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 التنظيم والنشاط -1

 شركة المصافي العربية السعودية .  :  شركةـم الــإس

 شركة مساهمة سعودية . :  الكيان القانوني

 4030003334تم تسجيل الشركة بموجب السجل التجاري رقم   اري:ـالسجل التج
 هـ .19/12/1379بتاريخ 

لاير  150.000.000بلغ رأس المال المكتتب فيه والمدفوع مبلغ  : رأسمال الشركة
 سعودي )مائة وخمسون مليون لاير سعودي( مدفوع بالكامل مقسم إلر

)خمسة عشرة مليون سهم( عادي قيمة كل منها عشرة  15.000.000 
 ريازت .

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

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

راضي والمرافق والنقل ، وكافة ح األصالإبتنفيذ مشروعات الميا  و
شتراك في تأسيس شروعات الصناعية والتجارية ، واإلوالم عمالاأل

الشركات وشراال األسهم وحصص الشركات القائمة ، والقيام بأي 
 اتها .إحتيا يس مالها وأر ستثمارإل أخرىعمليات 

في شركات محلية وبالتالي  ستثماريتمثل نشا  الشركة الحالي في اإل
 أعمالوز يوجد لها ق اعات  ستثمارينحصر نشا ها في ق اع اإل

  . أخرى

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

 مارس 31م وتنتهي في 2018يناير  1في تبدأ الفترة المالية الحالية  الفترة المالية :
 م2018

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

 مركز أدهم التجاري

  ريق المدينة المنورة

   21431جدة  1113ص.ب 

 المملكة العربية السعودية. 
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 أسس اإلعداد -2

 المطبقةالمحاسبية المعايير  - أ

ل لمع ةياألول ةيهذ  القوائم المالتم إعداد   ري"التقر 34المحاسبة الدولي  اريالموجزة وفقا
واإلصدارات األخرى  رييوالمعا ةيالسعود ةيالمالي األولي" المعتمد في المملكة العرب

 .نييالقانون نيللمحاسب ةيالسعود ئةيالمعتمدة من اله
 

الم لوبة إلعداد  وازفصاحات كافة المعلومات األولية الموجزة ةيز تتضمن هذ  القوائم المال
ل إلر جنب مع القوائم المالية  ةيمجموعة كاملة من القوائم المال السنوية، ويجب قراالتها جنبا

م 2018مارس  31نتائج الفترة األولية المنتهية في  م.2017ديسمبر  31للشركة كما في 
ديسمبر  31ة المالية التي تنتهي في ز تمثل م شرال علر النتائج التي يمكن توقعها للسن

 .م2018

 أسس القياس   - ب

ل لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناال قياس ازستثمارات  أدوات في تم إعداد القوائم المالية وفقا
ستخدام أساس ازستحقاق إب حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 المحاسبي.
 عملة العرض والنشاط  - ج

 .مثل عملة النشا ذي يالو باللاير السعودي عرا هذ   القوائم المالية األولية الموجزةيتم 

 ستخدام الحكم والتقديراتإ -د 

التقديرات بعا ستخدام امن اإلدارة األولية الموجزة  يت لب إعداد القوائم المالية
واإليرادات  ، للموجودات والم لوباتالمعروضة فتراضات التي ت ثر في المبالغ واز

 والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذ  التقديرات.

المجازت الهامة ألحكام اإلدارة الهامة عند ت بيق السياسات المحاسبية والمصادر الهامة 
للتقديرات وحازت عدم التأكد والتي لها تأثير جوهري، مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية 

ستثناال األحكام الهامة الجديدة والمصادر الهامة للتقديرات وحازت عدم للسنة السابقة با
والمعيار الدولي للتقرير المالي  15التأكد المتعلقة بت بيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 /ب.3المبينة في اإليضاح رقم 
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 الهامة السياسات المحاسبية -3

 الصادرة التي لم يتم تطبيقها المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير -أ 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

 1اعتبارال من  9والمعيار الدولي  15قامت الشركة بت بيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
/ب. إن عددال من 3م وتم توضيح أثر ت بيق هذ  المعايير بالكامل في اإليضاح 2018يناير 

م ولكن ليس لها 2018يناير  1لجديدة والتعديالت علر المعايير سارية اعتبارال من المعايير ا
 أثر جوهري علر القوائم المالية للشركة.

 المعايير الصادرة غير المطبقة

 عقود اإليجار – 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

م مع 2019يناير  1بعد إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو 
السماح بالت بيق المبكر ولكن لم تقم الشركة بت بيقه عند إعداد هذ  القوائم المالية األولية 

 الموجزة.

ل للمعايير  16يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  كيف يقوم معد القوائم المالية وفقا
والعرا واإلفصاح عن عقود اإليجار. الدولية إلعداد التقارير المالية بازعتراف والقياس 

يوفر المعيار نموذج محاسبة واحد للمستأجر والذي يت لب من المستأجرين ازعتراف 
شهرال أو أقل، أو  12بموجودات وم لوبات جميع عقود اإليجار إز إذا كانت مدة اإليجار 

 إذا كان األصل ذو قيمة منخفضة.

اإليجار كعقود إيجار تشغيلية أو تمويلية، حيث بينما يواصل الم جرون في تصنيف عقود 
بشأن محاسبة الم جرين لم يتغير بشكل  16أن نهج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .17جوهري عن سابقه وهو معيار المحاسبة الدولي رقم 

 من غير المتوقع أن ت بيق هذا المعيار خالل الفترات الالحقة قد يكون له أثر مالي جوهري
 علر القوائم المالية للشركة.

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة -ب 

تتوافق السياسات المحاسبية و رق ازحتساب الم بقة في إعداد القوائم المالية األولية 
 31الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

م. لم تقم 2018يناير  1 بيق المعايير الجديدة السارية من م، فيما عدا ت2017ديسمبر 
الشركة بالت بيق المبكر ألي معايير أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل 

 حيز التنفيذ.

 1اعتبارال من  9والمعيار الدولي  15قامت الشركة بت بيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
/ب. إن عددال من 3ت بيق هذ  المعايير بالكامل في اإليضاح  م وتم توضيح أثر2018يناير 

م ولكن ليس لها 2018يناير  1المعايير الجديدة والتعديالت علر المعايير سارية اعتبارال من 
 أثر جوهري علر القوائم المالية للشركة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( -3

 ابع()ت التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة - ب

 "اإليراد من العقود مع العمالء" 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

إ ار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت ازعتراف  15ينشئ المعيار الدولي للتقرير المالي 
"اإليرادات" ومعيار  18باإليرادات. يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 

"عقود اإلنشاالات" والتفسيرات المتعلقة بهما. تقوم الشركة بإثبات  11المحاسبة ادلولي 
ول العميل علر السي رة علر البضائع في المرحلة الزمنية عند تسليم اإليرادات عند حص

. 15البضائع وازقرار باستالمها، بما يتماشر مع مت لبات المعيار الدولي للتقرير المالي 
"اإليرادات من  15وعليه، ليس هناك أي أثر هام من ت بيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 ات إيرادات الشركة. العقود مع العمالال" علر إثب

 "األدوات المالية" 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مت لبات إثبات وقياس الموجودات المالية  9يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 
والم لوبات المالية وبعا عقود شراال أو بيع البنود غير المالية، ويحل هذا المعيار محل 

 القياس وازعتراف". –"األدوات المالية  39قم معيار المحاسبة الدولي ر

فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة و بيعة التغيرات التي  رأت علر 
 السياسات المحاسبية السابقة:

 التصنيف للموجوادت المالية 

المالية  ثالثة فئات تصنيف رئيسية للموجودات  9يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي 
وهي: الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة الم فأة، والموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل اآلخر والموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح 

محتفظ بها الحالية لل 39أو الخسارة. هذا المعيار يستبعد فئات معيار المحاسبة الدولي رقم 
 حتر تاريخ ازستحقاق، والقروا والذمم المدينة والمتاحة للبيع.

، فإن المشتقات المالية المدمجة في العقود التي 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
يكون األداة األساسية هي الموجودات المالية ضمن ن اق المعيار ز يتم تقسيمها وإنما يتم 

 المالية المختل ة ككل بغرا تصنيفها.تقييم األداة 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(    -3

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تابع( - ب

 في القيمة اإلنخفاض

نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة  9يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
الخسارة ازئتمانية المستقبلية المتوقعة، وهذا يت لب تقديرال بشأن بنموذج  39الدولي رقم 

كيفية تأثير التغيرات في العوامل ازقتصادية علر نماذج الخسارة ازئتمانية المتوقعة والتي 
 سيتم تحديدها علر أساس ازحتمال المرجح.

التي تقاس بالتكلفة  سيتم ت بيق النموذج الجديد لالنخفاا في القيمة علر الموجودات المالية
الم فأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ما عدا ازستثمارات في أدوات 

 حقوق الملكية وكذلك علر موجودات العقود.

ل ألحد 9بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ، سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقا
 األسس التالية:

شهرال. تنتج هذ  الخسارة ازئتمانية المتوقعة  21المتوقعة علر مدى الخسارة ازئتمانية  -1
 شهرال بعد تاريخ التقرير. 12عن أحداث التعثر في السداد والمحتملة خالل 

الخسارة ازئتمانية المتوقعة علر مدى عمر األداة المالية. هي الخسارة ازئتمانية  -2
السداد علر مدار العمر المتوقع لألداة  المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر في

 المالية.

بالنسبة للخسارة ازئتمانية المتوقعة علر مدى العمر، يتم ت بيق القياس إذا زادت المخا ر 
ازئتمانية للموجودات المالية بشكل كبير في تاريخ التقرير منذ ازعتراف األولي لها، 

شهرال إذا لم تزد هذ  المخا ر  12مدى وي بق قياس الخسارة ازئتمانية المتوقعة علر 
ازئتمانية بشكل كبير يجوز للمنشأة تحديد عدم زيادة المخا ر ازئتمانية بشكل كبير في حالة 
أن تكون األداة معرضة لمخا ر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. إز أن قياس خسائر 

للذمم المدينة التجارية وموجودات ازئتمان المتوقعة علر مدى العمريتم ت بيقه علر الداوم 
ل للذمم  العقد بدون أي مكونات تمويل هامة. يجوز للمنشأة اختيار ت بيق هذ  السياسة أيضا

 المدينة التجارية وموجودات العقد بمكونات تمويل هامة.

 التصنيف للمطلوبات المالية

الحالية في معيار بشكل كبير بالمت لبات  9يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
بهدف تصنيف الم لوبات المالية، إز أنه وبموجب معيار  39المحاسبة الدولي رقم 

فإن جميع التغيرات في القيمة العادلة للم لوبات المصنفة بالقيمة  39المحاسبة الدولي رقم 
ة بينما العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة يتم ازعتراف بها في قائمة الربح أو الخسار

عرا التغير في القيمة العادلة المتعلق  9يتم بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
بالتغيرات في المخا ر ازئتمانية للم لوبات في بيان الدخل الشامل اآلخر بينما المبلغ 

 المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه في قائمة الربح أو الخسارة.
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع(    -3

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة )تابع( - ب

 محاسبة التحوط

نموذج محاسبة تحو  جديد تم تصميمه ليتماشر  9يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
بشكل أقرب مع كيفية قيام المنشآت بأنش ة إدارة المخا ر عند التحو  من التعرا 

 المالية وغير المالية.للمخا ر 

ل لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ، وكذلك 39يعرا الجدول التالي فئات القياس األصلية وفقا
ل للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  لفئة الموجودات المالية  9فئات القياس الجديدة وفقا

 م:2018يناير  1الخاصة بالشركة كما في 
الدفتريةالقيمة  القيمة الدفترية     

وفقا  للمعيارالجديدة  األساسية وفقا   التصنيف الجديد التصنيف األساسي   

 الدولي للتقرير لمعيار المحاسبة وفقا  للمعيار الدولي وفقا  لمعيار المحاسبة 

39الدولي  الموجودات المالية 9للتقرير المالي   39الدولي   9المالي    

     

   أدوات حقوق ملكية  

   بالقيمة العادلة من خالل  في أدوات حقوق استثمار

 292.954.945 292.954.945 الدخل الشامل اآلخر استثمارات متاحة للبيع الملكية

     

 14.228.032 14.228.032 التكلفة الم فأة قروا وتسهيالت ذمم مدينة 

     

 27.570.144 27.570.144 التكلفة الم فأة قروا وتسهيالت نقد وما في حكمه

   334.753.121 334.753.121 
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 صافى – ممتلكات ، آالت ومعدات -4

 مما يلي: م2018 مارس 31المنتهية في  للسنةصافي  - الممتلكات ، اآلزت والمعداتتتمثل الحركة في 

 صافي -القيمة الدفترية  المتراكم اإلستهالك التكلفـــة نسب 

 في رصيدال في رصيدال في رصيدال   في رصيدال في رصيدال   في رصيدال  
 م31/03/2017 م31/03/2018 م31/03/2018 إستبعادات إستهالك م01/01/2018 م31/03/2018 إستبعادات إضافات م01/01/2018 اإلستهالك البيان

            
 9.616 7.981 438.279 - 1.066 437.213 446.260 - - 446.260 %20 وتركيبات  أثاث ومفروشات

 1 1 78.999 - - 78.999 79.000 - - 79.000 %20 سيارات
            

  525.260 - - 525.260 516.212 1.066 - 517.278 7.982 9.617 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السعوديةشركة المصافي العربية 

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

 م2018 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر
 باللاير السعودي

  

 

12 

 

 

 إستثمارات في شركات زميلة -5

 تتكون اإلستثمارات في الشركات الزميلة مما يلي:

  نسبة الملكية م31/03/2018  م31/12/2017

     
 لشركة العربية للصهاريج المحدودةا 27٪   
 /السنةالفترةد في بداية يالرص   51.003.730   50.613.291 

 نصيب الشركة في أرباح الشركة الزميلة   (14.243)  390.439 
     

 /السنةالفترةالرصيد في نهاية    50.989.487   51.003.730 

     
 الشركة العربية للسلفونات المحدودة  34٪   
 /السنةالفترةد في بداية يالرص   363.006   696.252 
 نصيب الشركة في خسائر الشركة الزميلة   -   (333.246)
 مخصص إنخفاا  (363.006)  - 
     

 /السنةالفترةالرصيد في نهاية   -   363.006 
     

 إجمالي اإلستثمار في الشركات الزميلة  50.989.487   51.366.736 
     

بناالل علر قوائم إدارية غير تقييم اإلستثمار في الشركة العربية للسلفونات المحدودة )شركة زميلة( تم 
م لعدم وجود قوائم 2017ديسمبر  31م. لم يتم تقييم اإلستثمار كما في 2017يونيو  30مدققة كما في 

  أو إدارية غير مدققة. مالية مدققة

م 2016أكتوبر  10الموافق  ـه1438محرم  9ركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ شقرر مجلس إدارة ال
تعميد المستشار القانوني للشركة برفع دعوى قضائية ضد إدارة الشركة العربية للسلفونات وذلك 

كثر من نصف رأس مالها. تم رفع للنتائج الغير مرضية للشركة المذكورة والتي ترتب عليها خسائر أ
هـ الموافق 21/2/1438هـ  بتاريخ 1438ق( لعام 2/ 1574الدعوى القضائية رقم )

لاير سعودي يمثل كافة  26.268.133م وم البة الشركة العربية للسلفونات بمبلغ 21/11/2016
لموضحة بالئحة الخسائر التي لحقت بالشركة من جراال إدارتها وم البتها بالتعويا عن الخسائر ا

 . المحدودة الدعوى ضد الشركة العربية للسلفونات

م تلقت الشركة تبليغ بدعوى قضائية لدى المحكمة 8/12/2016هـ الموافق 9/3/1438بتاريخ 
ق( مرفوعة من سل ان محمد قصي ولي 2/ 1659اإلدارية بجدة لدى الدائرة التجارية الثانية  رقم )

العربية للسلفونات ضد شركة المصافي العربية السعودية ي الب فيه الدين أسعد )شريك( في الشركة 
ل ألحكام المادة  من نظام الشركات نظرال لتعرا  181بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات وفقا

هـ الموافق 26/6/1439تبلغت الشركة بتاريخ الشركة لخسائر تجاوزت نصف رأس مالها. 
 انوني المكلف بمتابعة القضية أنه في هذ  الجلسة حكمت الدائرةم من مكتب المستشار الق14/3/2018

بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات المحدودة وتعيين مكتب المحاسب القانوني صالح النعيم 
ل للشركة العربية للسلفونات المحدودة والتحقق من الخسائر ومس ولية الشركة العربية  مصفيا

 .م2018مارس  31في  إنخفاا بكامل القيمة الدفترية لإلستثمار تم أخذ مخصص للسلفونات عنها.
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 دوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإستثمارات في أ -6

ممةا  أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خةالل الةدخل الشةامل اآلخةرتتكون اإلستثمارات في  -أ 
 يلي:

   م31/03/2018  م31/12/2017

     
 المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي   344.154.972  291.126.237

 شركة اسمنت تبوك  1.739.566  1.798.708
 بنك الرياا  33.288  30.000

     

292.954.945  345.927.826   
     

 األرباح )الخسائر( غير المحققة: -ب 

   م31/03/2018  م31/03/2017

     
 الفترةالرصيد في بداية   172.025.505  167.457.398
 الفترةاألرباح )الخسائر( غير المحققة عن   52.972.881  26.399.971

     

193.857.369  224.998.386   
     

 كما يلي: مارس 31في ملخص موقف اإلستثمارات  -ج 

   القيمة السوقية   
   31للسهم في   31الرصيد في  31الرصيد في  أرباح )خسائر(
 إسم الشركة عدد األسهم م2018 مارس م2018 مارس م2017 ديسمبر غير محققة

      
      
 المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي 15.194.480 22.65 344.154.972 291.126.237 53.028.735 
 شركة أسمنت تبوك 128.571 13.53 1.739.566 1.798.708 (59.142)
 بنك الرياا 2.400 13.87 33.288 30.000 3.288 

      

 52.972.881 292.954.945 345.927.826    
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 أخرىموجودات متداولة و ذمم مدينة -7

 تتكون الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى مما يلي:

 م31/12/2017  م31/03/2018 
    

 7.597.240  - توزيعات أرباح مستحقة
ل مصروفات   59.542  213.325 مدفوعة مقدما

 6.571.250  6.571.250 دفعات أخرى*
    

 6.784.575  14.228.032 

 

األتعاب المدفوعة للخبير المحاسبي مكتب باكودح وأبةوالخير والمكلةف في  األخرىالدفعات  تتمثل  * 
الدعوى المرفوعةة نظرت فر ة بفرع المحكمة اإلدارية بالدمام التي ثانيمن قبل الدائرة التجارية ال

. سيتم تسوية هذا المبلغ عند تحصيل  (18)إيضاح  (أرامكو)ضد شركة الزيت العربية السعودية 
 شركة أرامكو.المبلغ من 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -8

فيها تتمثل األ راف ذات العالقة في الشركاال بالشركة وأقاربهم والشركات التي يمتلكون  - أ
ب ريقة مباشرة أو غير مباشرة أسهم أو حصص تخولهم في حصة السي رة علر هذ  

ل بأهم المعامالت التي أبرمت مع هذ  األ راف خالل   .الفترةالشركات. فيما يلي ملخصا

 حجم المعاملة  حجم المعاملة   
 م2017خالل   م2018خالل  طبيعة المعاملة العالقة اإلسم

      

 75.375  75.375 أتعاب خدمات إدارية زميلة العربية للصهاريج المحدودةالشركة 
 90.000  90.000 رواتب و بدزت - العضو المنتدب

 

  كما يلي:مارس  31في األرصدة الناتجة من المعامالت أعال    - ب

 المستحق من شركات زميلة:  1-ب
 م31/12/2017  م31/03/2018 
    

 775.812   851.187  المحدودةالشركة العربية للصهاريج 
 7.738.133   7.738.133  (17الشركة العربية للسلفونات المحدودة )إيضاح  

 (7.738.133)  (7.738.133) (11المشكوك في تحصيلها )إيضاح  الذمم)يخصم( مخصص 
    

  851.187   775.812 
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 رأس المال -9

لاير سعودي مقسم إلر  150.000.000بالكامل مبلغ بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع ي
 لاير سعودي عن كل سهم. 10سهم بقيمة إسمية قدرها  15.000.000

 إحتياطي نظامي -10

ل مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فإنه يتم تحويل  ٪ من صافي الدخل لتكوين 10تمشيا
لمال . هذا اإلحتيا ي غير قابل ٪ من رأس ا30اإلحتيا ي النظامي حتر يبلغ هذا اإلحتيا ي 

أبريل  20هـ الموافق 1437رجب  23أقرت الجمعية العامة غير العادية التاسعة بتاريخ للتوزيع. 
ل لنظام الشركات الجديد 2017 م 2015هـ / 1437م الموافقة علر تعديل النظام األساسي للشركة وفقا

 0المال ٪ من رأس30الخاص بتعديل نسبة اإلحتيا ي النظامي إلر 

  ومطلوبات متداولة أخرىمستحقات  -11

 مما يلي خرىتتكون المستحقات والم لوبات المتداولة األ

 م31/12/2017  م31/03/2018 

    
 261.338  301.810 مصروفات مستحقة

 7.738.133  5.099.119 م لوبات متداولة أخرى*
    

 5.400.929  7.999.471 
    

تتمثةةل الم لوبةةات المتداولةةة األخةةرى فةةي إلتةةزام لبنةةوك تجاريةةة نتيجةةة لكونهةةا ضةةامنة لتسةةهيالت    * 
ممنوحة إلحدى الشةركات الزميلةة )شةركة السةيلفونات( وذلةك نتيجةة ل لةب البنةوك بسةداد الجةزال 
المضمون من قبل الشركة بالمبلغ أعال  وتةم إثبةات مديونيةة علةر الشةركة الزميلةة بةذلك المبلةغ ، 

رال لتدهور المركز المالي للشركة الزميلة فقد تم تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ونظ
% مةةن إجمةةالي المبلةةةغ 50( والةةذي يمثةةةل نسةةبة 8سةةعودي )إيضةةاح لاير  3.869.067بمبلةةغ 

م قامةت الشةركة بعمةل 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  المستحق من الشركة الزميلة.
خةالل الفتةرة المنتهيةة  لمستحق من الشركة العربيةة للسةلفونات المحةدودة.مخصص بباقي المبلغ ا

وتوجيةةه م سسةةة النقةةد العربةةي  التنفيةةذ بجةةدةوبنةةاالال علةةر حكةةم محكمةةة م 2018مةةارس  31فةةي 
لاير سعودي الخاص  2.639.014بسحب مبلغ الضمان البنكي البالغ  األهليبنك القام السعودي 

المسةةتحقات والم لوبةةات حةةدودة. تةةم عكةةس أثةةر هةةذ  العمليةةة فةةي بالشةةركة العربيةةة للسةةلفونات الم
 .المتداولة األخرى
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 الزكاة الشرعية  -12

 موقف الربط الزكوي

م وحصلت علر شهادة من 2016ديسمبر  31حتر للسنوات قرارات الزكوية قامت الشركة بتقديم اإل
ل زكوية  أصدرت الهيئة م.2018أبريل  30الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( صالحة حتر  ربو ا

 432.657م ونتج عنها إلتزام زكوي إضافي علر الشركة بمبلغ 2016م إلر 2010للسنوات من 
تقوم إدارة الشركة  م.2017ديسمبر  31لاير سعودي تم تحميله علر قائمة الدخل للسنة المنتهية في 

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

 ات اإلستثماراتإيراد -13

 مما يلي: مارس 31المنتهية في  للفترةات اإلستثمارات إيرادتتكون 

 م2017  م2018 
    

 7.597.240  - المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي
 -  - شركة أسمنت تبوك

 1.560  - بنك الرياا
    

 -  7.598.800 
    

 نصيب الشركة من صافي أرباح )خسائر( الشركات الزميلة المستثمر فيها -14

 المنتهية في للفترةيتكون نصيب الشركة من صافي أرباح )خسائر( الشركات الزميلة المستثمر فيها 
 مما يلي: مارس 31

 م2017  م2018 

    
 8.607  (14.243)   للصهاريج المحدودةالشركة العربية 

    

 (14.243)  8.607 
    

  ربحية السهم -15

 مةةارس 31المنتهيةةة فةةي  للفتةةرةتةةم إحتسةةاب ربحيةةة )خسةةارة( السةةهم بقسةةمة صةةافي الةةدخل )الخسةةارة( 
 مليون سهم. 15م علر عدد األسهم األساسية البالغة 2018
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 القيمة العادلة لألدوات المالية -16

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

 الموجودات المالية والم لوبات المالية.

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

المصروفات المدفوعة  إستثناالشركات زميلة وتمويل شركات مستثمر فيها وأرصدة مدينة أخرى ب
ل. بينما تتكون الم لوبات المالي الذمم الدائنة التجارية وتوزيعات أرباح مستحقة ومصروفات ة من مقدما
 مستحقة وم لوبات متداولة أخرى.

إن القيمة العادلة لألدوات المالية زتختلف بصورة جوهرية عن قيمتها المدرجة بها ، إز إذا أشير إلر 
 غير ذلك.

 محتملةلتزامات إ -17

 تضةةةمن الشةةةركة نسةةةبة مةةةن التسةةةهيالت اإلئتمانيةةةة الممنوحةةةة للشةةةركة العربيةةةة للسةةةلفونات المحةةةدودة 
من بعا البنوك التجارية السعودية والتي تبلغ  ٪34)شركة زميلة( بنسبة مساهمتها في الشركة بواقع 

في سداد  لاير سعودي. نتيجة لتعثر الشركة العربية للسلفونات المحدودة )شركة زميلة( 7.738.133
أقسا  التسهيالت اإلئتمانية فقد  البت البنوك الشركة بسةداد المبلةغ لكونهةا ضةامنة للشةركة المقترضةة 

هةـ 1437ربيةع الثةاني  11وذلك بموجب خ ةاب م البةة مةن البنةك األهلةي التجةاري المة رخ بتةاريخ 
لاير سةةعودي  2.639.015م والةةذي يوضةةح م البةةة البنةةك بمديونيةةة بمبلةةغ 2016ينةةاير  21الموافةةق 

ل بخ اب م البة من البنك السعودي البري اني الم رخ بتةاريخ   21هةـ الموافةق 1437محةرم  6وأيضا
لاير سعودي. قامت الشركة  5.099.118م والذي يوضح م البة البنك بمديونية بمبلغ 2015أكتوبر 

٪ مةن 50ص بواقةع بإثبات مبلغ الم البة في دفاترها وتحميله علر الشركة الزميلة ، وتم عمةل مخصة
بتكملة قامت الشركة  م2017 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل  إجمالي المبلغ المستحق من البنوك.

م 2018مةةارس  31خةةالل الفتةةرة المنتهيةةة فةةي  .مةةن إجمةةالي المبلةةغ المسةةتحق ٪100المخصةةص إلةةر 
بسةحب  األهلةيبنةك القةام وبناالال علر حكم محكمة التنفيذ بجدة وتوجيه م سسة النقد العربةي السةعودي 

لاير سعودي الخاص بالشركة العربية للسةلفونات المحةدودة.  2.639.014مبلغ الضمان البنكي البالغ 
 (.11)إيضاح  المستحقات والم لوبات المتداولة األخرىتم عكس أثر هذ  العملية في 
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 محتملةمكاسب  -18

دى ديوان المظالم ضد شركة الزيت هـ برفع دعوى قضائية ل1428رجب  28قامت الشركة بتاريخ 
مليار  2.03ات مستحقة من سنوات سابقة بمبلغ إيرادالعربية السعودية )أرامكو السعودية( ت البها ب

م صدر حكم من المحكمة 2014يوليو  14هـ الموافق 1435شعبان  17لاير سعودي. بتاريخ 
تأييد هذا الحكم من قبل محكمة   ـه1436محرم  17مظالم( وتم بتاريخ اإلدارية بالدمام )ديوان ال

مليون لاير  137.1إستئناف الدمام والمذيل بختم التنفيذ بأن تدفع شركة أرامكو السعودية مبلغ وقدر  
مازال الحكم محل التنفيذ حتر تاريخه وقد تقدمت الشركة بتظلم للمقام السامي الكريم  .سعودي للشركة

م للم البة بتنفيذ الحكم المذكور وإلزام 2016فبراير  18هـ الموافق 1437جمادى األول  9بتاريخ 
جمادى الثاني  14بناالل علر خ اب المستشار القانوني بتاريخ   شركة أرامكو السعودية بالسداد.

القضية من م فقد تلقر ديوان المظالم األمر السامي بإعادة نظر 2017مارس  13هـ الموافق 1438
ل. جديد علر أن يكون حكمه  نهائيا

من مكتب المستشار القانوني  م16/04/2018الموافق  هـ30/07/1439تبلغت الشركة بتاريخ 
 أربعمن  جوابية)أرامكو( مذكرة  اهالمدعر علي وكالالفي هذ  الجلسة قدم المكلف بمتابعة القضية أنه 

المذكرة المقدمة من المستشار القانوني للشركة في الجلسة ماورد في علر تمثل ردهم صفحات 
أن هذ  المذكرة أفادت الدائرة ناظرة الدعوى وبعرضها علر المستشار القانوني للشركة  ،السابقة

زجديد فيها وسبق الرد عليها في المذكرات الجوابية السابقة وأن هذ  المذكرة لم تتضمن الرد علر 
الموضوع كما هو موضح في المذكرة المقدمة من قبل المستشار القانوني للشركة في الجلسة السابقة. 

تم تأجيل ،  عليه. بناالل ذلك الموضوعي علرمهلة للرد  وا لببعرا ذلك علر وكالال المدعر عليها 
  م.11/07/2018هـ الموافق 27/10/1439 األربعاالالقضية إلر جلسة يوم هذ  النظر في 
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 المخاطر إدارة -19

 أسعار األسهممخاطر 

إن أنش ة الشركة تعرضها إلر مخا ر مالية مختلفة من ضمنها مخا ر سوق األسهم. إن مخا ر 
إنخفاا القيمة العادلة نتيجة التغير في مستوى م شرات األسهم والقيمة سعر األسهم هي مخا ر 

المتاحة للبيع وتلك المقتناة ألغراا المتاجرة إلر  اإلفرادية لكل سهم. تتعرا إستثمارات الشركة
حقوق ملكية. تقوم الشركة بتنويع محفظتها  مخا ر السعر حيث أنها تتكون من إستثمارات في أسهم

لر الحد الممكن وذلك إلدارة مخا ر أسعار األسهم الناتجة عن إستثماراتها في أسهم اإلستثمارية إ
 حقوق الملكية.

 مخاطر اإلئتمان

تمثل مخا ر اإلئتمان عدم مقدرة  رف ما علر الوفاال بإلتزاماته مما ي دي إلر تكبد ال رف اآلخر 
وذلك بوضع  -إن وجدت  - بالعمالاللخسارة مالية. تلتزم الشركة بإدارة مخا ر اإلئتمان المتعلقة 

 إئتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة.

 مخاطر أسعار الفائدة

وإعادة التفاوا حول  تتعلق مخا ر أسعار الفائدة بالتغير في أسعار الفائدة الجارية عند التفاوا
والعالمي. لم يكن لدى الشركة األدوات المالية التي تتأثر باألوضاع المالية الحالية في السوق المحلي 

 المقارنة. والسنةالحالية  السنةأصول ذات قيمة جوهرية تحمل فوائد خالل 

 السيولةمخاطر 

تمثل مخا ر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاال بالتعهدات 
المقدرة علر بيع أصل مالي ما بسرعة بمبلغ المتعلقة باألدوات المالية. تنتج مخا ر السيولة عن عدم 

يعادل قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة المخا ر المتعلقة بالسيولة وذلك من خالل اإلحتفاظ بأرصدة 
نقدية لدى البنوك والتأكد من إمكانية الحصول علر التسهيالت الكافية ، إذا ت لب األمر، لتغ ية 

 مر.إلتزاماتها قصيرة األجل بشكل مست

 مخاطر العمالت

تمثل مخا ر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف 
اإلحتيا ي. تخضع الشركة للتقلبات في أسعارالصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم 

 الشركة بأية معامالت هامة بعمالت عدا اللاير السعودي خالل الفترة.

 أرقام المقارنة -20

 .الحالية الفترةرقام المقارنة لتتماشر مع عرا بعا أ عادة تصنيفتم إ

 قوائم المالية األولية الموجزةال إعتماد  -21
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