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 2 م2016 مارس 31اﾝماﾝية اﾝمヱتهية في  ﾝلفترةية )غير مدققة( وﾝقائمة اﾝدخل ال  -
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 شرﾜة اﾝمصافي اﾝعربية اﾝسعودية

 سعودية(شرﾜة مساهمة )
 اﾝمملﾜة اﾝعربية اﾝسعودية - دةــــــج

 ية )غير مدققة(وﾝال  إيضاحـات حـول اﾝقوائم اﾝماﾝيـة
 م6201 مارس 31اﾝماﾝية اﾝمヱتهية في  ﾝلفترة

 سعودي ريـالاﾝعملة اﾝمستخدمة : 
 

 

 معلومات عن اﾝشرﾜة: -1
 .شرﾜة اﾝمصافي اﾝعربية اﾝسعودية:       اسم اﾝشرﾜة

 
 .جدة :   اﾝمرﾜز اﾝرئيسي

 
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 اﾟقيام بجميع カشاطات ااعمال اﾟبتر   : أغراض اﾝشرﾜة ゚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
اﾟمشروعات اﾟتجارية واﾟصカاعية واصاح ااراضي واﾟمرافق واカﾟقل واﾟمياケ واستيراد وتجارة 

اات اﾟتج ات وشراء ااسهماﾟمواد واﾟمعدات واعمال اﾟ゙و  .ارية وتاسيس اﾟش゙ر
 

ة  ヱشاط اﾝشرﾜة اﾝحاﾝي : ات متعلقة باカﾟشاط اﾟمرخص ﾟها ستثماراإفى يتمثل カشاط اﾟش゙ر  . في ش゙ر
 
ة من :       اﾝسヱة اﾝماﾝية    يカاير وتカتهي في カهاية ديسمبر من ﾞل عام ميادي. أولتبدأ 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
 

 :  اﾝعرف اﾝمحاسبي 2-1
ة قاعدة اإستحقاق في تسجيل إيراداتها يتم إعداد اﾟقوائم اﾟماﾟية بカاء علي مفه وم اﾟتﾞلفة اﾟتاريخية وتتبع اﾟش゙ر

 .ومصروفاتها مع إفتراض إستمرارية اカﾟشاط
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 :  الصول اﾝثابتة واهاﾜاتها  3-3
تثبت اأصول اﾟثابتة بتﾞلفتها اﾟتاريخية وتظهر مخصوما مカها مجمع اإهاك واإカخفاض اカﾟاتج عن   -أ 

اﾟثابتة اﾟقابلة ﾟإهاك بطريقة اﾟقسط اﾟثابت وذﾟك على مدار اカﾟقص فى اﾟقيمة, ويتم إهاك اأصول 
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 على 

   -اإهاك: إحتساباﾟعمر اإカتاجى اﾟمقدر ﾞﾟل بカد من بカود اأصول وذﾟك أغراض 
  

 

 ヱسبة اإستهاك لصــــلا ヱسبة اإستهاك الصــــل
 %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استخدام.  -ب 
 

ﾟلمحافظة على اﾟمカافع ااقتصادية اﾟمستقبلية  يتم تحميل مصاريف اﾟصياカة واإصاح اﾟتي يتم تﾞبدها  -ج 
 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
 :تية واﾟتي تطبق بثبا゚وفي إعداد هذケ اﾟقوائم اﾟماﾟية اأ فيما يلي ملخص أهم اﾟسياسات اﾟمحاسبية اﾟمتبعة

 :  إستخدام اﾝتقديرات 3-1
يقتضـــي إعـــداد اﾟقـــوائم اﾟماﾟيـــة, طبقـــا ﾟمعـــايير اﾟمحاســـبة اﾟمتعـــارف عليهـــا فـــى اﾟمملﾞـــة اﾟعربيـــة اﾟســـعودية, إســـتخدام 

اﾟمســـجلة, واإفصـــاح عـــن بعـــض  واإﾟتزامـــات اأصـــولاﾟتقــديرات واأفتراضـــات اﾟتـــى قـــد تـــؤثر علـــى أرصـــدة بعــض 
ز اﾟماﾟى. إن أية تقديرات أو أفتراضات تؤثر على اﾟمحتمله ﾞ واإﾟتزامات اأصول  اأصـولما فى تاريخ قائمة اﾟم゙ر

يمﾞن أن تؤثر أيضا على مباﾟغ اإيرادات واﾟمصاريف اﾟمصرح عカهـا ﾟـカفس اﾟفتـرة  اﾟمعروضـة. وبـاﾟرغم  وااﾟتزامات
ريـة, فـ ن اカﾟتـائج اﾟفعليـة يمﾞـن أن ﾟأحداث واﾟعمليات اﾟجا دارةمن إعداد هذケ اﾟتقديرات واأفتراضات وفقا ﾟمعرفة اإ

تختلــف عــن هــذケ اﾟتقــديرات ويــتم تقيــيم اﾟتقــديرات واافتراضــات بشــﾞل مســتمر وهــى مبカيــه علــى خبــرة ســابقة وعوامــل 
 اخرى تتضمن توقعات بااحداث اﾟمستقبلية واﾟتى تعتبر مカاسبة ﾟلظروف.

 : اﾝعمات الجヱبية  3-2
ﾟة با اﾟسعودى على  ريـالودى ويتم إثبات اﾟمعامات اﾟتي تتم باﾟعمات اأجカبية باﾟاﾟسع ريـالتمسك حسابات اﾟش゙ر

أساس أسعار اﾟصرف اﾟسائدة وقت اﾟتعامل. وفي تاريخ اﾟميزاカية يتم ترجمة أرصدة اأصول وااﾟتزامات ذات اﾟطبيعة 
ة, وتدرج اカﾟقدية باﾟعمات اأجカبية وفقا أسعار اﾟصرف اﾟمعلカة فى ذﾟك اﾟتاريخ من اﾟبカوك ا ﾟتي تتعامل معها اﾟش゙ر

 اﾟفروق اカﾟاتجة من اﾟتقييم سواء ربحا أو خسارة بقائمة اﾟدخل.
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 :  ااヱخفاض في قيمة الصول   3-4
ﾟلتأﾞد من وجود إカخفاض فى قيمتها وذﾟك عカدما تشير  ﾟأصول طويلة اأجليتم مراجعة اﾟقيمة اﾟدفترية 

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  اأحداث أو اﾟتغيرات
وزيادة  اﾟقيمة اﾟدفترية ﾟأصل عن اﾟقيمة اﾟمقدرة اﾟقابلة ﾟأسترداد. عカدئذ تخفض اﾟموجودات إﾟى اﾟقيمة 

 اﾟقابلة ﾟأسترداد ﾟها. 
 

 اﾟدخل اﾟموحدة.يتم إثبات خسائر اإカخفاض فى اﾟقيمة ﾞمصروف فى قائمة  (أ 
 

باカﾟسبة ﾟممتلﾞات واآات واﾟمعدات ف カه اذا تم احقا عﾞس قيد خسارة اأカخفاض فى اﾟقيمة, عカدئذ يتم  (ب 
زيادة اﾟقيمة اﾟدفترية ﾟأصل إﾟى اﾟقيمة اﾟقابله ﾟأسترداد على أا تزيد اﾟقيمة اﾟدفترية اﾟتى تمت زيادتها 

ديدها فيما ﾟو ﾟم يتم إثبات خسارة اإカخفاض فى قيمة عن اﾟقيمة اﾟدفترية اﾟتى ﾞان من اﾟمفترض تح
 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 يرادت فى قائمة اﾟدخل مباشر.

 

 :  تحقق اإيراد    3-5
ة  ات اﾟتي تقل カسبة اﾟمستثمار إيراداتها من اإ ب ثباتتقوم اﾟش゙ر % عカـد اعـان 20لﾞية فيها عن ات في اﾟش゙ر

ات اﾟزميلــة وفقــًا ﾟطريقــة حقــوق اﾟملﾞيــة ســتثمار اﾟتوزيــع وااســتام اﾟفعلــي , ويــتم تقــدير ايــرادات اإ ات فــي اﾟشــ゙ر
 واايرادات من اﾟودائع اﾟبﾞカية على أساس مبدأ اإستحقاق.

 

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

 

 :  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دخل.  اﾟسعودية وفقًا اساس ااستحقاق, ويتم اثبات مصروف اﾟ゙ز
 

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

 إثبات اأرباح واﾟخسائر غير اﾟمカظورة في قائمة اﾟدخل.
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 :  اتإستثمار    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. -ور وتظهر مخصومًا مカها بカوك عن ثاثة شه
 

 

 
 :  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. 
 يﾞون من اﾟمحتمل أن يترتب عカه تدفق ﾟمカافع اقتصادية يتم استخدامها ﾟسداد ذﾟك ااﾟتزام.و 

 

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

  
 حة ﾟلبيع يتم إثباتها باﾟتﾞلفة.عカدما يصعب تحديد اﾟقيمة اﾟعادﾟة ﾟأوراق اﾟماﾟية اﾟمتا -
  
ات بカسب مساهمه ستثمار يتم إثبات اإ - % على اأقل ب ستخدام طريقة حقوق اﾟملﾞية واﾟتي 20ات في اﾟش゙ر

باﾟتﾞلفة مع تعديله بأية تعديات في カصيب اﾟمساهمه في صافي أصول  ستثماربموجبها يتم إثبات اإ
ة اﾟمستثمر فيها وفي حاﾟة عدم وج ة على اﾟمカشأة اﾟمستثمر فيها يتم إثبات هذケ اﾟش゙ر ود سيطرﾟ ケلش゙ر

 ات متاحة ﾟلبيع. ستثمار ات ﾞستثمار اإ
  
ات في اأوراق اﾟماﾟية مقابل اإカخفاض غير اﾟمؤقت في قيمة هذケ ستثمار يتم تخفيض اﾟقيمة اﾟحاﾟية ﾟإ -

 ات.ستثمار اإ
  
ات اﾟتي تعاﾟج بطريقة حقوق اﾟملﾞية( ستثمار ماﾟية )ﾟغير اإفي اأوراق اﾟ ستثماريتم اإعتراف ب يرادات اإ -

 عカد إعان توزيعات اأرباح.

 :  مﾜافأة ヱهاية اﾝخدمة 3-10
عويض عن カهاية اﾟخدمة وفقا カﾟظام اﾟعمل カية ﾟلمباﾟغ اﾟمستحقة ﾟلعاملين ﾞتيتم تﾞوين مخصص في تاريخ اﾟميزا

 واﾟعمال اﾟسعودي مقابل فترات عملهم.

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

 مباﾟغ من اﾟمتوقع عدم تحصيلها.



 

 9ص 
 
 

 :  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  -

 ا عقود إيجار تشغيلية.إيجار رأسماﾟية. وما عدا ذﾟك يتم تصカيفها على أカه
 

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

 
   اإحتياطي اヱﾝظامي:  3-14

ة بتجカيب カسبة  قًا カﾟص % من صافي اﾟدخل اﾟسカوي ﾞ حتياطي カظامي غير قابل ﾟلتوزيع وف10تقوم اﾟش゙ر
ات ويجوز اﾟتوقف عن تجカيبه عカدما يبلغ カسبة 176اﾟمادة )  % من رأس اﾟمال.50( من カظام اﾟش゙ر

 

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

 .اﾟمرجح ﾟعدد ااسهم اﾟقائمة فى カهاية اﾟسカة
 

ربحية اﾟسهم من ااعمال اﾟفرعية بقسمة ايرادات ااعمال اﾟفرعية بعد طرح حصتها من  إحتسابيتم  -
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

 

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

 

   :رأس اﾝمال اﾝمدفوع      -4
ة اﾟمصرح به واﾟمدفوع مبلغ          سعودى ﾞأسهم عادية カقدية موزعة على ريـال 150 000 000بلغ رأس مال اﾟش゙ر

ة وتم دفعها سعودى ﾟلسهم اﾟواحد و  ريـال 10سهم بقيمة أسمية  15 000 000 قد اﾞتتب اﾟمؤسسون فى جميع أسهم اﾟش゙ر
 ل.باﾞﾟام

 
  أرصدة مديヱة أخر  ومصروفات مدفوعة مقدمًا:      -5   م03/2016/ 31  م03/2015/ 31

 سلف عاملين     55 000  ---
 )*( ىأرصدة مديカة أخر     6 571 250  6 571 250
250 571 6  250 626 6    

 

لف من قبل اﾟدائرة اﾟتجارية اﾟثاカية مﾞتب باﾞودح وأبو اﾟخير واﾟمﾞ يخبير اﾟمحاسبﾟل صرفت اتعاب)*( هو عبارة عن 
ة اﾟزيت اﾟعربية اﾟسعودية أرامﾞو  واﾟباﾟغ قيمته بفرع اﾟمحﾞمة اإدارية باﾟدمام اﾟتى カظرت فى اﾟدعوى اﾟمرفوعة ضد ش゙ر

ة ارامﾞوسعودي  ريـال 6 571 250م مبلغ 2016 مارس 31فى   وسيتم تسوية اﾟمبلغ عカد تحصيل اﾟمستحق على ش゙ر
 .أ( -12إيضاح رقم )
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 اﾝمعامات مع الطراف ذو  اﾝعاقة:  -6

ات اﾟتى يمتلك فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسهم  اﾟتカفيذيينتتمثل اأطراف ذات اﾟعاقة فى  هم أواﾟش゙ر و حصص تخ゚و
ات.   .اﾟفترةة خال برمت مع اأطراف ذات اﾟعاقأفيما يلى ملخص بأهم اﾟمعامات اﾟتى و حصة اﾟسيطرケ على هذケ اﾟش゙ر

 
 

 حجم اﾝمعاملة طبيعة اﾝعاقة اﾝعاقة ااسم
 فترة اﾝخال 

ة اﾟعربية ﾟلصهاريج اﾟمحدودة    اﾟش゙ر

 
 زميلة
 

ة اﾟصهاريج  -  عموات مستحقة على اﾟقرض اﾟممカوح ﾟش゙ر
 أتعاب خدمات إدارية محملة على اﾟصهاريج  -

235 11 
375 75 

 90 000 مカتدبرواتب وبدات اﾟعضو اﾟ - --- اﾟعضو اﾟمカتدب
 

 
 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(: -
 م03/2015/ 31  م03/2016/ 31  

ة اﾟعربية ﾟلصهاريج اﾟمحدودة   4 793 798  5 140 865   اﾟش゙ر
ة اﾟعربية ﾟلسلفوカات   ---  7 738 133  اﾟش゙ر

 ---  ﾟ   (067 869 3)مشﾞوك في تحصيلهامخصص اﾟديون ا :يخصم
  931 009 9  798 793 4 

 
   :أرصدة دائヱة أخري ومصروفات مستحقة    –7

      
 اﾟمصروفات اﾟمستحقة    188 674  774 187
 اأرصدة اﾟدائカة اأخري )*(   7 738 133  ---
187 774  807 926 7    

 
م فــي إﾟتــزام ﾟبカــوك تجاريــة カتيجــة ﾞﾟوカهــا ضــامカة ﾟتســهيات 2016مــــــارس  31)*(تتمثــل اأرصــدة اﾟدائカــة اأخــري فــي 

ة اﾟسلفوカات( و  ات اﾟزميلة )ش゙ر ة ذممカوحة أحدى اﾟش゙ر ﾟك カتيجة ﾟطلب اﾟبカوك بسـداد اﾟجـزء اﾟمضـمون مـن قبـل اﾟشـ゙ر
ة اﾟزميلة ب ة اﾟزميلـة فقـد تـم وカظرًا ﾟتدهور اﾟم゙ر ﾟك اﾟمبلغ ,ذباﾟمبلغ أعاケ وتم إثبات مديوカية على اﾟش゙ر ز اﾟماﾟي ﾟلشـ゙ر
( واﾟـذي يمثـل カســبة 6) إيضــاح رقـم  سـعودي ريــال 3 869 067تﾞـوين مخصـص ديـون مشـﾞوك فــي تحصـيلها بمبلـغ 

ة اﾟزميلة50  % من إجماﾟى اﾟمستحق على اﾟش゙ر
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ة بتقييم اإ – ة اﾟعربية ﾟات فى ستثمار قامت اﾟش゙ر   .باأعتماد على قوائم ماﾟية إدارية غير مدققةلسلفوカات اﾟش゙ر

 
  :(باﾝصافى) زميلةقرض طويل الجل ﾝشرﾜة       -9

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

ة اﾟصهاريج بتاريخ إاﾟمبلغ           カهأحيث  سعودي ريـال 525 660وتم تﾞوين مخصص بمبلغ م ﾟ2/1/2002ى ش゙ر
 .ه حتى تاريخهقساط مカأية أﾟم يسدد 

 
 :ات فى أوراق ماﾝية متاحة ﾝلبيعإستثمار     -10

 

 يلى: ﾞما% وذﾟك 20قل من أة فيها اﾟش゙رカسبة ملﾞية  اتإستثمار  تتمثل فى
    م03/2016/ 31  م03/2015/ 31

 اﾟصカاعى  ستثماراﾟمجموعة اﾟسعودية ﾟإ    185 676 546  353 271 660
ة أسمカت تبوك    1 938 851  3 021 419  ش゙ر
 بカك اﾟرياض    27 000  40 368
447 333 356  397 642 187     

      

 ير اﾝمحققة: غ)اﾝخسائر(    -أ-10
      

  اﾟفترة أولاﾟرصيد     90 797 844  268 847 468
 اﾟفترةغير اﾟمحققة عن )اﾟخسائر(     (24 084 888)  (33 443 459)

 مارس  31اﾝرصيد في     66 712 956  235 404 009
 

ヱسبة  م03/2016/ 31  م03/2015/ 31
 اﾝملﾜية

 :ات فى شرﾜاتإستثمار      -8 

 اﾝشرﾜة اﾝعربية ﾝلصهاريج اﾝمحدودة  -أ 27%     
 اﾟفترةرصيد بداية   47 448 463  42 509 112
ة فى   1 356 230  2 281 645 ة  أرباحカصيب اﾟش゙ر  اﾟزميلة اﾟش゙ر
 اﾝفترةخر آاﾝرصيد فى   48 804 693  44 790 757

     

 اﾝشرﾜة اﾝعربية ﾝلسلفوヱات اﾝمحدودة -ب 34%     
 اﾟفترةرصيد بداية   5 460 271  10 905 441

ة فى  (1 157 840)  (1 975 956) ة  (خسارة)カصيب اﾟش゙ر  اﾟزميلةاﾟش゙ر
 اﾝفترةآخر اﾝرصيد فى   4 302 431  8 929 485
 فى شرﾜات زميلة  ستثمارإجماﾝى اإ  53 107 124  53 720 242
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 : اتستثمار موقف هذヮ اإ وفيما يلى ملخص   -ب-10
 

 )اﾝخسائر(

 اﾝغير محققة
 اﾝرصيد في

 2015/03/31م

 اﾝرصيد في
 2016/03/31م

 اﾝقيمة اﾝسوقية

 ﾝلسهم في

 م13/03/6201

  عدد السهم

(224 159 24)  660 271 353  546 676 185  12.22 15 194 480 

اﾟمجموعة اﾟسعودية 
 اﾟصカاعي ستثمارﾟإ

      

143 77  419 021 3 ة أسمカت تبوك 571 128 15.08 1 938 850   ش゙ر

      

(808 2)  368 40  000 27  بカك اﾟرياض 400 2 11.25 

(889 084 24) 447 333 356 396 642 187    
 

 :ات محتملةإﾝتزام    -11

ة زميلة( من اﾟبカوك  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
ة  ريـال 6 635 094م مبلغ 31/03/2016في وتبلغ قيمة اﾟتسهيات اﾟممカوحة اﾟقائمة  سعودى وفقًا ﾟبياカات ش゙ر

. سعودي( ريـال 7 544 691م بمبلغ 31/03/2015)ﾞما بلغت في قيمة اأﾟتزامات اﾟمحتملة في  اﾟسلفوカات اﾟماﾟية
ة بسداد م ة اﾟسلفوカات في سداد أقساط اﾟتسهيات اأئتماカية فقد طاﾟبت اﾟبカوك اﾟش゙ر  7 738 133 بلغوカتيجة ﾟتعثر ش゙ر

ة اﾟسلفوカات بカسبة  ريـال (, وذﾟك بموجب خطاب مطاﾟبة من 7و رقم  6% )إيضاح رقم 34سعودي ﾞﾟوカها ضامカة ﾟش゙ر
م واﾟذي يوضح مطاﾟبة اﾟبカك بمديوカية 21/01/2016هـ اﾟموافق 11/04/1437اﾟبカك اأهلي اﾟتجاري اﾟمؤرخ بتاريخ 

هـ 06/01/1437مطاﾟبة من اﾟبカك اﾟسعودية اﾟبريطاカي اﾟمؤرخ بتاريخ سعودي وأيضًا بخطاب  ريـال 2,639,015بمبلغ 
 سعودي. ريـال 5,099,118م واﾟذي يوضح مطاﾟبة اﾟبカك بمديوカية بمبلغ 21/10/2015اﾟموافق 

 
 :اﾝمﾜاسب اﾝمحتملة     -12

ة بتاريخ  (أ  ة اﾟزيت اﾟعرب28/07/1428قامت اﾟش゙ر ية اﾟسعودية 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

مازال اﾟحﾞم محل اﾟتカفيذ  .ه تأييد هذا اﾟحﾞم من قبل محﾞمة استئカاف اﾟدمام واﾟمذيل بختم اﾟتカفيذ17/01/1436
ة بتظلم إﾟى اﾟمقام اﾟسامي اﾞﾟريم بتاريخ              هـ اﾟموافق1437ى ゚وجمادي اأ 9حتي تاريخه وقد تقدمت اﾟش゙ر

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 أادﾟه جديدケ يمﾞن  ويرى اﾟمستشار اﾟقاカوカى أカه يصعب اﾟطعن على اﾟحﾞم اا اذا وجدت (ب 
ة اﾟزيت اﾟسعوديه )ا عカداثبات اﾟمبلغ باﾟدفاتر  وسيتماﾟقضيه   .ارامﾞو اﾟسعودية(ستامه من ش゙ر
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 :يةوヱﾝتائج العمال ال       -13
ة. إجماﾟيعن  ﾟلقوائم اﾟماﾟية ا تعتبر مؤشرا دقيقاً  ية゚واأ ن カتائج اأعمالإ  قيمة カتائج اأعمال اﾟسカوية اﾟمتوقعة ﾟلش゙ر

 
دارةالدوات اﾝماﾝية و      -14  :  اﾝمخاطر ا 

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

 ﾟقيمتها اﾟعادﾟة. 
 

 : خطر اائتمان: 14-1
وا يوجد هذا اカﾟوع من اﾟخطر باﾟغ اﾟمستحقة عليهم. يتمثل خطر اائتمان فى عدم قدرة اﾟعماء على سداد اﾟم

ة   カظرا ﾟطبيعة カشاط ﾟش゙ر
 

 :بيةヱخطر اﾝعمات الج: 14-2
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

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

 

 

  :الحداث اﾝاحقة    -15
هـ اﾟموافق 1437رجب  10ابعة واأربعون يوم اأحد بتاريخ سوف تカعقد بمشيئة اه اﾟجمعية اﾟعامة اﾟعادية اﾟر 

 م .2015ديسمبر  31م وذﾟك ﾟلカظر في إعتماد اﾟقوائم اﾟماﾟية ﾟلسカة اﾟماﾟية اﾟمカتهية في 17/04/2016
 

 

  :أرقام اﾝمقارヱة    -16
  .دون ان يﾞون ﾟذﾟك اثر على صافي اﾟدخل  ةاﾟحاﾟي اﾟفترةأرقام اﾟمقارカة ﾟتتماشى مع تبويب  بعض إعادة تبويبتم 
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