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التنظيم والنشاط
إســم الـشركة :

شركة المدافي العربية السعودية .

الكيان القانوني :

شركة مساهمة سعودية .

السجل التجـاري:

تم تسجيل الشركة بموج
1379/12/19هـ .

رأسمال الشركة:

بلغ رأ المال المكتت فيه والمدفوع مبلغ  150,000,000لاير سعودي
(مائة وخمسون مليون لاير سعودي) مدفوع بالكامل مقسم إل
 15,000,000سيم (خمسة عشرة مليون سيم) عادي قيمة كل منيا
عشرة رياالت .

أغراض الشركة:

القيام باألعمال البترولية بجميع فروعيا وبكافة أوجه النشاط المتعلقة بيا
ويشمل لت دون تحديد شراء ونقل وتدفية وبيع وإستيراد وتددير
وتوزيع البترول بما في لت النفط الخام والمنتوجات البترولية ومشتقاتيا
داخل المملكة العربية السعودية وخارجيا والقيام بتنفي مشروعات المياه
وإد ح األراضي والمرافق والنقل  ،وكافة األعمال والمشروعات
الدناعية والتجارية  ،وااشترات في تلسي الشركات وشراء األسيم
وحد الشركات القائمة  ،والقيام بلي عمليات أخرى استثمار رأ
ماليا وإحتياطياتيا .
يتمثل نشاط الشركة الحالي في ااستثمار في شركات محلية وبالتالي
ينحدر نشاطيا في قطاع ااستثمار وال يوجد ليا قطاعات أعمال أخرى.

السنة الماليـة :

تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شير يناير من كل سنة مي دية وتنتيي
بنياية شير ديسمبر من نف السنة .

السجل التجاري رقم  4030003334بتاريي

العنوان المسجل للمركز الرئيسي للشركة والكائن بمدينة جدة على النحو التالي:
مركز أدهم التجاري
طريق المدينة المنورة
 1113 .جدة 21431
المملكة العربية السعودية.
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 -2أسس اإلعداد
تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا ً لمعايير المحاسبة الدادرة عن الييئة السعودية للمحاسبين
القانونيين و بما يتفق مع متطلبات نظام الشركات.
تم إعادة تدنيل بع
أ-

أرقام المقارنة للسنة الماضية لتتماش مع عر

السنة الحالية.

أسس القياس
يتم إعداد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية بإستخدام مبدأ ااستحقاق المحاسبي ومفيوم
ااستمرارية.

ب-

عملة العرض والنشاط
يتم عر

ج-

ه ه القوائم المالية باللاير السعودي وال ي يمثل عملة النشاط.

إستخدام الحكم والتقديرات
يتطل إعداد القوائم المالية من اادارة إستخدام بع التقديرات واافتراضات التي تؤثر في
المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات .كما يتطل من اادارة تنفي حكميا في عملية
تطبيق السياسات المحاسبية الخادة بالشركة.
يتم تقييم ه ه التقديرات واافتراضات واألحكام بشكل متوادل  ،وتعتمد عل الخبرة السابقة
وعوامل أخرى بما في لت الحدول عل ااستشارة المينية وتوقعات األحداث المستقبلية التي
يعتقد أنيا منطقية ومعقولة في ظل الظرول الحالية.
تتم مراجعة التقديرات واافتراضات المستنتجة بشكل متوادل .ويتم إظيار مراجعة التقديرات
المحاسبية في الفترة التي تتم فييا مراجعة التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتلثر بيا.
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 -3السياسات المحاسبية الهامة
يتم تطبيق السياسات المحاسبية أدناه بشكل ثابت عل جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية.
أ-

إستثمارات طويلة األجل
 إستثمارات في شركات تبلغ نسبة المساهمة فيها  ٪20فأكثر :تتم المحاسبة عل ااستثمارات في الشركات الت تساهم فييا الشركة بنسبة تتراوح بين ٪20
إل  ٪50من رأسماليا  ،وفقا ً لطريقة حقوق الملكية .حيث يتم تسجيل ااستثمار عند الشراء
بالتكلفة ويتم تعديليا بعد لت في ضوء التغير في حدة الشركة في أدول الشركة المستثمر
فييا .يتم إدراج حدة الشركة في دافي أرباح أو خسائر تلت الشركات ف قائمة الدخل.
 إستثمارات أخرى:تقيد ااستثمارات في الشركات التي تقل حدة الشركة فييا عن  ٪20وااستثمارات في
الدناديق بقيمتيا العادلة ويتم تدنيفيا وفقا ً لقدد اادارة من إقتنائيا كإستثمارات للمتاجرة أو
متاحة للبيع ،وتقيد التغيرات في القيمة العادلة بحس تدنيل ااستثمار في قائمة الدخل أو
في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين عل التوالي.عندما ال يمكن تحديد القيمـة العادلة فإن
ااستثمارات تظير بالتكلفة.
ير المؤقت في
يتم تخفي القيمة الحالية لإلستثمارات في األوراق المالية مقابل اانخفا
قيمة ه ه ااستثمارات.
يتم ااعترال بإيرادات ااستثمار في األوراق المالية ( ير ااستثمارات التي تعالج بطريقة
حقوق الملكية) عند إع ن توزيعات األرباح.

ب-

موجودات ثابتة
يتم إظيار الموجودات الثابتة بسعرالتكلفة  ،ناقدا ً ااستي كات المتراكمة وخسائر اانخفا ،
ويجري إستي كيا عل مدار العمر اانتاجي ليا وفقا ً لطريقة القسط السنوي الثابت .اليتم
إحتسا إستي ت عل األراضي  .الموجودات الثابتة المباعة أو المستبعدة وإستي كيا
المتراكم يتم إستبعادها من الحسابات بتاريي بيعيا أو إستبعادها .فيما يلي بيان بنس ااستي ت
المحددة بنا ًء عل العمر اانتاجي المقدر لكل بند من بنود الموجودات و لت أل را إحتسا
ااستي ت:
٪
20
أجيزة حاس آلي
20
أجيزة ومعدات مكتبية
20
تحسينات في مباني مستلجرة
20
أثاث ومفروشات
20
سيارات
0

0
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ج-

اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
تتم دراس ة القيمة الدفترية للموجودات ير المتداولة المملوكة للشركة في تاريي إعداد القوائم
ف القيمة القابلة لإلسترداد لي ه
المالية  ،وفي حالة توافر مؤشرات تدل عل إنخفا
قيمة ه ه الموجودات ير
الموجودات ير المتداولة عن قيمتيا الدفترية فإنه يتم تخفي
عل قائمة الدخل،ويتم احتسا
المتداولة إل قيمتيا القابلة لإلسترداد ويحمل ه ا التخفي
ااستي ت لي ه الموجودات ير المتداولة عن السنوات التالية عل أسا القيمة المعدلة ،
وتقوم إدارة الشركة في تاريي إعداد القوائم المالية بتقييم وجود أي مؤشرات تدل عل حدوث
القيمة الدفترية للموجودات ير المتداولة في
في الخسائر الناتجة عن تخفي
إنخفا
الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل ه ه المؤشرات يعاد تقدير قيمة اانخفا ويتم رد قيمة
التخفي السابق تسجيله في الفترات السابقة بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لي ه الموجودات
ير المتداولة عن دافي قيمتيا الدفترية األدلية قبل تسجيل خسائر تخفي القيمة ويتم تعديل
تكلفة ااستي ت لي ه الموجودات ير المتداولة خ ل الفترات المالية التالية لتحميل القيمة
الدفترية المعدلة عل أسا منتظم عل مدى العمر اانتاجي المتبقي لتلت الموجودات.

د-

مخصص الزكاة الشرعية
الزكاة الشرعية وفقا ً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة بالمملكة العربية
يتم تكوين مخد
السعودية  ،ويتم تحميله لقائمة الدخل وفقا ً لمبدأ ااستحقاق ويتم قيد التعدي ت التي تطرأ عند
الربط النيائي للزكاة  -إن وجدت  -في الفترات التي يتم الربط فييا .يتم قيد مخد للزكاة
الشرعية المستحقة عل أسا ربع سنوي ويتم تحميله عل قائمة الدخل.

ه-

مخصص مكافأة نهاية الخدمة
يتم إحتسا مخد
عل قائمة الدخل.

مكافلة نياية الخدمة وفقا ً لنظام العمل السعودي  ،ويتم تحميل المستحق

و-

إحتياطي نظامي
تمشيا ً مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فإنه يتم تحويل  ٪10من دافي الدخل
لتكوين ااحتياطي النظامي  ،ويجوز للشركة التوقل عن ه ا التحويل عندما يبلغ ااحتياطي
 ٪50من رأ المال .ه ا ااحتياطي ير قابل للتوزيع.

ز-

تحقق االيرادات
تقوم الشركة بقيد ايراداتيا من ااستثمارات في الشركات التي تقل نسبة الملكية فييا عن ٪20
عند إع ن التوزيع وااست م الفعلي  ،تقيد ايرادات ااستثمارات ف الشركات الزميلة وفقا ٌ
لطريقة حقوق الملكية ،تقيد ايرادات الودائع البنكية عل أسا مبدأ ااستحقاق .
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ح-

المخصصات
يتم إثبات المخددات عند وجود إلتزام قانوني أو مستدل عليه من الظرول المحيطة نتيجة
لحدث في الماضي  ،ويكون من المحتمل أن يترت عنه تدفق لمنافع إقتدادية يتم إستخداميا
لسداد لت االتزام.

ط-

المصروفات
كل المدروفات يتم تدنيفيا كمدروفات عمومية وإدارية.

ي-

توزيعات األرباح
تقيد األرباح الدورية التي قرر مجل إدارة الشركة توزيعيا خ ل نف الفترة التي أقرت فييا.
تقيد األرباح المقترح توزيعيا بعد تاريي القوائم المالية في حسابات السنة التي تعتمد فييا
الجمعية العمومية تلت التوزيعات عل أن يتضمن تقرير مجل اادارة السنوي جميع
التوزيعات المشار إلييا .

ك-

اإليجارات
عقود اايجارا ت التي تقوم بتحويل كافة المنافع والمخداطر المتعلقدة باألددل يدتم تددنيفيا علد
أنيا عقود إيجار رأسمالية .ما عدا لت يتم تدنيفيا عل أنيا عقود إيجار تشغيلية.
أقساط اايجار المحدلة من اايجار التشغيلي يتم إثباتيا وتحميليا عل قائمة الدخل خ ل فتدرة
اايجار بإستخدام القسط الثابت.

ل-

المعامالت بالعمالت األجنبية
تحول قيمة المعام ت التي تدتم بدالعم ت األجنبيدة إلد الدلاير السدعودي وفقدا ً ألسدعار الددرل
السائدة حين إجراء تلت المعام ت وتحول أرددة الموجودات والمطلوبات ات الطبيعة النقدية
والمسددجلة بددالعم ت األجنبيددة فددي نيايددة الفتددرة الماليددة إل د الددلاير السددعودي بلسددعار الدددرل
السائدة في لت التاريي  ،األرباح أو الخسائر المحققة و ير المحققدة الناتجدة مدن فدروق أسدعار
الدرل يتم إدراجيا في قائمة الدخل .

م-

النقد وما في حكمه
لغر إعداد قائمة التدفق النقدي يتكون النقد وما في حكمه من النقد فدي الددندوق والنقدد لددى
البنددوت وااسددتثمارات األخددرى قددديرة األجددل ات السدديولة العاليددة  -إن وجدددت  -لفتددرة ث ثددة
أشير أو أقل والتي تتوفر للشركة من دون أي قيود.
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 -4النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه في  31ديسمبر مما يلي:
نقد بالدندوق

نقد بالبنوت  -حسابات جارية

2016م

2015م

4.593
23.242.873

1.781
28.764.793

23.247.466

28.766.574

 -5دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
تتكون الدفعات المقدمة و الموجودات المتداولة األخرى في  31ديسمبر مما يلي:
2016م
مدروفات مدفوعة مقدما ً
سلل موظفين

دفعات أخرى*

2015م

9.542
6.571.250

9.542
70.000
6.571.250

6.580.792

6.650.792

* تتمثل الدفعات األخرى في األتعا القانونية المدفوعة للخبير المحاسبي مكت باكودح وأبو الخير
والمكلل من قبل الدائرة التجارية الثانية بفرع المحكمة اادارية بالدمام التي نظرت ف الدعوى
المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (إيضاح  . )20سيتم تسوية ه ا المبلغ
عند تحديل المبلغ من شركة أرامكو .
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 -6معامالت مع أطراف ذات عالقة
أ -تتمثل األطرال ات الع قة في الشركاء بالشركة وأقاربيم والشركات التي يمتلكون فييا بطريقة
مباشرة أو ير مباشرة أسيم أو حد تخوليم في حدة السيطرة عل ه ه الشركات .فيما
يلي ملخدا ً بلهم المعام ت التي أبرمت مع ه ه األطرال خ ل السنة.
اإلسم

العالقة

الشركة العربية للدياريج المحدودة

زميلة

الشركة العربية للسلفونات المحدودة
أعضاء مجل اادارة و اللجان
العضو المنتد
أعضاء مجل اادارة

زميلة
-

طبيعة المعاملة
عموالت مستحقة عل القر
أتعا خدمات إدارية
مطالبة بنكية (إيضاح )19
بدالت أعضاء مجل اادارة
روات و بدالت
مكافآت مجل اادارة

الممنوح

حجم المعاملة
خالل 2016م

حجم المعاملة
خالل 2015م

38.824
301.500
404.000
360.000
-

45.565
301.500
7.738.133
467.750
360.000
-

 األرددة الناتجة من المعام ت أع ه في  31ديسمبر كما يلي: 1المستحق من شركات زميلة:2015م

2016م
الشركة العربية للدياريج المحدودة
الشركة العربية للسلفونات المحدودة (إيضاح )19

(يخدم) مخد

الديون المشكوت في تحديليا (إيضاح )12

1.077.312
7.738.133
()3.869.067

5.054.251
7.738.133
()3.869.067

4.946.378

8.923.317

 -7إستثمارات في شركات زميلة

تتكون ااستثمارات في الشركات الزميلة في  31ديسمبر مما يلي:
نسبة الملكية
الشركة العربية للصهاريج المحدودة
الردد في بداية السنة
ندي الشركة في أرباح الشركة الزميلة

2016م

2015م

47.448.462
3.164.829

42.509.112
4.939.350

50.613.291

47.448.462

٪27

الرديد في نياية السنة
الشركة العربية للسلفونات المحدودة
الردد في بداية السنة
ندي الشركة في خسائر الشركة الزميلة

5.460.271
()4.764.019

10.905.441
()5.445.170

الرديد في نياية السنة

696.252

5.460.271

إجمالي اإلستثمار في الشركات الزميلة

51.309.543

52.908.733

٪34

11

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -7إستثمارات في شركات زميلة (تابع)
قامت الشركة بتقييم ااستثمار في الشركة العربية للسلفونات المحدودة (شركة زميلة) والبالغ رديده
في  31ديسمبر 2016م مبلغ  696.252لاير سعودي بنا ًء عل قوائم مالية إدارية ير مدققة .قدرر
مجلد إدارة الشددركة فددي إجتماعدده المنعقددد بتدداريي  9محددرم 1438هددـ الموافددق  10أكتددوبر 2016م
تعميد المستشار القدانوني للشدركة برفدع دعدوى قضدائية ضدد إدارة الشدركة العربيدة للسدلفونات و لدت
للنتائج الغير مرضية للشركة الم كورة والتي ترت علييا خسائر أكثر من ندل رأ ماليا.
 -8قرض لشركة زميلة
وافق مجل اادارة في إجتماعه المنعقد بتاريي  23شوال 1422هـ الموافق  7يناير 2002م عل
منح الشركة العربية للدياريج المحدودة قرضا ً مقداره  405ألل دوالر أمريكي (1.518.750
لاير سعودي)  ،وقد تم دفع المبلغ إل الشركة العربية للدياريج المحدودة وتم تكوين مخد
بمبلغ  525.660لاير سعودي  .تم تحديل كامل المبلغ خ ل السنة المنتيية في  31ديسمبر
2016م.
 -9إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
أ -تتكون ااستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع في  31ديسمبر مما يلي:
2016م

المجموعة السعودية لإلستثمار الدناعي
شركة اسمنت تبوت
بنت الريا

-

2015م

286.719.838
1.639.280
27.720

209.835.769
1.861.708
29.808

288.386.838

211.727.285

األرباح (الخسائر) ير المحققة:
2016م

الرديد في بداية السنة
األرباح (الخسائر) ير المحققة عن السنة

2015م

90.797.844
76.659.554

268.847.468
()178.049.624

167.457.398

90.797.844
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إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع(تابع)
ج -ملخ

موقل ااستثمارات في  31ديسمبر كما يلي:

إسم الشركة

القيمة السوقية
للسهم في  31الرصيد في 31
عدد األسهم ديسمبر 2016م ديسمبر 2016م

المجموعة السعودية لإلستثمار الدناعي 15.194.480
128.571
شركة أسمنت تبوت
2.400
بنت الريا

18.87
12.75
11.55

286.719.838
1.639.280
27.720

الرصيد في 31
ديسمبر 2015م

أرباح (خسائر)
غير محققة

76.884.070 209.835.768
()222.428
1.861.708
()2.088
29.808

211.727.284 288.386.838

76.659.554
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اإلستهالك

نسب

521.331

442.331
79.000

الرصيد في
2016/01/01م

1.300

1.300
-

إضافات

-

-

التكلفـــة
إستبعادات

522.631

443.631
79.000

الرصيد في
2016/12/31م

506.998

427.999
78.999

الرصيد في
2016/01/01م

تتمثل الحركة في الموجودات الثابتة  -دافي للسنة المنتيية في  31ديسمبر 2016م مما يلي:

أثاث ومفروشات وتركيبات
سيارات

البيان

-10

الموجودات الثابتة – صافى

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

(شركة مساهمة سعودية)

شركة المصافي العربية السعودية

5.082

5.082
-

إستهالك

-

-

إستبعادات

اإلستهالك المتراكم

512.080

433.081
78.999

الرصيد في
2016/12/31م

14.333

14.332
1

14

10.551

10.550
1

الرصيد في
2016/12/31م

القيمة الدفترية  -صافي

الرصيد في
2015/12/31م

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

 -11مساهمون دائنون
يمثل رديد المساهمون الدائنون توزيعات أرباح ير مستلمة بواسطة المساهمين عن سنوات سابقة
بلغت  3.753.776لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2016م (2015م  3.611.851 :لاير
سعودي) لم يتم درفيا للمساهمين بسب عدم معرفة عناوينيم وتحديث بياناتيم  .قامت الشركة
بااع ن عبر موقعيا بلسماء المساهمين ال ين لدييم أرباح مستحقة و ير مستلمة .
 -12مستحقات و مطلوبات متداولة أخرى
تتكون المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى في  31ديسمبر مما يلي
2016م
مدروفات مستحقة
مطلوبات متداولة أخرى*

2015م

377.770
7.738.133

778.640
7.738.133

8.115.903

8.516.773

* تتمثل المطلوبات المتداولة األخرى في  31ديسمبر في إلتزام لبنوت تجاريدة نتيجدة لكونيدا ضدامنة
لتسيي ت ممنوحة احدى الشركات الزميلة (شركة السيلفونات) و لدت نتيجدة لطلد البندوت بسدداد
الجزء المضمون من قبل الشركة بالمبلغ أع ه وتم إثبات مديونية عل الشركة الزميلة ب لت المبلغ
 ،ونظددرا ً لتدددهور المركددز المددالي للشددركة الزميلددة فقددد تددم تكددوين مخد د ديددون مشددكوت فددي
تحددديليا بمبلددغ  3.869.067لاير سددعودي (إيضدداح  )6وال د ي يمثددل نسددبة  %50مددن إجمددالي
المبلغ المستحق من الشركة الزميلة.
 -13الزكاة الشرعية
أ -الزكاة المحملة على السنة
تتكون الزكاة المحملة عل السنة المنتيية في  31ديسمبر مما يلي:
2016م
للسنة الحالية

2015م

572.507

992.574

572.507

992.574
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الزكاة الشرعية (تابع)
أ -الزكاة المحملة على السنة (تابع)
تم إحتسا الزكاة المحملة للسنة المنتيية في  31ديسمبر 2016م عل أسا الوعاء الزكوي و
ال ي تتللل مكوناته اليامة من البنود التالية والتي قد تخضع لبع التعدي ت وفقا ً للوائح الييئة
العامة للزكاة والدخل (الييئة).
2015م

2016م
تعديل صافي الدخل
دافي (الخسارة) الدخل قبل الزكاة الشرعية
مخددات
أخرى
صافي (الخسارة) الدخل المعدل
أساس إحتساب الزكاة الشرعية
رأ المال
ااحتياطي النظامي
األرباح المرحلة
المخددات
أخرى
دافي (الخسارة) الدخل المعدل
الموجودات الثابتة  -دافي
ااستثمارات
أخرى
الوعاء الزكوي
الزكاة الشرعية بواقع  %2.5من الوعاء الزكوي

()3.470.472
55.190
()3.415.282

8.454.801
3.959.632
515.820
12.930.253

150.000.000
22.198.283
25.910.914
455.885
167.457.398
()3.415.282
362.607.198
()10.551
()339.696.381
()339.706.932
22.900.266

150.000.000
22.232.215
25.914.755
890.980
272.459.319
12.930.253
484.427.522
()14.333
()443.191.461
()1.518.750
()444.724.544
39.702.978

572.507

992.574

ب -حركة المخصص
2016م
رديد أول السنة
المكون خ ل السنة
تسويات خ ل السنة
المدفوع خ ل السنة

2015م

992.574
572.507
()987.883

1.090.729
992.574
()108.362
()982.367

577.198

992.574
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 -13الزكاة الشرعية (تابع)
ج -موقف الربط الزكوي
قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوية حت  31ديسمبر 2015م وحدلت عل
الييئة العامة للزكاة والدخل (الييئة) دالحة حت  30أبريل 2017م.

شيادة من

 -14رأس المال
بلغ رأ مال الشركة المدرح به والمدفوع بالكامل مبلغ  150.000.000لاير سعودي مقسم إل
 15.000.000سيم بقيمة إسمية قدرها  10لاير سعودي عن كل سيم.
 -15إيرادات إستثمارات
تتكون إيرادات ااستثمارات للسنة المنتيية في  31ديسمبر مما يلي:
2016م
إيرادات إستثمار في المجموعة السعودية لإلستثمار الدناعي
إيرادات إستثمار في شركة أسمنت تبوت
إيرادات أخرى

2015م

115.714
840

15.194.480
64.286
1.680

116.554

15.260.446

 -16نصيب الشركة من صافي أرباح (خسائر) الشركات الزميلة المستثمر فيها
يتكون ندي الشركة من دافي أرباح (خسائر) الشركات الزميلة المستثمر فييا للسنة المنتيية في
 31ديسمبر مما يلي:
2016م
الشركة العربية للدياريج المحدودة *
الشركة العربية للسلفونات المحدودة

2015م

3.164.828
()4.764.019

4.939.350
()5.445.170

()1.599.191

()505.820

* عند إددار القوائم المالية األولية الموجزة للشركة للسنة المنتيية في  31ديسمبر 2015م  ،تم
إثبات حدة الشركة في أرباح ااستثمار في الشركة العربية للدياريج المحدودة بالخطل بمبلغ
 9.878.701لاير سعودي وتم إكتشال الخطل الحسابي عند إعداد القوائم المالية المدققة وتم تعديل
قيمة حدة الشركة في األرباح لتكون مبلغ  4.939.350لاير سعودي كما هو موضح بعاليه.
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 -17المصروفات العمومية واإلدارية
تتكون المدروفات العمومية واادارية للسنة المنتيية في  31ديسمبر مما يلي:
2016م
روات وأجور وما في حكميا
مكافلة أعضاء مجل اادارة
أتعا مينية وقانونية
رسوم هيئة السوق المالية
مكافآت العاملين
إع نات بالدحل
بدل حضور ااجتماعات واللجان
إيجارات
تلمينات إجتماعية
مدروفات الجمعية العمومية
مدروفات بنكية
مدروفات ع ج
أخرى

2015م

1.264.484
350.000
497.500
220.000
67.450
40.200
54.000
114.500
54.474
34.000
16.038
37.488
98.603

1.289.179
350.000
247.000
220.000
210.200
126.796
117.750
112.875
52.222
34.000
26.280
21.025
86.085

2.848.737

2.893.412

 -18ربحية السهم
تم إحتسا ربحية السيم من األنشطة المستمرة الرئيسية بقسمة الربح مدن األنشدطة المسدتمرة علد
عدد األسيم القائمة في نياية السنة.
تم إحتسا ربحية السيم من األعمال الفرعية بقسمة إيرادات األعمال الفرعية بعد طرح حدتيا مدن
مخد الزكاة عل عدد األسيم القائمة في نياية السنة.
تم إحتسا ربحية السيم من دافي الدربح بقسدمة ددافي الددخل علد عددد األسديم القائمدة فدي نيايدة
السنة .
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 -19إلتزامات محتملة
تضمن الشركة نسبة من التسيي ت اائتمانية الممنوحة للشركة العربية للسلفونات المحدودة
(شركة زميلة) بنسبة مساهمتيا في الشركة بواقع ٪34من بع البنوت التجارية السعودية والتي تبلغ
 7.738.133لاير سعودي .نتيجة لتعثر الشركة العربية للسلفونات المحدودة (شركة زميلة) في
سداد أقساط التسيي ت اائتمانية فقد طالبت البنوت الشركة بسداد المبلغ لكونيا ضامنة للشركة
المقترضة و لت بموج خطا مطالبة من البنت األهلي التجاري المؤرخ بتاريي  11ربيع الثاني
1437هـ الموافق  21يناير  2016م وال ي يوضح مطالبة البنت بمديونية بمبلغ  2.639.015لاير
سعودي وأيضا ً بخطا مطالبة من البنت السعودي البريطاني المؤرخ بتاريي  6محرم 1437هـ
الموافق  21أكتوبر  2015م وال ي يوضح مطالبة البنت بمديونية بمبلغ  5.099.118لاير سعودي.
قامت الشركة بإثبات مبلغ المطالبة في دفاترها وتحميله عل الشركة الزميلة  ،وتم عمل مخد
بواقع  ٪50من إجمالي المبلغ المستحق من البنوت.
 -20مكاسب محتملة
قامت الشركة بتاريي  28رج 1428هـ برفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد شركة الزيت
العربية السعودية (أرامكو السعودية) تطالبيا بإيرادات مستحقة من سنوات سابقة بمبلدغ  2.03مليدار
لاير سددعودي .بت داريي  17شددعبان 1435هددـ الموافددق  14يوليددو 2014م ددددر حكددم مددن المحكمددة
اادارية بالدمام (ديوان المظالم) وتدم بتداريي  17محدرم 1436هدـ تلييدد هد ا الحكدم مدن قبدل محكمدة
إستئنال الدمام والم يل بخدتم التنفيد بدلن تددفع شدركة أرامكدو السدعودية مبلدغ وقددره  137.1مليدون
لاير سددعودي للشددرك ة  .مددازال الحكددم محددل التنفي د حت د تاريخدده وقددد تقدددمت الشددركة بددتظلم للمقددام
السامي الكريم بتاريي  9جمادى األول 1437هـ الموافق  18فبرايدر 2016م للمطالبدة بتنفيد الحكدم
الم كور وإلزام شركة أرامكو السدعودية بالسدداد .بندا ًء علد خطدا المستشدار القدانوني بتداريي 14
جمادى الثاني 1438هـ الموافق  13مدار 2017م فقدد تلقد ديدوان المظدالم األمدر السدامي بإعدادة
نظر القضية من جديد عل أن يكون حكمه نيائياً.
 -21إعتماد القوائم المالية
تم إعتماد القوائم المالية لإلددار بواسطة مجل
الموافق  13مار 2017م .

اادارة بتاريي 14جمادى الثاني 1438هـ

 -22أرقام المقارنة
تم إعادة تدنيل بع

أرقام سنة المقارنة لتتماش مع عر

السنة الحالية .
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