة تبويب 

======================= 


