
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)   

 القوائم المالية  
م7132 ديسمبر 13في لسنة المنتهية ل  

 مـع
  المستقلين الحسابات مراجعيتقـرير 

 
 
 
 



 

 المصافي العربية السعوديةشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية  
م7132ديسمبر  13للسنة المنتهية في   

 باللاير السعودي

 
 

 
 فــهــرس

 

 صـفـحــة  

 

 

 

 - قلينتالمس الحسابات مراجعيتقرير  * 

 

 

 1 قائمة المركز المالي * 

 

 

 2 اآلخر والدخل الشامل ةالربح أو الخسارقائمة  * 

 

 

 3 المساهمينقائمة التغيرات في حقوق  * 

 

 

 4 ةالنقدي اتقائمة التدفق * 

 

 

 31 -5               لية القوائم الما إيضاحات حول  * 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





















 شركة المصافي العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132ديسمبر  13المنتهية في  للسنة
 باللاير السعودي

 

 

5 

 

 التنظيم والنشاط -3

 .شركة المصافي العربية السعودية   :  شركةـم الــإس

 .شركة مساهمة سعودية  :  الكيان القانوني

 4131113334تم تسجيل الشركة بموجب السجل التجاري رقم   :اريـالسجل التج
 .هـ 19/12/1329بتاريخ 

لاير  151.111.111بلغ رأس المال المكتتب فيه والمدفوع مبلغ  : رأسمال الشركة
 مدفوع بالكامل مقسم إلى( مائة وخمسون مليون لاير سعودي)سعودي 

عادي قيمة كل منها عشرة ( خمسة عشرة مليون سهم) 15.111.111 
 .رياالت 

البترولية بجميع فروعها وبكافة أوجه النشاط المتعلقة  عمالالقيام باأل :أغراض الشركة
ستيراد إصفية وبيع وبها ويشمل ذلك دون تحديد شراء ونقل وت

وتصدير وتوزيع البترول بما في ذلك النفط الخام والمنتوجات 
والقيام ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها البترولية 

راضي والمرافق والنقل ، وكافة صالح األإبتنفيذ مشروعات المياه و
شتراك في تأسيس شروعات الصناعية والتجارية ، واإلوالم عمالاأل

الشركات وشراء األسهم وحصص الشركات القائمة ، والقيام بأي 
 .اتها إحتياطيمالها و سأر ستثمارإل أخرىعمليات 

في شركات محلية وبالتالي  ستثماريتمثل نشاط الشركة الحالي في اإل
 أعمالوال يوجد لها قطاعات  ستثمارينحصر نشاطها في قطاع اإل

  . أخرى

تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير من كل سنة ميالدية  :السنة الماليـة 
 .نفس السنة  وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من

 

 :على النحو التالي والكائن بمدينة جدةلشركة المسجل للمركز الرئيسي ل عنوانال

 مركز أدهم التجاري

 طريق المدينة المنورة

   21431جدة  1113ب .ص

 . المملكة العربية السعودية
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة -7

خطة للتحول ( م2112) هـ1433السعودية للمحاسبين القانونين في عام عتمد مجلس إدارة الهيئة إ
إلى معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية، والتي يستدعي تنفيذها تبني منهجية مناسبة 
لدراسة المعايير الدولية والنظر في مراحل التطبيق ومدى الحاجة إلجراء أية تعديالت الزمة 

 .والتعليمات الحالية ليتم تطبيق تلك المعايير بطريقة صحيحةعليها أو على األنظمة 

ة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين فإن تطبيق المعايير الدولية للتقرير وفقا لقرار مجلس إدار
م وذلك على المنشآت المدرجة في 2112المالي المعتمدة من الهيئة سيكون اعتبارا من بداية عام 

ً للمعايير الدولية وعلي. السوق المالية ه، سوف تكون أول قوائم مالية سنوية للشركة معدة وفقا
م هو تاريخ 11/11/2112وعلى ذلك، يعتبر تاريخ . م2112للتقرير المالي هي تلك الخاصة بعام 

التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ألنه يمثل بداية فترة المقارنة ألول قوائم مالية معدة وفقاً 
 .معايير الدولية للتقرير الماليلل

م، وفق 2112قامت الشركة بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية لعام ،  بناًء على ما تقدم
بغرض توفير أرقام مقارنة  (3 رقم إيضاح)المعايير الدولية للتقرير المالي المبينة بأسس اإلعداد 

ألثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير ا (5)اإليضاح رقم يبين . م2112للقوائم المالية لعام 
 .المالي

م بمعرفة إدارة الشركة والتي 2112ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية المرفقة للسنة المنتهية في 
المعايير وفق المعايير الدولية للتقرير المالي، و تمثل أول قوائم مالية سنوية تعدها الشركة

 .تعتمدها الهيئةات األخرى التي صداراإلو
 

 أسس اإلعداد -1

 بيان اإللتزام بالمعايير المطبقة - أ

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي، حيث تم تطبيق المعيار  أعدت القوائم المالية المرفقة وفقا
وبإستخدام نفس " تطبيق المعايير الدولية ألول مرة( "1)الدولي للتقرير المالي رقم 

يناير  1كل من قائمة المركز المالي اإلفتتاحية كما في السياسات المحاسبية في إعداد 
 .م2112م والقوائم المالية السنوية لعام 2112

في هذه اإليضاحات فهي تشير إلى " المعايير الدولية للتقرير المالي"أينما وردت عبارة 
المملكة العربية السعودية والمعايير في المعايير الدولية للتقرير المالى المعتمدة "

والمعاييرالدولية ".  ات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينصدارواإل
فة الى المتطلبات باإلضا يلدولية كما صدرت من المجلس الدولالمعايير ا يالمعتمدة ه

 أضافتها الهيئة لبعض تلك المعايير وفقا لما ورد في وثيقة إعتماد يواإلفصاحات الت
ات األخرى هو ما تعتمده الهيئة صداريقصد بالمعايير واإل.  يلية للتقرير المالالمعايير الدو

السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء فنية لمواضيع ال تغطيها المعايير الدولية 
 .مثل موضوع الزكاة

" الياألثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير الم( "5)كما هو مبين باإليضاح رقم 
 والذي يوضح التسويات التي نتجت عن تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على حقوق

  .الملكية والربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
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 (تابع)أسس اإلعداد  -1

 المعايير الدولية للتقرير المالي التي تم تطبيقها من قبل الشركة - ب

 1 بتاريختطبيق المعايير الصادرة والمعتمدة من الهيئة والتي يسري مفعولها ب قامت الشركة
من المتوقع  يكذلك التطبيق المبكر لبعض المعايير والتعديالت الصادرة والت .م2112 يناير

 :إعتمادها من الهيئة وتطبيقها من قبل الشركة بذلك التاريخ بما في ذلك 

، بشأن " عرض القوائم المالية " 1الدولي رقم التعديالت على المعيار المحاسبي  -
 .مبادرة اإلفصاح

اآلالت الممتلكات ، العقارات ، " 12التعديالت على المعيار المحاسبي رقم  -
 ".والمعدات

م 2114 –م 2112دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -
 2ورقم  5ي إلعداد التقارير المالية رقم والتي تتضمن التعديالت على المعيار الدول

 .34ورقم  19والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات - ج

الشركة بالتطبيق المبكر المسموح به للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المبينة لم تقم 
 ،تتوقع اإلدارة أن تتطبق هذه المعايير. ها ولم يحن موعد تطبيقها بعدإصداروالتي تم  -أدناه

. التفسيرات والتعديالت الجديدة المبينة أدناه في البيانات المالية للشركة عندما تصبح سارية
تتوقع اإلدارة أنه عند إقرار تطبيقها فلن يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة 
واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للشركة إال أنه اليمكن عملياً الحصول على تقدير 
معقول للتأثيرات الناتجة عن تطبيقها إال بعد قيام الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية لتلك 

 . البيانات

 األدوات المالية -( 2)المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

معيار إعداد )في نسخته األخيرة  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  إصدارتم 
م ويتضمن المتطلبات 2114في يوليو ( األدوات المالية) 9التقارير المالية الدولي رقم 

يقوم . س وإنخفاض القيمة ومحاسبة التحوط العام وإلغاء اإلعترافالمتعلقة بالتصنيف والقيا
المعيار بتعديل متطلبات قياس وتصنيف الموجودات المالية ، كما يقدم نمط جديد لخسائر 

م 2112يناير  1يطبق المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في . إنخفاض القيمة المتوقعة
جراء تقييم لألثر الناتج عن المعيار الدولي الخاص إلعداد تقوم الشركة حالياً بإ. وما بعدها

 .وتنوي إتباع المعيار الجديد عند سريان مفعوله( 9)التقارير المالية رقم 
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 (تابع)أسس اإلعداد  -1

 (تابع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات - د

 ات من عقود العمالءيراداإل( : 34)رقم المعيار الدولي للتقرير المالي 

م ، والذي يقدم نموذج 2114في مايو  15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  إصدارتم 
 .ات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالءيرادواحد شامل إلستخدامه في محاسبة اإل

هو أن المنشأة ينبغي أن  15إلعداد التقاريرالمالية رقم الهدف األساسي للمعيار الدولي 
خطوات  5ات مقابل نقل البضائع أو الخدمات ويحدد المعيار نموذج من يرادتعترف باإل

 :اتيرادلإلعتراف باإل

 .تحديد العقد أو العقود مع العمالء: الخطوة األولى -
 .تحديد إلتزامات األداء في العقد: الخطوة الثانية -
 .تحديد سعر الصفقة: الثالثةالخطوة  -
 .تحميل سعر الصفقة إلى إلتزامات األداء في العقد: الخطوة الرابعة -
 .ات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداءيراداإلعتراف باإل: الخطوة الخامسة -

د عنللمنشأة ات يراد، يتم اإلعتراف باإل 15لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم وفقاً ل
أداء اإللتزام أي عندما تنتقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إلى 

عالوة على . توجيهات أكثر تقييداً للتعامل مع سيناريوهات محددة يتضمن المعيار. العميل
 .ذلك ، يتطلب إفصاحات واسعة

 1التي تبدأ في أو بعد  يطبق المعيار بالكامل و بأثر رجعي معدل على الفترات السنوية
ً بإجراء تقييم لألثر الناتج عن . يسمح باإلتباع المبكر له. م2112يناير  تقوم الشركة حاليا

وتنوي إتباع المعيار الجديد عند سريان ( 15)المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
 .مفعوله
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 (تابع)أسس اإلعداد  -1

 (تابع)للتقارير المالية الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  تطبيق المعايير الدولية - ه

 .عقود اإليجارات –( 34)المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

في يناير  12أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
م وما بعدها ، مع 2119يناير  1تبدأ في م، والذي يطبق على الفترات المالية التي 2112

 15السماح بالتطبيق المبكر للشركات التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
يهدف المعيار إلى توفير معلومات مالئمة لمستخدمي القوائم (. اإليرادات من عقود العمالء)

 .ئها المالي وتدفقاتها النقديةالمالية لتقييم أثر اإليجارات على مركز المنشأة المالي وأدا

كيفية اإلعتراف، القياس، العرض  12يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
أجرين تيقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب من المس. واإلفصاح عن عقود اإليجار

شهراً أو  12ار جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة اإليجاإلعتراف بموجودات ومطلوبات 
يستمر المؤجرين بتصنيف عقود . أقل أو أن األصل موضوع العقد ذو قيمة منخفضة

 12اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفهوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 المتعلق بالمحاسبة للمؤجرين دون تغيير جوهري عن المعيار المحاسبي الدولي السابق 

 .12رقم 

معقول لتأثير تطبيق هذه المعايير على  تقييمبدراسة مفصلة للوصول إلى تقوم الشركة حالياً 
المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية للشركة ، وسيتم اإلفصاح عن ذلك 

 . حين إنتهاء الشركة من تلك الدراسة المفصلة

 أسس القياس   - و

التاريخية بإستخدام مبدأ اإلستحقاق المحاسبي ومفهوم وفقاً لمبدأ التكلفة القوائم المالية  تم إعداد ي
 .، ماعدا اإلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع التي يتم قيدها بالقيمة العادلةاإلستمرارية

 عملة العرض والنشاط  - ز

 .مثل عملة النشاطذي يالو باللاير السعوديالقوائم المالية  يتم عرض هذه 
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 (تابع)أسس اإلعداد  -1
 

 إستخدام الحكم والتقديرات  - ح

دارة إستخدام عداد التقارير المالية من اإلإل ةوفقا للمعايير الدوليالقوائم المالية  يتطلب إعداد 
ات واألحكام التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة فتراضالتقديرات واإل

قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات . ات والمصروفات يرادوالمطلوبات واإلللموجودات 
يتم إظهار نتائج مراجعة . ت المتعلقة بها على أساس مستمرافتراضتتم مراجعة التقديرات واإل. 

 فيما يلي. المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بهذه التقديرات ةالتقديرات المحاسبية في فتر
 :ات واألحكامفتراضلتقديرات واإلا ةدارستخدمت فيها اإلإالمجاالت الهامة التي 

  مبدأ اإلستمرارية

 ليس لدى الشركة أي شك يذكر حول قدرة الشركة على اإلستمرار، وعليه فقد تم إعداد 
 .على أساس مبدأ اإلستمراريةالقوائم المالية 

 العمر المقدر لآلالت والمعدات

تكلفة اآلالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها بناًء على يتم إستهالك 
اإلستخدام المتوقع والتقادم لألصل ، وبرنامج الصيانة واإلصالح باإلضافة إلى التقادم 

إن إدارة الشركة لم تدرج أي قيمة متبقية على . التقني وإعتبارات القيمة المستردة لألصل
 .إعتبار أنها غير هامة

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد 
، بما في ذلك إجمالي جودة  أن الذمم المدينة غير مبالغ فيها نتيجة إحتمال عدم تحصيلها

لية والضمانات وأعمار الذمم المدينة والتقييم اإلئتماني المستمر ألوضاع العمالء الما
ً ، يتم تسجيل مخصصات محددة للحسابات . المطلوبة من العمالء في ظروف معينة أيضا

 .الفردية عندما يكون هناك دليل موضوعي يشير إلى إحتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم

 مراجعة اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

اض في قيمتها على أساس تقديم التدفقات النقدية يتم مراجعة الموجودات الغير مالية لإلنخف
للوحدات الفردية المولدة للنقد عند وجود مؤشر على ان هذه الموجودات قد تعرضت 

يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع الى أوضاع السوق . لخسارة اإلنخفاض في القيمة
ت التعاقدية والتقديرات على مدى األخيرة واألسعار القائمة في نهاية الفترة المالية واإلتفاقيا

ستخدام مجموعة من معدالت الخصم التي إية للموجودات المخصومة باإلنتاجاألعمار 
يتم . تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد و المخاطر المحددة للموجودات 

. إنخفاض في القيمة مقارنة صافي القيمة الحالية مع القيمة الدفترية للموجودات لتحديد أي 
 .إن تقييم أوضاع السوق الحالية ومعدالت الخصم تتطلب من اإلدارة القيام بممارسة أحكامها
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 (تابع)أسس اإلعداد  -1

  (تابع) إستخدام الحكم والتقديرات - ح

 اإلرتباطات

بحكم طبيعتها ، يتم تسوية اإلرتباطات فقط عند وقوع حدث مستقبلي أو أكثر أو عدم 
تقييم إحتمالية وقوع الحدث يتضمن بطبيعته ممارسة األحكام الهامة وتقديرات إن . وقوعه

 .نتائج األحداث المستقبلية

 الهامة السياسات المحاسبية -5

 31المرفقة مع تلك المتوقع تطبيقها كما في القوائم المالية  تتماشى السياسات المحاسبية في إعداد 
أعاله وهي نفس السياسات المتبعة في قائمة  (أ/3)كما هو مبين في اإليضاح رقم  م2112ديسمبر 

ديسمبر  31م والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 2112يناير  1المركز المالي كما في 
القوائم المالية  التي إستخدمتها الشركة في إعداد المحاسبية فيما يلي أهم السياسات . م2112
 :المرفقة

 صافي -الممتلكات والمعدات  - أ

 اإلعتراف و القياس

يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلهالك المتراكم والخسائر المتراكمة 
 .األصل قتناءتتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة إل. لإلنخفاض في القيمة 

تحتسب والتي )يتم قيد أي أرباح أو خسائر عند إستبعاد بند من بنود الممتلكات والمعدات 
ات األخرى في يرادفي اإل( كالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية للبند

 .قائمة الدخل الشامل

 التكاليف الالحقة

يتم رسملة التكاليف الالحقة فقط عند وجود إحتمال بتدفق منافع إقتصادية مستقبلية متعلقة 
 .المستمرة كمصروفات عند تكبدهايتم إعتبار اإلصالحات والصيانة . بالنفقات للشركة 
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  -5

 (تابع) صافي –الممتلكات والمعدات  -أ 
 

 اإلستهالك
 

يتم إحتساب اإلستهالك على المبلغ القابل لإلستهالك والذي يمثل تكلفة األصل أو المبلغ 
 .اآلخر الذي يحل محل التكلفة بعد خصم القيمة المتبقية

 

يتم إثبات اإلستهالك في قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار 
ية المقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات و المعدات بحيث أن ذلك يعكس بدقة أسلوب اإلنتاج

يتم إستهالك الموجودات المؤجرة على  .الكامنة في األصل اإلقتصاديةاإلستهالك للمنافع 
ية أيهما أقصر مالم يتم التأكد بصورة معقولة أن الشركة اإلنتاجمدار فترة اإليجار واألعمار 

فيما يلي . ال يتم إستهالك األراضي . سوف تحصل على الملكية في نهاية عقد اإليجار
 :الثابت النسب المئوية السنوية إلحتساب اإلستهالك وفقاً لطريقة القسط

         ٪ 
 21        أجهزة حاسب آلي

 21      أجهزة ومعدات مكتبية
 21     تحسينات في مباني مستأجرة

 21       أثاث ومفروشات
 21        سيارات

 الموجودات غير الملموسة  -ب 

 اإلعتراف و القياس

يتم قياس البرامج المقتناة بواسطة الشركة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وأية خسائر 
يتم رسملة النفقات الالحقة لموجودات البرامج فقط عندما . متراكمة لإلنخفاض في القيمة 

يتم إعتبار . المستقبلية الكامنة في األصل المحدد المتعلق بها  اإلقتصاديةتزيد من المنافع 
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على . جميع النفقات األخرى كمصروفات عند تكبدها 

 .مدار خمس سنوات

 اإلطفاء

التكلفة بعد خصم القيمة يتم إحتساب اإلطفاء على تكلفة األصل أو أي مبلغ يحل محل 
يتم إطفاء البرامج بطريقة القسط الثابت في قائمة الدخل الشامل على مدار األعمار . المتبقية
ية من تاريخ توفرها لإلستخدام حيث أن ذلك يعكس عن قرب أسلوب اإلستهالك اإلنتاج

ي المقدر للبرامج للفترات الحالية و اإلنتاجإن العمر . الكامنة في األصل  اإلقتصاديةللمنافع 
ية والقيم المتبقية اإلنتاجيتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار . شر سنوات المقارنة هو ع

 .بتاريخ قائمة المركز المالي وتعدل حسب المناسب
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  -5

 الموجودات والمطلوبات المالية -ج 
 اإلعتراف والقياس المبدئي

 ً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة يتم قياس الموجودات او المطلوبات المالية مبدئيا
 .هاإصدارقتنائها أو إالمتعلقة مباشرة ب

 القياس الالحق
بعد اإلعتراف المبدئي يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة 

 .بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الربح الفعلي

 إلغاء االثبات
اثبات الموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من تقوم الشركة بإلغاء 

التدفقات النقدية التعاقدية في  ستالمالموجودات المالية أو عندما تقوم بتحويل الحقوق إل
المعاملة التي يتم بموجبها تحويل جميع مخاطر وحوافز ملكية الموجودات المالية أو عندما 

لتحويل أو باإلحتفاظ بجميع مخاطر وحوافز الملكية كما ال تقوم باإلحتفاظ ال تقوم الشركة با
بالسيطرة على الموجودات المالية ويتم اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر عند إلغاء إثبات 

 .الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

موجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة يتم إجراء مقاصة بين مبالغ ال
المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم جراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك 
عندما يكون لدى الشركة النية لتسويتها علي أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد 

والمصروفات بالمبلغ الصافي فقط عندما ات يراديتم عرض اإل. المطلوبات في آن واحد 
 .ية إلعداد التقارير المالية بذلكتسمح المعايير الدول

 اإلنخفاض في القيمة  -د 
 الموجودات غير المالية 

تقوم الشركة بتاريخ قائمة كل مركز مالي بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية 
القيمة ، وفي حالة وجود هذا المؤشر يتم  لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر إلنخفاض في

لفحص االنخفاض في القيمة ، يتم . تقدير القيمة القابلة لإلسترداد الخاصة بالموجودات
تجميع الموجودات التي يتعذر فحصها فرديا مع ضمن مجموعة أصغر من الموجودات التي 

كبير عن التدفقات  تحقق تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة بشكل
القيمة القابلة (. وحدة توليد النقد)النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة من الموجودات 

لالسترداد الخاصة بالموجودات أو وحدة توليد النقد هي القيمة قيد االستخدام والقيمة العادلة 
غير المالية  خسائر اإلنخفاض في القيمة للموجودات. بعد خصم تكاليف البيع أيهما أكبر

المعترف بها في فترات سابقة يتم تقييمها بتاريخ قائمة كل مركز مالي عند وجود أي مؤشر 
يتم عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة إذا طرأ أي . بانخفاض الخسارة أو عدم وجودها 

 يتم عكس خسارة اإلنخفاض. تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد 
في القيمة فقط إلي الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية للموجودات القيمة الدفترية التي 
كان يتم تحديدها بعد خصم اإلستهالك أو اإلطفاء وذلك إذا لم يتم اإلعتراف بخسارة 

 .اإلنخفاض في القيمة
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  -5
 

 (تابع)اإلنخفاض في القيمة  - د

 الموجودات المالية غير المشتقة 

تقوم الشركة بتاريخ قائمة المركز المالي بتحديد إذا كان هناك دليل موضوعي يشير إلى 
إنخفاض قيمة الموجودات المالية التي لم يتم تسجيلها بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

عندما يُظهر الدليل تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية . والخسائر 
وأن لحدث ( الموجودات)الموضوعي وقوع حدث الخسارة بعد اإلعتراف المبدئي باألصل 

والتي يمكن تقديرها ( الموجودات)الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل 
يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل  .بصورة موثوقة 

إذا تسبب وقوع حدث بعد اإلعتراف باإلنخفاض في . وتنعكس في اإلنخفاض في القيمة
القيمة في إنخفاض مبلغ خسارة اإلنخفاض في القيمة ، يتم عكس اإلنخفاض في خسارة 

 . اإلنخفاض في القيمة من خالل األرباح أوالخسائر

 طويلة األجلإستثمارات   -هـ 

 :٪ فأكثر71إستثمارات في شركات تبلغ  نسبة المساهمة فيها 

بنسبة تتراوح بين  الشركةتم المحاسبة على اإلستثمارات في الشركات التى تساهم فيها ت
حيث يتم تسجيل اإلستثمار عند . ٪ من رأسمالها ، وفقاً لطريقة حقوق الملكية51٪ إلى 21

في أصول الشركة  الشركةالشراء بالتكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة 
مة في صافي أرباح أو خسائر تلك الشركات فى قائ الشركةيتم إدراج حصة . المستثمر فيها

 .الدخل

 :في أوراق مالية متاحة للبيعإستثمارات 

واإلستثمارات في  ٪21التي تقل حصة الشركة فيها عن  الشركاتتقيد اإلستثمارات في 
ً الصناديق  ات للمتاجرة إستثمارقتنائها كإلقصد اإلدارة من  بقيمتها العادلة ويتم تصنيفها وفقا

عادلة بحسب تصنيف اإلستثمار في قائمة الدخل أو متاحة للبيع، وتقيد التغيرات في القيمة ال
يتم قيد أي إنخفاض كبير  .أو في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين على التواليالشامل 

يتم . الشامل في قائمة الدخل -إن وجد  -ومتواصل في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع 
تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات المتداولة في سوق مالي نشط بالرجوع إلى أسعار السوق 

 عندما ال. المدرجة فيه تلك اإلستثمارات بنهاية يوم التداول في تاريخ قائمة المركز المالي
ة يتم تخفيض القيمة الحالي. ات تظهر بالتكلفةستثمارن اإلإيمكن تحديد القيمـة العادلة ف

. لإلستثمارات في األوراق المالية مقابل اإلنخفاض غير المؤقت في قيمة هذه اإلستثمارات
غير اإلستثمارات التي تعالج بطريقة )يتم اإلعتراف بإيرادات اإلستثمار في األوراق المالية 

 .عند إعالن توزيعات األرباح( حقوق الملكية
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  -5

 نخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولةاإل - و

 تم دراسة القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة المملوكة للشركة في تاريخ إعداد ت
سترداد القيمة القابلة لإل ينخفاض فإ، وفي حالة توافر مؤشرات تدل على القوائم المالية 

يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات لهذه الموجودات غير المتداولة عن قيمتها الدفترية فإنه 
 ،الشامل  سترداد ويحمل هذا التخفيض على قائمة الدخلغير المتداولة إلى قيمتها القابلة لإل

ساب اإلستهالك لهذه الموجودات غير المتداولة عن السنوات التالية على أساس تحاويتم 
بتقييم وجود أي القوائم المالية  القيمة المعدلة ، وتقوم إدارة الشركة في تاريخ إعداد 

نخفاض في الخسائر الناتجة عن تخفيض القيمة الدفترية إمؤشرات تدل على حدوث 
للموجودات غير المتداولة في الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل هذه المؤشرات يعاد 

بحيث ال نخفاض ويتم رد قيمة التخفيض السابق تسجيله في الفترات السابقة تقدير قيمة اإل
تزيد القيمة الدفترية لهذه الموجودات غير المتداولة عن صافي قيمتها الدفترية األصلية قبل 
تسجيل خسائر تخفيض القيمة ويتم تعديل تكلفة اإلستهالك لهذه الموجودات غير المتداولة 

ى خالل الفترات المالية التالية لتحميل القيمة الدفترية المعدلة على أساس منتظم على مد
 .ي المتبقي لتلك الموجوداتاإلنتاجالعمر 

 الذمم الدائنة والمستحقات  - ز

يتم اإلعتراف بالمطلوبات للمبالغ التي سيتم دفعها في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات 
  .فواتير بها من قبل المورد أم ال إصدارالمستلمة سواء تم 

 المخصصات  - ح

لتزام حالي قانوني ألحداث سابقة أن لدى الشركة إيجة يتم اإلعتراف بالمخصص إذا ظهر نت
أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات لمنافع اقتصادية 

 .لتزام سوية هذا اإللت

 الزكاة الشرعية - ط

ً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة بالمملكة العربية  يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقا
ً لمبدأ اإلستحقاق ويتم قيد التعديالت التي  الشامل ، ويتم تحميله لقائمة الدخل السعودية وفقا

يتم قيد . في الفترات التي يتم الربط فيها -إن وجدت  -تطرأ عند الربط النهائي للزكاة 
 تحميله على قائمة الدخليتم و يمخصص للزكاة الشرعية المستحقة على أساس ربع سنو

 .الشامل

 العمومية واإلداريةالمصروفات  - ي

يتم إثبات المصروفات العمومية واإلدارية كمصروفات فترة وفقاً ألساس اإلستحقاق وتحمل 
المصروفات العمومية واإلدارية . هذه المصروفات على الفترة المحاسبية التي حدثت فيها 

كلفتها التي تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية يتم توزيعها على أساس زمني وبإستخدام ت
 .التاريخية
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 (تابع)السياسات المحاسبية الهامة  -5

 عقود اإليجار  - س

تصنف العقود التي يحتفظ بها المؤجر من الناحية الفعلية بجميع مزايا ومخاطر ملكية 
تدرج مبالغ دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف في . الموجودات كعقود إيجار تشغيلية 

 .الثابت على مدى فترة عقد اإليجارعلى أساس القسط الشامل قائمة الدخل 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة - ع

ً إيتم  ، ويتم تحميل  لنظام العمل السعودي حتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقا
 .الشامل المستحق على قائمة الدخل

 إحتياطي نظامي - ف

 ً ٪ من صافي الدخل  11 تحويلنه يتم إلشركة فلنظام األساسي المع نظام الشركات و تمشيا
 هذا عندما يبلغ التحويللتكوين اإلحتياطي النظامي ، ويجوز للشركة التوقف عن هذا 

   .عهذا اإلحتياطي غير قابل للتوزي، من رأس المال ٪31اإلحتياطي 

 اتيرادتحقق اإل - ص

٪ 21 اتها من اإلستثمارات في الشركات التي تقل نسبة الملكية فيها عنإيرادتقوم الشركة بقيد 
الشركات الزميلة وفقاٌ  يات اإلستثمارات فإيرادالفعلي ، تقيد  ستالمعند إعالن التوزيع واإل

 .البنكية على أساس مبدأ اإلستحقاقات الودائع إيرادلطريقة حقوق الملكية، تقيد 

 توزيعات األرباح - ق

تقيد األرباح الدورية التي قرر مجلس إدارة الشركة توزيعها خالل نفس الفترة التي أقرت 
في حسابات السنة التي تعتمد القوائم المالية  تقيد األرباح المقترح توزيعها بعد تاريخ . فيها

نوي جميع فيها الجمعية العمومية تلك التوزيعات على أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة الس
 .يعات المشار إليهاالتوز

 المعامالت بالعمالت األجنبية - ر

 ً ألسعار الصرف  تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي وفقا
السائدة حين إجراء تلك المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة 

نة المالية إلى اللاير السعودي بأسعار النقدية والمسجلة بالعمالت األجنبية في نهاية الس
األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من  .الصرف السائدة في ذلك التاريخ

 .فروق أسعار الصرف يتم إدراجها في قائمة الدخل
 

 النقد وما في حكمه - ش

نقد لدى وال ما في حكمه من النقد في الصندوقلغرض إعداد قائمة التدفق النقدي يتكون النقد و
لفترة ثالثة  -إن وجدت  -البنوك واإلستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية 

 .أشهر أو أقل والتي تتوفر للشركة من دون أي قيود
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 ألثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير الماليا -4

 ( تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي)م 4713يناير  3في  ة حقوق المساهمين كماتسوي

 وفق المعايير الدولية    وفق معايير  
 للتقرير المالي األثر المالي للتحول  المحاسبة السعودية  

      
      الموجودات

      متداولة ال غير موجوداتال
 14.333 -  14.333  ممتلكات ، آالت ومعدات

 52.912.233 -  52.912.233  شركات زميلة إستثمارات في
 211.222.225 -  211.222.225  إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

 993.191 -  993.191  قرض طويل األجل لشركة زميلة
      

 225.243.441 -  225.243.441  المتداولة غير مجموع الموجودات
      
      متداولةالموجودات ال

 2.251.292 -  2.251.292  مدينة وموجودات متداولة أخرى ذمم
 2.923.312 -  2.923.312  مستحق من شركات زميلة

 22.222.524 -  22.222.524  نقد ومافي حكمه
      

 44.341.223 -  44.341.223  مجموع الموجودات المتداولة
      

 319.924.124 -  319.924.124  إجمالي الموجودات

      
      المطلوبات وحقوق المساهمين

       حقوق المساهمين
 151.111.111 -  151.111.111  راس المال  

 22.192.223 -  22.192.223  إحتياطي نظامي 
 91.292.244 -  91.292.244 أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع 

 33.411.914 -  33.411.914  أرباح مبقاة
      

 292.412.141 -  292.412.141  مجموع حقوق المساهمين

      
      متداولةالمطلوبات غير ال

 455.225 -  455.225  مخصص مكافأة نهاية الخدمة
      

 455.225 -  455.225  مجموع المطلوبات غير المتداولة

      
      المطلوبات المتداولة

 3.211.251 -  3.211.251  مساهمون دائنون
 2.512.223 -  2.512.223  مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

 992.524 -  992.524  مخصص الزكاة الشرعية

 13.121.192 -  13.121.192  إجمالي المطلوبات المتداولة
      

 13.522.123 -  13.522.123  إجمالي المطلوبات
      

 319.924.124 -  319.924.124  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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 (تابع)ألثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ا -4

 م 4713 ديسمبر 13في  حقوق المساهمين كما تسوية

 وفق المعايير   

 الدولية  األثر المالي وفق معايير 

 للتقرير المالي للتحول المحاسبة السعودية 

    

    الموجودات
     متداولة ال غير موجوداتال

 11.551 - 11.551 ممتلكات ، آالت ومعدات
 51.319.543 - 51.319.543 إستثمارات في شركات زميلة

 222.322.232 - 222.322.232 إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
 - - - قرض طويل األجل لشركة زميلة

    

 339.212.932 - 339.212.932 المتداولة غير مجموع الموجودات
    
    متداولةالموجودات ال

 2.521.292 - 2.521.292 ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى
 4.942.322 - 4.942.322 مستحق من شركات زميلة

 23.242.422 - 23.242.422 نقد ومافي حكمه
    

 34.224.232 - 34.224.232 مجموع الموجودات المتداولة
    

 324.421.522 - 324.421.522 

    
    المطلوبات وحقوق المساهمين

     حقوق المساهمين
 151.111.111 - 151.111.111 راس المال  

 22.192.223 - 22.192.223 إحتياطي نظامي 
 122.452.392 - 122.452.392 أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع 

 21.222.935 - 21.222.935 أرباح مبقاة
    

 321.523.212 - 321.523.212 مجموع حقوق المساهمين

    
    متداولةالمطلوبات غير ال

 511.125 - 511.125 مخصص مكافأة نهاية الخدمة
    

 511.125 - 511.125 مجموع المطلوبات غير المتداولة

    
    المطلوبات المتداولة

 3.253.222 - 3.253.222 مساهمون دائنون
 2.115.913 - 2.115.913 مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

 522.192 - 522.192 مخصص الزكاة الشرعية

 12.442.222 - 12.442.222 إجمالي المطلوبات المتداولة
    

 12.952.952 - 12.952.952 إجمالي المطلوبات
    

 324.421.522 - 324.421.522 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
    

 
 
 
 



 شركة المصافي العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132ديسمبر  13المنتهية في  للسنة
 باللاير السعودي

 

 

19 

 

 (تابع)ألثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ا -4

  م7134 ديسمبر 13 في المنتهية للسنةاآلخر والدخل الشامل  ارةالخسوأ الربحالتسويات على قائمة 

   وفق معايير   

 وفق المعايير الدولية إعادة  المحاسبة 

 الماليللتقرير  القياس السعودية 

    
 112.554  - 112.554  إيرادات إستثمارات

 (1.599.191)  (1.599.191) شركات زميلة (خسائر)افي نصيب الشركة من ص
    

 (1.422.232) - (1.422.232) 
    

    :المصروفات من العمليات الرئيسية
 (2.242.232) - (2.242.232) مصروفات عمومية و إدارية

 (5.122)  - (5.122)  ممتلكات ، آالت ومعداتإستهالك 
    

 (2.253.219) - (2.253.219) إجمالي المصروفات
    

 (4.253.452) - (4.332.452)  النشاط (خسارة)صافي 
    

 225.924  - 225.924  إيرادات أخرى
    

 (3.421.422) - (3.421.422) قبل الزكاة الشرعية (الخسارة)صافي 
    

 (522.512) - (522.512) مخصص الزكاة الشرعية
    

 (4.142.929) - (4.142.929) الخسارةصافي 

    
 -  - -  الدخل الشامل اآلخر

    
    البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقاً للربح 

    والخسارة
 22.259.554  - 22.259.554  أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع

    

 22.212.525  - 22.212.525  الدخل الشامل للفترة/ )الخسارة(إجمالي 
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 صافى – ممتلكات ، آالت ومعدات -4

 :مما يلي م2112 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةصافي  - الممتلكات ، اآلالت والمعداتتتمثل الحركة في 

 صافي -القيمة الدفترية  المتراكم اإلستهالك التكلفـــة 

 الرصيد في  في رصيدال في رصيدال في رصيدال   في رصيدال في رصيدال   في رصيدال 
 م3/3/7134 م13/37/7134 م13/37/7132 م13/37/7132 إستبعادات إستهالك م13/13/7132 م13/37/7132 إستبعادات إضافات م13/13/7132 البيان

            
 14.332 11.551 9.142 432.213 - 4.132 433.121 442.221 - 2.229 443.231 وتركيبات  أثاث ومفروشات

 1 1 1 22.999 - - 22.999 29.111 - - 29.111 سيارات
            

 522.231 2.229 - 525.221 512.121 4.132 - 512.212 9.142 11.551 14.333 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة المصافي العربية السعودية

 (شركة مساهمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م7132ديسمبر  13المنتهية في  للسنة
 باللاير السعودي

  

 

21 

 

 

 إستثمارات في شركات زميلة -2
 

 :الشركات الزميلة مما يليتتكون اإلستثمارات في 
 

  نسبة الملكية م13/37/7132  م31/12/2112  م1/1/2112

       
 لشركة العربية للصهاريج المحدودةا 22٪     

 السنةد في بداية يالرص   51.213.291   42.442.422   42.519.112
 نصيب الشركة في أرباح الشركة الزميلة   391.439   3.124.229   4.939.351

       

 السنةالرصيد في نهاية    4321112211   4124312723   52255.2547

       
 الشركة العربية للسلفونات المحدودة  34٪     

 السنةد في بداية يالرص   292.252   5.421.221   11.915.441
 نصيب الشركة في خسائر الشركة الزميلة   (333.242)  (4.224.119)  (5.445.121)
       

 السنةالرصيد في نهاية   1412114   4242747   425412723
       

 إجمالي اإلستثمار في الشركات الزميلة  4321442214   4321122451    47221.2211
       

بناًء على قوائم إدارية ( شركة زميلة)تقييم اإلستثمار في الشركة العربية للسلفونات المحدودة تم 
م لعدم 2112ديسمبر  31لم يتم تقييم اإلستثمار كما في . م2112يونيو  31غير مدققة كما في 

  .وجود قوائم مالية مدققة أو إدارية غير مدققة

أكتوبر  11الموافق  ـه1432محرم  9المنعقد بتاريخ ركة في إجتماعه شقرر مجلس إدارة ال
م تعميد المستشار القانوني للشركة برفع دعوى قضائية ضد إدارة الشركة العربية للسلفونات 2112

. وذلك للنتائج الغير مرضية للشركة المذكورة والتي ترتب عليها خسائر أكثر من نصف رأس مالها
هـ الموافق 21/2/1432هـ  بتاريخ 1432لعام ( ق2/ 1524)تم رفع الدعوى القضائية رقم 

لاير سعودي يمثل كافة  22.222.133م ومطالبة الشركة العربية للسلفونات بمبلغ 21/11/2112
الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء إدارتها ومطالبتها بالتعويض عن الخسائر الموضحة بالئحة 

 . الدعوى ضد الشركة العربية للسلفونات

م تلقت الشركة تبليغ بدعوى قضائية لدى المحكمة 2/12/2112هـ الموافق 9/3/1432خ بتاري
مرفوعة من سلطان دمحم قصي ولي ( ق2/ 1259)اإلدارية بجدة لدى الدائرة التجارية الثانية  رقم 

في الشركة العربية للسلفونات ضد شركة المصافي العربية السعودية يطالب فيه ( شريك)الدين أسعد 
من نظام الشركات نظراً لتعرض  121وتصفية الشركة العربية للسلفونات وفقاً ألحكام المادة بحل 

تم ضم الدعوتين أمام الدائرة التجارية الثانية ، وقد . الشركة لخسائر تجاوزت نصف رأس مالها
تم قررت الدائرة ناظرة الدعوى ندب خبير محاسبي للنظر في موضوع هاتين الدعوتين ، بناًء عليه 

 .م 14/13/2112هـ الموافق 22/12/1439تأجيل نظر الدعوتين إلى جلسة يوم األربعاء 
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 إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع -.

 :تتكون اإلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع مما يلي -أ 

   م13/37/7132  م31/12/2112  م1/1/2112

       
 المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي   291.122.232  222.219.232  219.235.229

 شركة اسمنت تبوك  1.292.212  1.239.221  1.221.212
 بنك الرياض  31.111  22.221  29.212

       

211.222.225  222.322.232  292.954.945   
       

 :غير المحققة( الخسائر)األرباح  -ب 

   م13/37/7132  م13/37/7134  م1/1/2112

       
 السنةالرصيد في بداية   122.452.392  91.292.244  222.242.422

 السنةغير المحققة عن ( الخسائر)األرباح   4.522.112  22.259.554  (122.149.224)
       

91.292.244  122.452.392  122.125.515   
       

 :كما يلي ديسمبر 31في ملخص موقف اإلستثمارات  -ج 

   القيمة السوقية   
   13للسهم في   13الرصيد في  13الرصيد في  (خسائر)أرباح 

 إسم الشركة عدد األسهم م7132 ديسمبر م7132 ديسمبر م7134 ديسمبر غير محققة

      
      

 الصناعيالمجموعة السعودية لإلستثمار  15.194.421 19.12 291.122.232 222.219.232 4.412.399
 شركة أسمنت تبوك 122.521 13.99 1.292.212 1.239.221 159.422

 بنك الرياض 2.411 12.55 31.111 22.221 2.221
      

4.522.112 222.322.232 292.954.945    
      

 لشركة زميلة طويل األجل قرض -2

م على 2112يناير  2الموافق هـ 1422شوال  23وافق مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 
لاير  1.512.251)ألف دوالر أمريكي  415منح الشركة العربية للصهاريج المحدودة قرضاً مقداره 

، وقد تم دفع المبلغ إلى الشركة العربية للصهاريج المحدودة وتم تكوين مخصص بمبلغ ( سعودي
 .م2112ديسمبر  31هية في تم تحصيل كامل المبلغ خالل السنة المنت. لاير سعودي  525.221
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 أخرىموجودات متداولة و ذمم مدينة -10

 مما يلي:تتكون الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى 

 م1/1/2016  م31/12/2016  م31/12/2017 
      

 ً  79.542  9.542  59.542 مصروفات مدفوعة مقدما
 -  -  7.597.240 توزيعات أرباح مستحقة*

 6.571.250  6.571.250  6.571.250 *دفعات أخرى*
      

 14.228.032  6.580.792  6.650.792 

 

المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي والذي تم اإلعالن عنها فيي *  يمثل المبلغ توزيعات أرباح 
  م.2018المبلغ في شهر يناير  إستالمم وتم 2017ديسمبر  31موقع تداول بتاريخ 

األتعاب المدفوعة للخبير المحاسبي مكتب باكودح وأبوالخير والمكلف في  األخرىالدفعات  تتمثل  * *
الدعوى المرفوعية نظرت فى ة بفرع المحكمة اإلدارية بالدمام التي ثانيمن قبل الدائرة التجارية ال

لغ عند تحصيل . سيتم تسوية هذا المب( 25إيضاح ) (أرامكو)ضد شركة الزيت العربية السعودية 
 شركة أرامكو.المبلغ من 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -11

فيها تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركاء بالشركة وأقاربهم والشركات التي يمتلكون  - أ
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أسهم أو حصص تخولهم في حصة السيطرة على هذه 

 التي أبرمت مع هذه األطراف خالل السنة.الشركات. فيما يلي ملخصاً بأهم المعامالت 

 حجم المعاملة   

 1/1/2016 م2016خالل  م2017خالل  طبيعة المعاملة العالقة اإلسم

      

 45.565 38.824 - عموالت مستحقة على القرض الممنوح زميلة الشركة العربية للصهاريج المحدودة
 301.500 301.500 301.500 أتعاب خدمات إدارية  

 7.738.133 - - (17مطالبة بنكية )إيضاح  زميلة الشركة العربية للسلفونات المحدودة
بدالت ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  - أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

 واللجان
423.500 404.000 467.750 

 360.000 360.000 360.000 مكافآت شهرية - العضو المنتدب
 

 األرصدة الناتجة من المعامالت أعاله كما يلي:  - ب

 المستحق من شركات زميلة:  1-ب
 

 م1/1/2016  م31/12/2016  م31/12/2017 

      
 5.054.251  1.077.312   775.812  الشركة العربية للصهاريج المحدودة

 7.738.133  7.738.133   7.738.133  (24)إيضاح  المحدودة الشركة العربية للسلفونات 

 (3.869.067)  (3.869.067)  (7.738.133) (17إيضاح )مشكوك في تحصيلها  ذمم)يخصم( مخصص 
      

  775.812   4.946.378  8.923.317 
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 في حكمه نقد وما -37

 :يتكون النقد وما في حكمه مما يلي
 م1/1/2112  م31/12/2112  م13/37/7132 
      

 1.221  4.593  91 نقد بالصندوق
 22.224.293  23.242.223  22.521.154 حسابات جارية -نقد بالبنوك 

      

 22.521.144  23.242.422  22.222.524 

 رأس المال -31

لاير سعودي مقسم إلى  151.111.111بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل مبلغ ي
 .عن كل سهملاير سعودي  11سهم بقيمة إسمية قدرها  15.111.111

 إحتياطي نظامي -35

ً مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فإنه يتم تحويل  ٪ من صافي الدخل لتكوين 11تمشيا
هذا اإلحتياطي غير قابل . ٪ من رأس المال 31اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا اإلحتياطي 

أبريل  21هـ الموافق 1432 رجب 23أقرت الجمعية العامة غير العادية التاسعة بتاريخ . للتوزيع
م 2115/ هـ 1432م الموافقة على تعديل النظام األساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد 2112

 1٪ من رأس المال31الخاص بتعديل نسبة اإلحتياطي النظامي إلى 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -34

 :مما يليالخدمة نهاية تتمثل الحركة في مخصص مكافأة 
 م1/1/2112  م31/12/2112  م13/37/7132 

      
 412.491  455.225  511.125  الرصيد في بداية السنة

 91.525  -  111.215  المحمل على السنة
 (53.121)  55.191  (312.221) المدفوع خالل السنة

      

  313.219  511.125  455.225 

 ساهمون دائنونم -34
دائنون توزيعات أرباح غير مستلمة بواسطة المسياهمين عين سينوات سيابقة المساهمون رصيد اليمثل 
 3.253.222: م2112ديسيمبر  31)م 2112ديسمبر  31لاير سعودي كما في  3.225.221بلغت 

ليم ييتم صيرفها للمسياهمين بسيبب عيدم ( لاير سعودي 3.211.251: م2112يناير  1)( لاير سعودي
قامت الشركة باإلعالن عبر موقعها بأسماء المساهمين الذين لديهم . معرفة عناوينهم وتحديث بياناتهم 

 .أرباح مستحقة وغير مستلمة
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  ومطلوبات متداولة أخرىمستحقات  -32

 مما يلي خرىتتكون المستحقات والمطلوبات المتداولة األ

 م1/1/2112  م31/12/2112  م13/37/7132 

      
 222.241  322.221  221.332 مصروفات مستحقة

 2.232.133  2.232.133  2.232.133 *مطلوبات متداولة أخرى
      

 2.999.421  2.115.913  2.512.223 
      

تتمثييل المطلوبييات المتداوليية األخييرى فييي إلتييزام لبنييوك تجارييية نتيجيية لكونهييا ضييامنة لتسييهيالت    * 
وذليك نتيجية لطليب البنيوك بسيداد الجيزء ( شيركة السييلفونات)ممنوحة إلحدى الشيركات الزميلية 

المضمون من قبل الشركة بالمبلغ أعاله وتيم إثبيات مديونيية عليى الشيركة الزميلية بيذلك المبليغ ، 
راً لتدهور المركز المالي للشركة الزميلة فقد تم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ونظ

ميين إجمييالي المبلييغ % 51والييذي يمثييل نسييبة  (11إيضيياح )لاير سييعودي  3.229.122بمبلييغ 
م قاميت الشيركة بعميل 2112ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  .المستحق من الشركة الزميلة

 .المستحق من الشركة العربية للسلفونات المحدودةمخصص بباقي المبلغ 

 الزكاة الشرعية -.3

 الزكاة المحملة على السنة - أ

 :مما يلي ديسمبر 31على السنة المنتهية في المحملة الشرعية تتكون الزكاة 

 م2112  م7132 

    
 522.512  1.119.124 للسنة الحالية

 -  432.252 *للسنوات السابقة
    

 1.451.221  522.512 
    

الزكاة المحملة على السنوات السابقة تمثل فروقات زكاة نتيجة لليربط النهيائي عين السينوات  * 
  .م2112م وحتى 2111من 
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 (تابع)الزكاة الشرعية  -.3

 (تابع)الزكاة المحملة على السنة  -أ 

على أساس الوعاء الزكوي  م2112ديسمبر  31للسنة المنتهية في تم إحتساب الزكاة المحملة 
ً للوائح  و الذي تتألف مكوناته الهامة من البنود التالية والتي قد تخضع لبعض التعديالت وفقا

 (.الهيئة)الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 م1/1/2112  م31/12/2112  م13/37/7132 

      
      تعديل صافي الدخل

 2.454.211  (3.421.422)  2.229.249  الشرعيةقبل الزكاة ( الخسارة)صافي الدخل 
 4.425.452  55.191  111.215  مخصصات

      

 12.931.253  (3.415.222)  2.229.224  المعدل( الخسارة) صافي الدخل

      
      أساس إحتساب الزكاة الشرعية

 151.111.111  151.111.111   151.111.111  رأس المال
 22.232.215  22.192.223   22.192.223  النظامياإلحتياطي 

 25.914.255  25.911.914   21.222.935  األرباح المرحلة
 291.921  455.225   213.222  المخصصات

 222.459.319  122.452.392   121.951.329  أخرى
 12.931.253  (3.415.222)  2.229.224  المعدل( الخسارة)صافي الدخل 

      

  325.111.212   322.212.192  424.422.522 
 (14.333)  (11.551)  (9.142) صافي - ممتلكات، آالت ومعدات

 (444.211.211)  (339.292.321)  (344.331.229) وأخرى اإلستثمارات
      

 (344.339.222)  (339.212.932)  (444.224.544) 
      

 39.212.922  22.911.222   41.221.941  الوعاء الزكوي
      

 992.524  522.512   1.119.124  من الوعاء الزكوي% 724الزكاة الشرعية بواقع 
      

 حركة المخصص -ب 
 

 م1/1/2112  م31/12/2112  م13/37/7132 

      
 1.191.229  992.524  522.192 رصيد أول السنة

 (112.322)  -  - مخصصات إنتفى الغرض منها
 992.524  522.512  1.119.124 المكون خالل السنة

 -  -  432.252 فروقات عن سنوات سابقة
 (922.322)  (922.223)  (522.514) المدفوع خالل السنة

      

 1.452.325  522.192  992.524 
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 (تابع)الزكاة الشرعية  -.3

 موقف الربط الزكوي -ج 

م وحصلت على 2112ديسمبر  31حتى للسنوات قرارات الزكوية قامت الشركة بتقديم اإل
أصدرت  .م2112أبريل  31صالحة حتى ( الهيئة)شهادة من الهيئة العامة للزكاة والدخل 

م ونتج عنها إلتزام زكوي إضافي على 2112م إلى 2111ربوطاً زكوية للسنوات من  الهيئة
 31قائمة الدخل للسنة المنتهية في لاير سعودي تم تحميله على  432.252الشركة بمبلغ 

ً بدراسة الفروقات المقدمة من الهيئة عن السنوات  .م2112ديسمبر  تقوم إدارة الشركة حاليا
 .السابقة للتأكد من صحة قيد المبالغ المسددة من قبل الشركة والواردة في بيان فروقات الهيئة

 ات اإلستثماراتإيراد -32

 :مما يلي ديسمبر 31المنتهية في  للسنةات اإلستثمارات إيرادتتكون 

 م2112  م7132 
    

 -  15.194.421 المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي
 115.214  - شركة أسمنت تبوك

 241  2.411 بنك الرياض
    

 15.192.221  112.554 
    

 الشركات الزميلة المستثمر فيها( خسائر)نصيب الشركة من صافي أرباح  -71

 للسنة المنتهية فيالشركات الزميلة المستثمر فيها ( خسائر)يتكون نصيب الشركة من صافي أرباح 
 :مما يلي ديسمبر 31

 م2112  م7132 

    
 3.124.222   391.439   الشركة العربية للصهاريج المحدودة
 (4.224.119)  (333.242) الشركة العربية للسلفونات المحدودة

    

 52.193  (1.599.191) 
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 العمومية واإلدارية المصروفات -73

 :مما يلي ديسمبر 31للسنة المنتهية في تتكون المصروفات العمومية واإلدارية 

 م2112  م7132 

    
 1.224.424  1.223.532 رواتب وأجور وما في حكمها

 351.111  351.111 مجلس اإلدارةلجان مكافأة 
 492.511  329.511 أتعاب مهنية وقانونية

 221.111  251.222 رسوم هيئة السوق المالية
 22.451  152.119 مكافآت العاملين

 41.211  41.251 إعالنات بالصحف
 54.111  23.511 بدل حضور اإلجتماعات واللجان

 114.511  114.511 إيجارات
 54.424  32.352 تأمينات إجتماعية

 34.111  51.111 مصروفات الجمعية العمومية
 12.132  343 مصروفات بنكية
 32.422  31.254 مصروفات عالج

 92.213  144.111 أخرى
    

 2.913.122  2.242.232 

  ربحية السهم -77

ديسييمبر  31للسينة المنتهييية فيي ( الخسييارة)السييهم بقسيمة صييافي اليدخل ( خسيارة)تيم إحتسياب ربحييية 
 .مليون سهم 15األساسية البالغة م على عدد األسهم 2112م و 2112

 القيمة العادلة لألدوات المالية -71

ه عند بيع الموجودات أو دفعه لتحويل إحدى المطلوبات في إستالمالقيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم 
تتكون األدوات المالية للشركة من . معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس

 .والمطلوبات الماليةالموجودات المالية 

تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة 
ألغراض المتاجرة واإلستثمارات المتاحة للبيع واإلستثمارات في التجارية واإلستثمارات المحتفظ بها 

المصروفات المدفوعة  ستثناءإشركات زميلة وتمويل شركات مستثمر فيها وأرصدة مدينة أخرى ب
 ً الذمم الدائنة التجارية وتوزيعات أرباح مستحقة ومصروفات بينما تتكون المطلوبات المالية من . مقدما

 .مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

إن القيمة العادلة لألدوات المالية التختلف بصورة جوهرية عن قيمتها المدرجة بها ، إال إذا أشير إلى 
 .غير ذلك
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 محتملةلتزامات إ -75

 تضمن الشركة نسبة من التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة للشركة العربية للسلفونات المحدودة 
من بعض البنوك التجارية السعودية والتي  ٪34بنسبة مساهمتها في الشركة بواقع ( شركة زميلة)

في ( شركة زميلة)نتيجة لتعثر الشركة العربية للسلفونات المحدودة . لاير سعودي 2.232.133تبلغ 
سداد أقساط التسهيالت اإلئتمانية فقد طالبت البنوك الشركة بسداد المبلغ لكونها ضامنة للشركة 

ربيع الثاني  11األهلي التجاري المؤرخ بتاريخ  المقترضة وذلك بموجب خطاب مطالبة من البنك
لاير  2.239.115م والذي يوضح مطالبة البنك بمديونية بمبلغ 2112يناير  21هـ الموافق 1432

ً بخطاب مطالبة من البنك السعودي البريطاني المؤرخ بتاريخ  هـ 1432محرم  2سعودي وأيضا
. لاير سعودي 5.199.112ك بمديونية بمبلغ م والذي يوضح مطالبة البن2115أكتوبر  21الموافق 

قامت الشركة بإثبات مبلغ المطالبة في دفاترها وتحميله على الشركة الزميلة ، وتم عمل مخصص 
 م2112 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل  .٪ من إجمالي المبلغ المستحق من البنوك51بواقع 

  1لمبلغ المستحقمن إجمالي ا ٪111بتكملة المخصص إلى قامت الشركة 

 محتملةمكاسب  -74

هـ برفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد شركة الزيت 1422رجب  22قامت الشركة بتاريخ 
مليار  2.13ات مستحقة من سنوات سابقة بمبلغ إيرادتطالبها ب( أرامكو السعودية)العربية السعودية 

م صدر حكم من المحكمة 2114يوليو  14هـ الموافق 1435شعبان  12بتاريخ . لاير سعودي
تأييد هذا الحكم من قبل محكمة   هـ1432محرم  12وتم بتاريخ ( مظالمديوان ال)اإلدارية بالدمام 

مليون لاير  132.1إستئناف الدمام والمذيل بختم التنفيذ بأن تدفع شركة أرامكو السعودية مبلغ وقدره 
وقد تقدمت الشركة بتظلم للمقام السامي الكريم  مازال الحكم محل التنفيذ حتى تاريخه .سعودي للشركة

م للمطالبة بتنفيذ الحكم المذكور وإلزام 2112فبراير  12هـ الموافق 1432جمادى األول  9بتاريخ 
جمادى الثاني  14بناًء على خطاب المستشار القانوني بتاريخ   .شركة أرامكو السعودية بالسداد

القضية من قى ديوان المظالم األمر السامي بإعادة نظر م فقد تل2112مارس  13هـ الموافق 1432
ً  جديد على أن يكون حكمه  .نهائيا

من مكتب المستشار القانوني  م22/12/2112الموافق  هـ11/12/1439تبلغت الشركة بتاريخ 
 ثالثمن  تعقيبيةمذكرة ( أرامكو) افي هذه الجلسة قدم وكيل المدعى عليهالمكلف بمتابعة القضية أنه 

وبعرضها على على المذكرة المقدمة من المستشار القانوني للشركة في الجلسة السابقة صفحات 
هذه تم تأجيل النظر في ،  عليهبناًء و. المستشار القانوني للشركة طلب مهلة للرد على هذه المذكرة

  .م12/14/2112هـ الموافق 31/12/1439 اإلثنينالقضية إلى جلسة يوم 
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 المخاطر إدارة -74

 أسعار األسهممخاطر 

إن مخاطر . إن أنشطة الشركة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة من ضمنها مخاطر سوق األسهم
سعر األسهم هي مخاطر إنخفاض القيمة العادلة نتيجة التغير في مستوى مؤشرات األسهم والقيمة 

المقتناة ألغراض المتاجرة إلى  المتاحة للبيع وتلك تتعرض إستثمارات الشركة. اإلفرادية لكل سهم
تقوم الشركة بتنويع محفظتها . حقوق ملكية مخاطر السعر حيث أنها تتكون من إستثمارات في أسهم

اإلستثمارية إلى الحد الممكن وذلك إلدارة مخاطر أسعار األسهم الناتجة عن إستثماراتها في أسهم 
 .حقوق الملكية

 مخاطر اإلئتمان

عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر تمثل مخاطر اإلئتمان 
وذلك بوضع  -إن وجدت  - تلتزم الشركة بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالعمالء. لخسارة مالية

 .إئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة

 مخاطر أسعار الفائدة

وإعادة التفاوض حول  ير في أسعار الفائدة الجارية عند التفاوضتتعلق مخاطر أسعار الفائدة بالتغ
لم يكن لدى الشركة . األدوات المالية التي تتأثر باألوضاع المالية الحالية في السوق المحلي والعالمي

 .المقارنة والسنةالحالية  السنةأصول ذات قيمة جوهرية تحمل فوائد خالل 

 السيولةمخاطر 

الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات تمثل مخاطر السيولة 
تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة بمبلغ . المتعلقة باألدوات المالية

دة تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة وذلك من خالل اإلحتفاظ بأرص. يعادل قيمته العادلة
نقدية لدى البنوك والتأكد من إمكانية الحصول على التسهيالت الكافية ، إذا تطلب األمر، لتغطية 

 .إلتزاماتها قصيرة األجل بشكل مستمر

 مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف 
لم تقم . لبات في أسعارالصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العاديةتخضع الشركة للتق. اإلحتياطي

 .الشركة بأية معامالت هامة بعمالت عدا اللاير السعودي خالل الفترة
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 أرباح مقترح توزيعها -28

أوصى مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية )ساركو( في إجتماعه الذي عقد يوم الخميس 
م للجمعية العامة العادية )السادسة واألربعون( بصرف 01/03/2018هـ الموافق 13/06/1439

مليون سهم بنسبة  15وعدد األسهم المستحقة لألرباح لاير سعودي ( 7.500.000أرباح نقدية بمبلغ )
م 31/12/2017% من رأس مال الشركة بواقع )خمسون هلله( لكل سهم للسنة المالية المنتهية في 5

وستكون أحقية األرباح للمساهمين المالكين ألسهم الشركة بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة 
مساهمي الشركة  )السادسة واألربعون( ، والذي سيتم اإلعالن عنه الحقاً ، والمقيدين في سجلالعادية 

 لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ اإلستحقاق.

 القوائم المالية  إعتماد  -29

 خرةاآل ىجماد 13 م الموافق2018 مارس 1 مجلس اإلدارة بتاريخ من قبلالقوائم المالية  تم إعتماد 
 هـ.1439

 


