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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2016م
الى الجمعية العامة غير العادية التاسعة
السادة مساهمي شركة المصافي العربية السعودية (ساركو)
ال�سـالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته,,,,,

يت�شرف جمل�س �إدارة �شركة امل�صايف العربية ال�سعودية �أن يقدم لكم التقرير ال�سنوي عن العام
املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2016م والذي يعك�س الأداء الإجمايل لل�شركة وال�شركات الأخرى
الزميلة والتابعة التي ت�ساهم فيها �شركتكم با�ستثمارات �أ�سهم �أو بحقوق امللكية  ,كذلك يو�ضح
التقرير املتطلبات اخلا�صة بنظام حوكمة ال�شركات والأنظمة الأخرى ذات العالقة ال�صادرة
من هيئة ال�سوق املالية ووزارة التجارة وال�صناعة .
كما يت�ضمن التقرير احل�سابات اخلتامية املدققة والإي�ضاحات امل�صاحبة لها ،وتقرير املراجع
اخلارجي عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2016م.

أو ً
ال -:نبذة عن نشاط الشركة:
ت�أ�س�ست ال�شركة وفقاً لنظام ال�شركات ال�سعودي ك�شركة م�ساهمة �سعودية و�سجلت بال�سجل التجاري برقم  4030003334بتاريخ
1379/12/19هـ املوافق 1960/06/14م وت�شمل �أغرا�ضها القيام بالأعمال البرتولية بجميع فروعها و�أوجه الن�شاط املتعلقة بها ،تنفيذ
م�شروعات املياه و�إ�صالح الأرا�ضي وكافة الأعمال وامل�شروعات ال�صناعية والتجارية واال�شرتاك يف ت�أ�سي�س ال�شركات و�شراء وبيع
الأ�سهم ،والقيام ب�أي �أعمال �أخرى ال�ستثمار ر�أ�س مال ال�شركة البالغ حالياَ ( 150مليون ريال) .ويقت�صر ن�شاط ال�شركة حالياً يف
اال�ستثمار يف �شركات حملية (كما �سيت�ضح تف�صي ً
ال �أدناه).
ثاني ًا -:مشاريع الشركة :

 -1امل�ساهمة يف �شركة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي.
( �شركة �شيفرون فليب�س ال�سعودية للبرتوكيماويات  /اجلبيل )
يبلغ ما متلكه �شركتكم يف �أ�سهم �شركة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي مان�سبته  % 3.38وبعدد (� 15.194.480سهم) خم�سة
ع�شر مليون ومائة و�أربعة وت�سعون �ألف و�أربعمائة وثمانون �سهم وقد بلغت القيمة (ال�سوقية) لهذه الأ�سهم بتاريخ �إعداد القوائم
املالية يف  31دي�سمرب 2016م مبلغ ( 286.719.838ريال) فقط مائتان و�ستة وثمانون مليون و�سبعمائة وت�سعة ع�شرة الف وثمامنائة
وثمانية وثالثون ريال ،بتاريخ الحق �أو�صى جمل�س �إدارة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي بتاريخ 19ربيع الآخر 1438هـ
املوافق  17يناير 2017م اىل اجلمعية العمومية بتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة  %5من القيمة الأ�سمية على م�ساهمي ال�شركة بواقع ن�صف
ريال لكل �سهم عن العام املايل 2016م .
ويخ�ص �شركتكم من هذه الأرباح مبلغ ( 7.597.240ريال) فقط �سبعة ماليني وخم�سمائة و�سبعة وت�سعون الف ومائتان و�أربعون ريال
�سوف ت�ضاف لأرباح �شركتكم لعام 2017م يف حال موافقة اجلمعية العامة عليها والتي �ستعقد الحقاً.

 -2ال�شركة العربية لل�صهاريج املحدودة ومقرها مدينة ينبع ال�صناعية:
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة العربية لل�صهاريج املحدودة مبلغ ( 90.677.400ريال) فقط ت�سعني مليون و�ستمائة و�سبعة و�سبعون �ألف
و�أربعمائة ريال .ح�صة �شركتكم فيها (  24.482.898ريال) بن�سبة  .%27ويتمثل ن�شاط ال�شركة يف تخزين وخلط وتعبئة وحفظ املواد
الكيماوية والبرتوكيماوية والبرتول ومنتجات برتول للغري .وقد بلغت �أرباح ال�شركة عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2016م
مبلغ (  11.721.587ريال) فقط احدى ع�شر مليون و�سبعمائة وواحد وع�شرون الف و خم�سمائة و�سبعة وثمانون ريال ب�إنخفا�ض
مقداره ( 6.572.302ريال) عن العام املا�ضي وبن�سبة �إنخفا�ض بالأرباح بلغت  %36وبلغ ن�صيب �شركتكم من ربح امل�ساهمة ال�شامل من
هذه ال�شركة مبلغ ( 3.164.829ريال) �أدرجت بقائمة الدخل لعام 2016م.

 -3ال�شركة العربية لل�سلفونات املحدودة مبدينة جدة ال�صناعية :
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة العربية لل�سلفونات املحدودة مبدينة جدة ال�صناعية ( 17.350.000ريال) فقط �سبعة ع�شر مليون وثالثمائة
وخم�سون �ألف ريال ح�صة �شركتكم فيها (  5.899.000ريال) بن�سبة  .%34وتقوم ال�شركة العربية لل�سلفونات ب�إنتاج جمموعة متنوعة
من حم�ض ال�سلفونات امل�ستخدمة يف ت�صنيع املنظفات وال�شامبو و�سوائل التنظيف املتعددة اال�ستخدامات .وتقوم ال�شركة ببيع
منتجاتها حملياً ودولياً وحالياً تقوم بالت�صدير لبع�ض الدول خارج اململكة بالإ�ضافة �إىل ال�سوق املحلي.
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وقد بلغت خ�سائر ال�شركة عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2016م مبلغ (14.181.621ريال) فقط اربعة ع�شرة مليون ومائة وواحد
وثمانون الف و�ستمائة وواحد وع�شرون ريال مقارنة بخ�سارة قدرها ( 15,729,607ريال) يف العام املا�ضي وبلغ ن�صيب �شركتكم من
خ�سارة امل�ساهمة ال�شامل من هذه ال�شركة مبلغ ( 4.764.019ريال) �أدرجت بقائمة الدخل لعام 2016م  ،و�أجتمع جمل�س الإدارة ملناق�شة
ذلك وقرر رفع دعوى ق�ضائية �ضد �إدارة ال�شركة العربية لل�سلفونات وقد قامت ال�شركة برفع دعوى ق�ضائية لدى ديوان املظامل �ضد
�إدارة ال�شركة العربية لل�سلفونات وذلك ت�أ�سي�ساً على ن�ص املادة ( )165من نظام ال�شركات  ,والتي جتيز لها رفع دعوى امل�سئولية �ضد
كل من رئي�س جمل�س املديرين بال�شركة العربية لل�سلفونات املحدودة ومديرها التنفيذي ومطالبتهما مببلغ  26.268.133ريال ميثل
كافة اخل�سائر التي حلقت بال�شركة من جراء �إدارتهما .
كما ن�شري اىل �أن مراقب احل�سابات قد �أ�شار على هذا البند بتقرير ميزانية عام 2016م �أ�س�س الر�أي املتحفظ فقرة رقم . 1

� -4شركة ا�سمنت تبوك :
�شركة م�ساهمة �سعودية ر�أ�س مالها ( )900.000.000ت�سعمائة مليون ريال مدفوع بالكامل ت�ساهم �شركتكم فيها مببلغ مليون وخم�سون
�ألف ريال (  1.050.000ريال ) بعدد مائة وثمانية وع�شرون �ألف وخم�سمائة وواحد و�سبعون �سهم ( � 128.571سهم ).
 ح�صلت �شركتكم على �أرباح موزعة من ال�شركة يف عام 2016م مبلغ ( 115.714ريال) مائة وخم�سة ع�شرة الف و�سبعمائة واربعة ع�شرةريال (وهو ميثل ارباح عام 2015م – بواقع  90هللة لل�سهم) ،وقد �أدرج هذا املبلغ �ضمن قائمة الدخل ل�شركتكم لعام 2016م ومل يتم
حتى االن االعالن عن توزيع ارباح من طرفهم عن العام 2016م.
 وقد بلغت القيمة (ال�سوقية) لهذه الأ�سهم مبلغ ( )1.639.280فقط مليون و�ستمائة وت�سعة وثالثون الف ومائتان وثمانون ريالكما يف تاريخ �إعداد القوائم املالية يف  31دي�سمرب 2016م.

� -5إيرادات �أخرى :
يتمثل باقي ارباح عام 2016م ل�شركتكم يف البيان التايل:
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البيـــــان

الربــــــح

�أ�سهم بنك الريا�ض بعدد � 2400سهم

840

مالحظـــــــات
توزيعات �أرباح

�إيرادات خدمات �أخرى

340.324

خدمات �إدارية ل�شركة ال�صهاريج

�إيرادات �أخرى

525.660

�إيرادات ا�ستدراك خم�ص�ص ديون م�شكوك فيها ( ال�شركة العربية
لل�صهاريج )

االجمـ ــايل

866.824

ثالث ًا  -:النتائج المالية للشركة :

�أ .فيما يلي بيان بنتائج �أعمال ال�شركة لل�سنوات اخلم�س الأخرية وجدول ملقارنة البيانات املالية لهذه ال�سنوات
طبقا لتقرير املراجع اخلارجي لل�شركة:
قائمة املركز املايل
(بالريال ال�سعودي)

املوجودات
املوجودات املتداولة
نقد وما يف حكمه
م�ستحق على �شركات زميلة
دفعات مقدمة و�أر�صدة مدينة �أخرى
جمموع املوجودات املتداولة
موجودات غري متداولة
ا�ستثمارات و�سلف
قر�ض طويل االجل ل�شركة زميلة� -صايف
موجودات ثابتة � -صايف
جمموع املوجودات غري املتداولة
جمموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
املطلوبات متداولة
م�ساهمون دائنون
م�ستحقات و�أر�صدة دائنة �أخرى
خم�ص�ص الزكاة
جمموع املطلوبات املتداولة

 31دي�سمرب
2016م

 31دي�سمرب
2015م

 31دي�سمرب
2014م

 31دي�سمرب
2013م

 31دي�سمرب
2012م

23.247.466
4.946.378
6.580.792
34.774.636

28.766.574
8.923.317
6.650.792
44.340.683

28.422.921
4.707.188
6.579.167
39.709.276

25.413.069
6.064.167
31.477.236

28.057.996
7.917
28.065.913

339.696.381
10.551
339.706.932
374.481.568

264.636.018
993.090
14.333
265.643.441
309.984.124

443.191.461
993.090
5.788
444.190.339
483.899.615

548.371.782
27.917
548.399.699
579.876.935

396.897.767
57.108
396.954.875
425.020.788

3.753.776
8.115.903
577.198
12.446.877

3.611.851
8.516.773
992.574
13.121.198

3.434.016
1.461.942
1.090.729
5.986.687

3.117.113
3.995.115
7.112.228

4.911.136
3.999.577
8.910.713

املطلوبات غري متداولة
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

511.075

455.885

418.490

373.722

288.901

جمموع املطلوبات غري املتداولة

511.075

455.885

418.490

373.722

288.901

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
22.198.283

احتياطي نظامي

22.198.283

�أرباح غري حمققة من �أوراق مالية

90.797.844 167.457.398
33.410.914

21.452.060

19.359.428

17.780.824

226.370.979 375.045.311 268.847.468
37.194.910

27.986.246

21.669.371

�أرباح مبقاه

21.867.935

جمموع حقوق امل�ساهمني

415.821.174 572.390.985 477.494.438 296.407.041 361.523.935

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

425.020.788 579.876.935 483.899.615 309.984.124 374.481.568
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ب .قائمة الدخل للخم�س �سنوات االخرية:
 31دي�سمرب
2015م

 31دي�سمرب
2014م

 31دي�سمرب
2013م

 31دي�سمرب
2012م

قائمة الدخل
(بالريال ال�سعودي)

 31دي�سمرب
2016م

ايرادات ا�ستثمارات

982.538

15.728.525

19.235.133

17.320.654

15.846.759

ن�صيب ال�شركة من �أرباح ( �شركات
زميلة)
امل�صاريف العمومية والإدارية
خم�ص�ص الديون امل�شكوك فيها
الربح ال�صايف قبل الزكاة ال�شرعية
فري�ضة الزكاة
الربح /اخل�سارة ال�صايف لل�سنة
ربحية ال�سهم

()1.599.191

()505.820

5.370.734

2.452.742

4.240.695

()2.853.819
()3.470.472
()572.507
()4.042.979
()0.27

()2.898.837
()3.869.067
8.454.801
()992.574
7.462.227
0.50

()2.670.910
21.934.957
()1.008.634
20.926.323
1.40

()2.966.454
16.806.942
()1.020.906
15.786.036
1.05

()2.402.812
17.684.642
()873.336
16.811.306
1.12

ج .والتخطيط البياين يو�ضح مقدار التغري يف �صايف الأرباح خالل اخلم�س �سنوات الأخرية.

د -:التحليل اجلغرايف لإيرادات عام 2016م:
الربـــــــح

املدينـــــــة

البيـــــــــــان

-

الريا�ض

115.714

تبوك

ارباح امل�ساهمة بال�شركة العربية لل�صهاريج

3.164.828

ينبع ال�صناعية

خ�سائر امل�ساهمة بال�شركة العربية لل�سلفونات

()4.764.019

جده

866.824

جدة

ارباح موزعة من �شركة املجموعة ال�سعودية
ارباح امل�ساهمة ب�شركة ا�سمنت تبوك (بواقع 0.90هللة)

ايرادات اخرى
االجم ـ ــايل

4

()616.653

هـ -:والبيان التايل يو�ضح الفروقات اجلوهرية يف النتائج الت�شغيلية لهذا العام مقارنة بنتائج العام ال�سابق:
عام 2016م

البيـــان

عام 2015م

التغري � +أو ()-

ن�سبة التغري

()%93( )14.745.987

�إيرادات ا�ستثمارات

982.538

15.728.525

ن�صيب ال�شركة من �صايف خ�سائر �شركات زميلة وتابعة

()1.599.191

()505.820

1.093.371

�إجمايل الإيرادات

()616.653

15.222.705

()%104( )15.839.358

%216

امل�صروفات العمومية والإدارية

()2.853.819

()2.898.837

()45.018

()%2

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

-

()3.869.067

3.869.067

()%100

الربح الت�شغيلي

()3.470.472

8.454.801

()%141( )11.925.273

فري�ضة الزكاة

()572.507

()992.574

()420.067

�صايف الربح

()4.042.979

7.462.227

()%154( )11.505.206

ربحية ال�سهم

()0.27

0.50

()0.77

()%42
()%154

و � -:أهم الفروقات ما بني عام 2016م و 2015م مايلي:
خ�سائر امل�ساهمة بال�شركة العربية لل�سلفونات بن�سبة %216
خ�سائر �صايف الربح بن�سبة .%154
خ�سائر ربحية ال�سهم بن�سبة .%154

ز  -:التوقعات واملخاطر التي قد تواجه ال�شركة خالل العام املايل 2016م:
نظرا الن �أرباح �شركتكم تعتمد ا�سا�س�أ على ما حتققه ال�شركات التي ت�ساهم فيها ال�شركة من نتائج و�أرباح �سواء كانت هذه امل�ساهمات
بر�أ�س املال �أو ب�أوراق مالية ( �أ�سهم ) ف�إنه من ال�صعب التوقع بنتائج �أعمال ال�سنة املالية القادمة التي تنتهي يف  31دي�سمرب 2017م
وهذه املخاطر يف جمملها تتمثل يف املخاطر التي قد تواجه ال�شركات التي تعمل يف جمال البرتوكيماويات من تقلب �أ�سعار املواد اخلام
وانخفا�ض الطلب على هذه املنتجات يف بع�ض الفرتات و�شدة املناف�سة يف الأ�سواق وقد �شهد عام 2016م تذبذب ملحوظ يف ن�شاط
ال�شركات الزميلة والتابعة وامل�ستثمر فيها (املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي  -ال�شركة العربية لل�صهاريج  -ال�شركة العربية
لل�سلفونات ) مما �أثر بالإيجاب على النتائج املالية لبع�ض ال�شركات التي ت�ساهم فيها �شركتكم وت�أثرت بال�سلب البع�ض االخر وبخا�صة
ال�صناعات واالن�شطة التي تت�أثر بالظروف املحيطة وبخا�صة ال�شركات التي لها ن�شاط ت�صديري (كال�شركة العربية لل�سلفونات )
والتي انخف�ضت نتائجها بو�ضوح خالل عام 2016م وقد ظهر ذلك بقائمة الدخل لهذا العام.
•واليزال �أع�ضاء املجل�س وجلنة اال�ستثمار يبحثون عن ا�ستثمار �آمن وجمدي للم�شاركة فيه.
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رابع ًا -:سياسة توزيع األرباح:
طبقا لن�ص امل��ادة ( )45من النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال��ذي ين�ص على (ت��وزع �أرب��اح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع
امل�صروفات والتكاليف الأخرى مبا فيها الزكاة املفرو�ضة �شرعاً على الوجه الآتي:
�أ -يجنب جمل�س الإدارة كل �سنة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي ي�سمى االحتياطي النظامي0ويجوز �أن تقرر
اجلمعية العمومية وقف هذا االحتياطي متى بلغ ن�صف ر�أ�س املال.
ب -توزيع ن�سبة  %5من الأرباح توزع على امل�ساهمني دفعة �أوىل بحد �أدنى.
ج�	-أتعاب جمل�س الإدارة مبوجب ن�ص املادة ( )26من النظام الأ�سا�سي لل�شركة واملو�ضحة بالفقرة (د) من البند (�ساد�ساً) من
التقرير.
د -االحتياطيات الأخرى التي تقرر اجلمعية العمومية ا�ستقطاعها.
هـ -يجوز �أن تقرر اجلمعية العمومية ترحيل الأرب��اح �أو جزء منها للأعوام التالية ويوزع ما تبقى بعد ذلك على امل�ساهمني
بالإ�ضافة للموزع عليهم مبقت�ضى الفقرة(ب).
هذا وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعه الذي انعقد يوم الأثنني املوافق  13مار�س 2017م للجمعية العمومية غري العادية
التا�سعة القادمة بعدم توزيع �أرب��اح للم�ساهمني عن العام املايل 2016م نظراً لعدم �صرف �أرب��اح �شركة املجموعة ال�سعودية (�شركة
م�ستثمر فيها ) لأرباح عام 2015م .وكذلك ل�سوء نتائج ال�شركة العربية لل�سلفونات ( �شركة تابعة ).
خامساَ -:غرامات أو قروض على الشركة:
 مل حت�صل ال�شركة على �أية قرو�ض بنكية �أو ت�سهيالت خالل العام 2016م. تقر ال�شركة بعدم وجود �أي غرامات موقعة من هيئة ال�سوق املالية عليها حتى تاريخ انتهاء ال�سنة املالية  31دي�سمرب 2016م. كما ن�شري �إىل ما�سوف يتم ا�ستعرا�ضه بالبند (ثامناً) من وجود �ضمانات بنكية ممنوحة لل�شركات (الزميلة والتابعة) نظري قرو�ضوت�سهيالت بنكية ح�صلت عليها هذه ال�شركات ب�شخ�صيتها االعتبارية امل�ستقلة علماً ب�أن جميع هذه ال�ضمانات ممنوحة لبنوك حملية.
سادس ًا  :أعضاء مجلس إدارة الشركة :

�أ -ع�ضوية جمل�س الإدارة:

�أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين لديهم ع�ضوية يف جمال�س �إدارات �شركات م�ساهمة �أخرى.
اال�سم
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ع�ضوية جمال�س �إدارة �شركات
امل�ساهمة الأخرى

مالحظات

�سمو الأمري عبد اهلل بن م�ساعد بن عبد الرحمن �آل �سعود

�شركة ا�سمنت املنطقة اجلنوبية

-

�سمو الأمري حممد بن خالد بن تركي �آل �سعود

�شركة البوقري وال�صبان لل�سياحة

�شركة م�ساهمة مقفلة

الأ�ستاذ � /سعود عبد العزيز ال�سليمان

�شركة ا�سمنت العربية
ال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني

-

الأ�ستاذ  /حممد نا�صر النابت

�شركة �أ�سمنت املنطقة اجلنوبية

-

الأ�ستاذ  /حممد �سامي رفة

�شركة جدة القاب�ضة للتطوير� /شركة
احتاد عذيب لالت�صاالت

�شركة م�ساهمة مقفلة
-

ب� -سجل اجتماعات جمل�س الإدارة:
عقد جمل�س �إدارة ال�شركة �أربعة اجتماعات خالل العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2016م وكان ح�ضور الأع�ضاء كما يلي:
اال�سم

ت�صنيف
الع�ضو

�سمو الأمري عبد اهلل بن م�ساعد بن عبد الرحمن غري تنفيذي
( الرئي�س )

االجتماع
الأول
2/08

االجتماع
الثاين
2/13

االجتماع
الثالث
10/10

االجتماع
الرابع االجمايل
12/18

فو�ض

فو�ض

ح�ضر

بالتمرير

3من4

�سمو الأمري حممد بن خالد بن تركي �آل �سعود
(النائب والع�ضو املنتدب)

الرئي�س
التنفيذي

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

بالتمرير

3من4

الأ�ستاذ � /سعود عبد العزيز ال�سليمان

م�ستقل

ح�ضر

فو�ض

ح�ضر

بالتمرير

3من4

غري تنفيذي

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

بالتمرير

3من4

اال�ستاذ /عمر عبداهلل علي املالكي

م�ستقل

مل يتم
تعيينه

مل يتم
تعيينه

ح�ضر

بالتمرير

1من4

الأ�ستاذ  /حممد نا�صر النابت

م�ستقل

ح�ضر

فو�ض

ح�ضر

بالتمرير

3من4

الأ�ستاذ  /حممد �سامي رفــه

م�ستقل

ح�ضر

ح�ضر

مل يح�ضر

بالتمرير

2من4

املهند�س /عبد الغني عبدالرحيم ويل

م�ستقل

ح�ضر

ح�ضر

ح�ضر

بالتمرير

3من4

الأ�ستاذ /خالد �أحمد احلمدان

ج� -أهم القرارات التي اتخذها جمل�س �إدارة ال�شركة لعام 2016م:
1.1قبول �إ�ستقالة ع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ � /أحمد بن حممد �إبراهيم الغامدي ( ع�ضو م�ستقل ) اعتباراً من تاريخ 2016/02/24م
وقبول تعيني الأ�ستاذ  /عمر بن عبداهلل بن علي ال جاراهلل املالكي ( ع�ضو م�ستقل ) بدي ً
ال عن الع�ضو امل�ستقيل لتكملة الفرتة
املتبقية للمجل�س التي تنتهي يف 2018 /4/30م ومت �إقراره من اجلمعية العامة العادية الرابعة واالربعون.
2.2قرر جمل�س االدارة تعميد امل�ست�شار القانوين لل�شركة برفع دعوى ق�ضائية �ضد امل�سئولني عن �إدارة ال�شركة العربية لل�سلفونات
املحدودة للمحافظة على حقوق امل�ساهمني.
3.3وقد قام امل�ست�شار القانوين لل�شركة بالفعل برفع الدعوى الق�ضائية �ضد �إدارة ال�شركة العربية لل�سلفونات بتاريخ 1438/04/21هـ
املوافق 2016/11/21م �أمام املحكمة الإدارية بجدة.
4.4قرر املجل�س تعميد امل�ست�شار القانوين لل�شركة ب�إدخال التعديالت النظامية املطلوبة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة و�سرعة
تقدميه للوزارة العتماده حتى يت�سنى عر�ض الأمر على اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة يف اقرب وقت ممكن.

د� -أتعاب ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني :
حيث �أقر املجل�س االقرتاح املرفوع من جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بخ�صو�ص (مكاف�آت وبدالت ح�ضور اع�ضاء اللجان) وفق ما �أقرته
اجلمعية العمومية العادية (التا�سعة والثالثون) يف هذا ال�ش�أن.
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 اجلدول التايل يو�ضح ما ح�صل عليه ال�سادة �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل العام املايل 2016م من بدالت(بدل ح�ضور جل�سات ومكاف�آت):
�أع�ضاء جمل�س �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري
الإدارة التنفيذيني التنفيذيني /امل�ستقلني

البيان

خم�سة من كبار
التنفيذيني

الإجمايل

الرواتب والأجور

360.000

-

456.000

816.000

مكاف�آت ح�ضور جل�سات 2016م

9.000

45.000

5.250

59.250

مكاف�آت اللجان

50.000

300.000

-

350.000

البدالت االخرى

-

-

123.292

123.292

املكاف�آت ال�سنوية

-

-

47.000

47.000

اخلطط التحفيزية

-

-

-

-

�أي تعوي�ضات �أو مزايا عينية �أخرى -

-

-

-

345.000

631.542

1.395.542

419.000

الإجمايل

مع الأخذ يف االعتبار ب�أن املق�صود بخم�سة من كبار التنفيذين بال�شركة هم:
مدير �إدارة ال�شركة � -2أمني جمل�س الإدارة  -3حما�سب ال�شركة
طبقاً لتعليمات هيئة ال�سوق املالية حيث �أن ال�شركة لي�س لديها مدير عام مكلف �أو مدير مايل

هـ -:ملكية الأ�سهم لأع�ضاء جمل�س الإدارة:
بيان الأ�سهم اململوكة لأع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�ســــــم

 31دي�سمرب
2015م

 31دي�سمرب
2016م

ن�سبة
التغري

ن�سبة ماميتلكة من
ر�أ�س املال ()%

�سمو الأمري عبد اهلل بن م�ساعد بن عبد الرحمن �آل �سعود

7.500

7.500

-

%0.05

�سمو الأمري حممد بن خالد بن تركي �آل �سعود

96.104

96.104

-

%0.641

الأ�ستاذ � /سعود عبد العزيز عبداهلل ال�سليمان

37.500

37.500

-

%0.25

الأ�ستاذ /حممد نا�صر حممد النابت

3.750

3.750

-

%0.025

الأ�ستاذ  /حممد �سامي حممد رفــه

3.750

3.750

-

%0.025

املهند�س  /عبد الغني عبد الرحيم ويل

1.200

1.200

-

%0.008

الأ�ستاذ  /خالد احمد عبدالعزيز احلمدان

1.000

1.000

-

%0.007

اال�ستاذ  /عمر عبداهلل علي املالكي

1.000

-

%100

%0.007

 -مع الأخذ يف االعتبار ب�أنه ال يوجد �أ�سهم با�سم الزوجات �أو الأوالد الق�صر لل�سادة االع�ضاء وال لكبار التنفيذين كما يف 2016/12/31م.
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و -:جلان جمل�س االدارة :
 )1جلنة املراجعة:
ت�شتمل مهام جلنة املراجعة على ما يلي :
•درا�سة ال�سيا�سة املحا�سبية لل�شركة.
•التو�صية باختيار مراجع احل�سابات اخلارجي.
•درا�سة القوائم املالية ال�سنوية والأولية قبل اعتمادها ون�شرها.
•التحقق من كفاية ت�صميم الأن�شطة الرقابية يف ال�شركة وفاعلية ت�صميمها بطريقة منا�سبة.
•تقومي فاعلية تقدير ال�شركة للمخاطر املهمة واملحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك املخاطر.
•درا�سة خطة عمل املراجعة الداخلية بال�شركة .
•التحقق من ا�ستقاللية املراجعة الداخلية ودرا�سة خطة عمل املراجعة الداخلية يف ال�شركة .ونتيجة لهذه اجلهود فقد عك�ست
نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية �إج��راءات الرقابة الداخلية بال�شركة �إ�صدار تو�صيات ح�سبما يلزم لتعزيز بع�ض جزئيات
الرقابة الداخلية بال�شركة  ،كما قامت جلنة املراجعة بتزويد جمل�س الإدارة مبلخ�ص عن نتائج �أعمال املراجعة الداخلية
وتو�صياتها حول كفاءة وفاعلية الرقابة الداخلية ،و�أطلع على هذه النتائج والعمل املبذول لتنفيذ التو�صيات اخلا�صة بها.
تتكون جلنة املراجعة من (� )3أع�ضاء جميعهم غري تنفيذيني ومن بينهم خمت�ص بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية عقدت اللجنة خالل
العام 2016م عدد ( )7جل�سات ،وتقوم هذه اللجنة بدور �أ�سا�س وهام يف م�ساعدة جمل�س الإدارة للوفاء بواجباته النظامية .قامت
اللجنة خالل عام 2016م بالأ�شراف والتن�سيق على عمليات املراجعة الداخلية واخلارجية لل�شركة وذلك بهدف التحقق من مدى
فاعلية وكفاءة �أنظمة واج��راءات الرقابة الداخلية وقد متثلت �أبرز �إجن��ازات اللجنة خالل العام يف مراجعة ح�سابات ال�شركة ربع
ال�سنوية واخلتامية للعام 2016م مع املراجع اخلارجي والتو�صية ملجل�س الإدارة باعتمادها.
وفيما يلي بيان بع�ضوية اللجنة و�سجل اجتماعاتها خالل العام 2016م :
ا�سم الع�ضو
م
 1املهند�س  /عبد الغني عبد الرحيم ويل
 2الأ�ستاذ  /حممد �سامي حممد رفــه
 3الأ�ستاذ  /خالد احمد عبدالعزيز احلمدان

املن�صب
رئي�س
ع�ضو
ع�ضو

عدد اجلل�سات
7
7
7

مالحظات
-

 هذا وقد �صادقت اجلمعية العمومية الثامنة والثالثون على قواعد واخت�صا�صات جلنة املراجعة ومدتها و�أ�سلوب عملها.وفيما يلي �سجل ح�ضور جل�سات جلنة املراجعة خالل العام 2016م :
اجلل�سة
م
 1اجلل�سة الأوىل  -درا�سة القوائم املالية للربع الرابع 2015م
 2اجلل�سة الثانية  -درا�سة القوائم املالية ال�سنوية 2015م
 3اجلل�سة الثالثة  -درا�سة اختيار مكتب املحا�سب القانوين
 4اجلل�سة الرابعة  -درا�سة اختيار مكتب املحا�سب القانوين للمعاير الدولية
 5اجلل�سة اخلام�سة  -درا�سة القوائم املالية للربع الأول 2016م
 6اجلل�سة ال�ساد�سة  -درا�سة القوائم املالية للربع الثاين 2016م
 7اجلل�سة ال�سابعة  -درا�سة القوائم املالية للربع الثالث 2016م

التاريخ
2016/01/18م
2016/02/22م
2016/03/21م
2016/03/25م
2016/04/17م
2016/07/28م
2016/10/18م
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 )2جلنة اال�ستثمار:
تقوم جلنة اال�ستثمار بالبحث عن فر�ص ا�ستثمارية تتنا�سب مع النظام الأ�سا�سي لل�شركة لال�ستفادة بالأموال النقدية لل�شركة �سواء
بزيادة ن�سبة ملكية ال�شركة بال�شركات امل�ستثمر فيها حالياً �أو الدخول كم�ؤ�س�سني ب�شركات جديدة ذات جدوى اقت�صادية من الفر�ص
وامل�شروعات اال�ستثمارية التي تعر�ض على ال�شركة من اجلهات املالية املتخ�ص�صة وحتدد جدواها وعر�ضها على جمل�س الإدارة التخاذ
القرار املنا�سب ب�ش�أنها.
•�أع�ضاء اللجنة:
�1.1سمو الأمري حممد بن خالد بن تركي �آل �سعود ( رئي�س ).
2.2الأ�ستاذ �سعود عبدالعزيز عبداهلل ال�سليمان ( ع�ضو اللجنة ).
3.3الأ�ستاذ عمر عبداهلل علي املالكي ( ع�ضو اللجنة اعتباراً من  24فرباير 2016م).
4.4الأ�ستاذ حممد نا�صر حممد النابت ( ع�ضو اللجنة ).
5.5املهند�س عبدالغني عبدالرحيم ويل ( ع�ضو اللجنة).
 وقد عقدت اللجنة �إجتماع واحد خالل هذا العام املايل 2016م لدرا�سة التو�سع يف �إ�ستثمارات ال�شركة احلالية مبا يعود على ال�شركةبعائد جمزي و�أي�ضاً البحث عن فر�ص �إ�ستثمارية جديدة على �أن تكون هذه الفر�ص جمدية وقليلة املخاطر.
 )3جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
مت ت�شكيل جلنة املكاف�آت والرت�شيحات بتاريخ 2012/01/02م وقد مت اقرار مهامها واخت�صا�صاتها من اجلمعية العمومية (التا�سعة
والثالثون) وا�سند �إليها املهام التالية:
1.1تقوم اللجنة بالتو�صية بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة ،على اللجنة مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته ب�أي جرمية
خملة بال�شرف والأمانة.
2.2تقوم اللجنة بعمل املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،و�إعداد و�صف للقدرات
وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الالزم تخ�صي�صه من الع�ضو لأعمال جمل�س الإدارة.
3.3تقوم اللجنة مبراجعة هيكل جمل�س الإدارة ،ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
4.4تقوم اللجنة بتحديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
5.5الت�أكيد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س
�إدارة �شركة �أخرى.
6.6و�ضع �سيا�سات وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وكبار التنفيذيني ،واال�ستعانة مبعايري ترتبط بالأداء يف حتديد تلك املكاف�آت.
•�أع�ضاء اللجنة احلاليني:
 -1الأ�ستاذ حممد نا�صر النابت (رئي�س).
 -2الأ�ستاذ حممد �سامي رفــه (ع�ضو اللجنة).
 -3الأ�ستاذ خالد �أحمد احلمدان (ع�ضو اللجنة).
وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خالل العام املايل 2016م واهم ما اتخذته من قرارات:
 املوافقة على احت�ساب عالوة �سنوية ملوظفي ال�شركة مبقدار  %4من الراتب الأ�سا�سي وذلك ابتداء من ال�سنة املالية اجلديدة 2017موحلني انتهاء دورة املجل�س احلالية.
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سابع ًا  -بيان المستحقات لصالح جهات حكومية :
ال يوجد على �شركتكم �أية م�ستحقات مالية جلهات حكومية من قرو�ض �أو مديونيات �سوى املدفوعات التالية:
نوع املدفوعات

ما �سدد خالل العام

املخ�ص�ص املكون

ر�صيد املخ�ص�ص اخر العام

الزكاة والدخل

987.883

572.507

577.198

�أخرى

ال يوجد

-

-

علماً بان ال�شركة قد قدمت الإقرار الزكوي لعام 2015م.
ثامن ًا  -المعامالت مع األطراف ذوي العالقة :
•ان ال�شركة ت�ضمن ن�سبة من الت�سهيالت الإئتمانية املمنوحة لل�شركة العربية لل�سلفونات امل��ح��دودة (�شركة زميلة) بن�سبة
م�ساهمتها يف ال�شركة بواقع ٪34من بع�ض البنوك التجارية ال�سعودية والتي تبلغ  7.738.133ريال �سعودي.
•نتيجة لتعرث ال�شركة العربية لل�سلفونات املحدودة (�شركة زميلة) يف �سداد �أق�ساط الت�سهيالت الإئتمانية فقد طالبت البنوك
ال�شركة ب�سداد املبلغ لكونها �ضامنة لل�شركة املقرت�ضة وذلك مبوجب خطاب مطالبة من البنك الأهلي التجاري امل�ؤرخ بتاريخ
 11ربيع الثاين 1437هـ املوافق  21يناير 2016م والذي يو�ضح مطالبة البنك مبديونية مببلغ  2.639.015ريال �سعودي و�أي�ضاً
بخطاب مطالبة من البنك ال�سعودي الربيطاين امل�ؤرخ بتاريخ  6حمرم 1437هـ املوافق � 21أكتوبر 2015م والذي يو�ضح مطالبة
البنك مبديونية مببلغ  5.099.118ريال �سعودي.
•كما ن�شري اىل �أن مراقب احل�سابات قد �أ�شار على هذا البند بتقرير ميزانية عام 2016م فقرة �أ�س�س الر�أي املتحفظ رقم .3
حتليل املعامالت مع الأطراف ذوي العالقة:
ا�سم الع�ضو �صاحب امل�صلحة نوعية
العقد

مبلغ العقد مدة ما ت�ضمنه
العقد ال�شركة من
الكلي
العقد %34

اعتماد
اال�ستاذ  /خالد �أحمد احلمدان م�ستندي
(ال�شركة العربية لل�سلفونات) اعتماد
� 15.000.000سنة
م�ستندي
� 15.000.000سنة

ر�صيد االعتماد ما ت�ضمنه ال�شركة
من االعتماد
امل�ستخدم يف نهاية
امل�ستخدم
ال�سنة

5.100.000

11.924.546

4.054.346

5.100.000

7.761.809

2.639.015

و�أن م�صلحة اال�ستاذ  /خالد �أحمد احلمدان تتمثل يف �أنه ع�ضو جمل�س املديرين بال�شركة العربية لل�سلفونات ممث ً
ال عن �شركتكم.
كما تقر ال�شركة ب�أنه اليوجد �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لأي �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف �أي �أعمال تقوم بها ال�شركة ( بيع �أو
�شراء �أو مقاوالت �أو �أعمال تناف�سية ) خالل الفرتة �سوى ماذكر �أعاله
تاسع ًا  -الئحة الحوكمة:
�أ�صدر جمل�س هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 2006/11/12م ،الالئحة اال�سرت�شادية حلوكمة ال�شركات امل�ساهمة  ،وت�شمل الالئحة
القواعد واملعايري املنظمة لأداء ال�شركات امل�ساهمة وقد قامت ال�شركة ممثلة مبجل�س الإدارة ب�إقرار لوائح احلوكمة اخلا�صة بها
والتي تتنا�سب مع طبيعة وحجم ن�شاط ال�شركة وي�سند حاليا امر اال�شراف على مدى االلتزام بهذه اللوائح الع�ضاء جمل�س االدارة .
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مامت تطبيقه من لوائح احلوكمة:
1.1قواعد اختيار جلنة املراجعة و�أ�سلوب عملهم (مت �إقرارها باجلمعية العمومية الثامنة والثالثون).
2.2قواعد اختيار جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت (مت اقرارها باجلمعية التا�سعة والثالثون).
3.3مت ت�شكيل جلنة اال�ستثمار وحتديد اخت�صا�صاتها.
4.4الئحة تنظيم تعار�ض امل�صالح (مت اقرارها باجلمعية العمومية االربعون).
5.5الئحة �سيا�سات ع�ضوية جمل�س الإدارة (مت اقرارها باجلمعية العمومية االربعون).
6.6الئحة مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة (مت اقرارها باجلمعية العمومية االربعون).
7.7الئحة حقوق امل�ساهمني (مت اقرارها باجلمعية العمومية الثانية واالربعون ).
8.8الئحة الإف�صاح وال�شفافية (مت اقرارها باجلمعية العمومية الثانية واالربعون).
9.9ميثاق عمل املراجعة الداخلية (مت اقرارها باجلمعية العمومية الثانية واالربعون).
ب -مامل يطبق بلوائح احلوكمة و�أ�سباب عدم التطبيق:
التطبيق
املتطلبات الواردة بالالئحة
و�ضع لوائح داخلية ل�ل�إج��راءات الالزمة ل�ضمان ممار�سة جميع يتم االعتماد حالي�أ كما يف ال�سابق على ماجاء باملادة (40و )41من النظام
امل�ساهمني حلقوقهم وو�ضع �سيا�سات و�إجراءات داخلية ت�ضمن قيام الأ�سا�سي لل�شركة والتي تنظم �سري العمل يف اجتماعات اجلمعية العامة.
جمل�س الإدارة عند �إعداد جدول اجتماع اجلمعية العامة الأخذ يف
االعتبار املو�ضوعات التي يرغب امل�ساهمون يف �إدراجها على جدول
الأعمال ،ومن �ضمنها ال�سماح للم�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة ()%5
على الأقل من �أ�سهم ال�شركة �إ�ضافة مو�ضوع �أو �أكرث �إىل جدول �أعمال
اجلمعية العامة عند �إعداده.
جاري تعديل النظام اال�سا�سي لل�شركة للن�ص �صراحة على هذا اال�سلوب
اعتماد ا�سلوب الت�صويت الرتاكمي
عند اختيار اع�ضاء جمل�س الإدارة طبقا لتعميم وزارة التجارة وهيئة
ال�سوق املالية.
الفقرة (د) من املادة ال�ساد�سة الئحة حوكمة ال�شركات (يجب على الفقرة (د) من املادة ال�ساد�سة فهي ال تنطبق على ال�شركة �سواء بطريقة
امل�ستثمرين من الأ�شخا�ص ذوي ال�صفة االعتبارية الذين يت�صرقون مبا�شرة �أو غري مبا�شرة الن هذه املادة تخ�ص �شركات الو�ساطة املالية
بالنيابة عن غريهم – مثل �صناديق الأ�ستثمار -الإف�صاح عن ون�شاط �شركتنا امل�ساهمة يف �شركات اخرى زميلة �أو تابعة.
�سيا�ساتهم يف الت�صويت وت�صويتهم الفعلي يف تقاريرهم ال�سنوية,
وكذلك الإف�صاح عن كيفية التعامل مع �أي ت�ضارب جوهري للم�صالح
قد ي�ؤثر على ممار�سة احلقوق الأ�سا�سية اخلا�صة ب�إ�ستثماراتهم).
الفقرة (ط) م��ن امل���ادة الثانية ع�شرة الئحة حوكمة ال�شركات الفقرة (ط) من امل��ادة الثانية ع�شر اليوجد يف تكوين �أع�ضاء جمل�س
(اليجوز لل�شخ�ص ذي ال�صفة االعتبارية -الذي يحق له ح�سب نظام االدارة لدينا ذو �صفة اعتبارية وبالتايل ال تنطبق الفقرة على �شركتنا.
ال�شركة تعيني ممثلني له يف جمل�س الإدارة – الت�صويت على اختيار
الأع�ضاء الأخرين يف جمل�س الإدارة).
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عاشر ًا  -دعوى قضائية:
 قامت ال�شركة برفع دعوى ق�ضائية لدى ديوان املظامل �ضد �شركة الزيت العربية ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية) تطالبها بتعوي�ضاتم�ستحقة من �سنوات �سابقة و�صدر حكم من الدائرة التجارية الثانية باملحكمة االداري��ة بالدمام بان تدفع �شركة الزيت العربية
ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية) مبلغ  137.101.958ريال لل�شركة مت تاييد هذا احلكم من قبل حمكمة اال�ستئناف ,و�أن احلكم املذكور
حمل التنفيذ لدى قا�ضي التنفيذ بالدمام ومازالت هناك مرا�سالت ب�ش�أن تنفيذه بني قا�ضي التنفيذ والأمارة و�أرامكو حتى تاريخيه
وقد رفعت ال�شركة برقية تظلم اىل املقام ال�سامي بتاريخ � 15صفر 1438هـ املوافق  15نوفمرب 2016م للمطالبة بتنفيذ احلكم املذكور
والزام �شركة �أرامكو بال�سداد  ,و�أعقبتها برقية �أخرى للمقام ال�سامي حلث �أرامكو على تنفيذ احلكم وال�سداد.
 قامت ال�شركة برفع دعوى ق�ضائية لدى ديوان املظامل �ضد �إدارة ال�شركة العربية لل�سلفونات وذلك ت�أ�سي�ساً على ن�ص املادة ()165من نظام ال�شركات  ,والتي جتيز لها رفع دعوى امل�سئولية �ضد كل من رئي�س جمل�س املديرين بال�شركة العربية لل�سلفونات املحدودة
ومديرها التنفيذي ومطالبهما مببلغ  26.268.133ريال ميثل كافة اخل�سائر التي حلقت بال�شركة من جراء �إدارتهما .
إحدى عشر  -إقرارات مجلس اإلدارة :
يقر جمل�س الإدارة:
 -1ب�أن �سجالت احل�سابات �أعدت بال�شكل ال�صحيح.
 -2ب�أن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة ونفذ بفاعلية.
� -3أنه اليوجد �أي �شك يذكر ب�ش�أن قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها.
اثنى عشر  -إفصاحات عامة:
•مل يقم �أي �شخ�ص �أو جهة ب�إبالغ ال�شركة ب�أية م�صلحة له يف فئة الأ�سهم ذات الأحقية يف الت�صويت خالل العام املايل 2016م.
•مل تقم ال�شركة ب�إ�صدار �أو منح �أدوات دين قابلة للتحويل �إىل �أ�سهم �أو �أي حقوق خيار �أو مذكرات حق اكتتاب �أو حقوق حتويل �أو
حقوق م�شابهة خالل العام املايل 2016م.
ثالث عشر  -نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية:
املراجعة الداخلية هي ن�شاط ت�أكيدي وا�ست�شاري مو�ضوعي م�ستقل ،وذلك بغر�ض �إ�ضافة وحت�سني �أداء االعمال املحا�سبية بال�شركة،
وت�ساعد الرقابة الداخلية ال�شركة يف حتقيق �أهدافها بتوفري ا�سا�س منتظم لتقومي وحت�سني فاعلية الرقابة .وقد اعتمدت ال�شركة على
نظام رقابة داخلي يتنا�سب مع طبيعة عمل ون�شاط ال�شركة والذي يعتمد على الف�صل بني املهام وامل�س�ؤوليات وحتديد االخت�صا�صات
بالإدارة التنفيذية بال�شركة واطالع جلنة املراجعة على كل ما ي�سهم يف حت�سني العمل بال�شركة وامل�ساهمة معها يف مراجعة القوائم
املالية االولية وال�سنوية وتنفيذ ما ي�صدر من جلنة املراجعة من تو�صيات بهذا اخل�صو�ص.
هذا ومل تبدي جلنة املراجعة �أي مالحظات او تقدم �أية تقارير يتبني منها وجود �أية خلل �أو �ضعف جوهري بالرقابة الداخلية
لل�شركة.
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رابع عشر  -خطة تطبيق المعايير الدولية (: )IFRS
بناء اىل التعميم ال�صادر من هيئة ال�سوق املالية رقم ( �ص  ) 16/383/1/بتاريخ 1437/04/03ه��ـ 2016/01/13م بخ�صو�ص �ضرورة
�إعداد خطة لتطبيق املعايري الدولية ومراحل ومدى ا�ستعداد ال�شركة تطبيقها يف 2017/01/01م  ,ف�أن جمل�س الإدارة ي�ؤكد �ضرورة
تطبيق معايري املحا�سبة الدولية امل�شار �إليها يف التعميم ال�صادر من هيئة ال�سوق املالية وقد قامت �إدارة ال�شركة بالبحث عن املكاتب
املخت�صة بذلك لعمل خطة لتطبيق املعايري الدولية ومت التعاقد مع مكتب �سندي وبرتجي حما�سبون قانونيون وم�ست�شارون ابتدا ًء
من تاريخ 2016/04/17م للإ�شراف على التحول اىل معايري املحا�سبة الدولية  ,وبهذا تود ال�شركة �أن تو�ضح مل�ساهميها الكرام التايل:
1.1مت �إع��داد القوائم املالية الأولية للعام 2016م (الربع الأول والثاين والثالث والرابع) وفقاً ملعايري املحا�سبة الدولية من قبل
اجلهة املكلفة بذلك ومت عر�ضها على املحا�سب القانوين لل�شركة والذي �أبدى موافقته على القوائم املعدة واملعرو�ضة عليه .
2.2ال يوجد �أي ت�أثري جوهري على ال�شركة اثر تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية اجلديدة وفقاً ملعايري املحا�سبة الدولية .
3.3ال توجد معوقات يف �إعداد القوائم املالية وفق املعايري املحا�سبة الدولية .
4.4ال�شركة جاهزة لإعداد قوائمها املالية للربع الأول من عام 2017م وذلك خالل الفرتة النظامية املحددة  ,وهذا ما اعلنته ال�شركة
يف موقع تداول.
خامس عشر  -التوصيات للجمعية العامة غير العادية التاسعة :
يو�صي جمل�س الإدارة اىل اجلمعية العامة غري العادية التا�سعة مايلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

-8

14

الت�صويت على تقرير جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2016م.
الت�صويت على القوائم املالية عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2016م.
الت�صويت على تقرير مراقب احل�سابات عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2016م.
الت�صويت على تو�صية جمل�س الإدارة بعدم توزيع �أرباح عن العام املايل 2016م .
الت�صويت على �إبراء ذمة �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2016م.
الت�صويت على تعيني مراجع احل�سابات اخلارجي من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�سابات ال�شركة للعام املايل
2017م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد �أتعابه.
الت�صويت على ت�شكيل جلنة املراجعة للدورة احلالية والتي تنتهي يف 2018/04/30م واملوافقة على مهامها و�ضوابط عملها
ومكافات �أع�ضائها ،بنا ًء على ت�شكيل جلنة املراجعة احلايل ال�صادر بقرار من جمل�س الإدارة عقب انتخاب املجل�س يف دورته
احلالية التي بد�أت من 2015/05/01م وملدة ثالث �سنوات .واملوافقة على تعيني املر�شحني التالية �أ�سمائهم:
•املهند�س  /عبد الغني عبد الرحيم ويل (رئي�س اللجنة)
•الأ�ستاذ  /حممد �سامي حممد رفــه ( ع�ضو اللجنة )
•الأ�ستاذ  /خالد احمد عبدالعزيز احلمدان ( ع�ضو اللجنة)
الت�صويت على جتديد التفوي�ض ال�صادر لأع�ضاء املجل�س ب�ش�أن احل�صول على القرو�ض البنكية والت�سهيالت امل�صرفية الالزمة
وعقد الرهون وتقدمي ال�ضمانات العينية �سواء املنقولة وغري املنقولة اململوكة لل�شركة وذلك لتي�سري �أعمال ال�شركة وحتقيق
�أغرا�ضها ويكون لهم يف هذا حق التوقيع على كافة االوراق وامل�ستندات الالزمة نيابة عن ال�شركة وذلك ت�أ�سي�ساً على ن�ص الفقرة
(�أ) من املادة ( )19من النظام اال�سا�سي لل�شركة.

 -9الت�صويت على الرتخي�ص لع�ضو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ  /خالد �أحمد احلمدان ب�شغل من�صب ع�ضو جمل�س املديرين بال�شركة
العربية لل�سلفونات املحدودة ممث ً
ال ل�شركة امل�صايف العربية ال�سعودية التي ت�ضمن ال�شركة العربية لل�سلفونات املحدودة يف
ت�سهيالت بنكية جمموع قيمتها( 10.200.000ريال)ومدتها �سنة جتدد �سنوياً وذلك وفقا ل�شروط عقدي الت�سهيالت.
 -10الت�صويت على تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة وفقاً لنظام ال�شركات اجلديد ال�صادر من وزارة التجارة واال�ستثمار (مرفق
النظام الأ�سا�سي املعدل ).
ويف اخلتام يتقدم جمل�س الإدارة بخال�ص ال�شكر �إىل حكومة خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود الر�شيدة
على دعمها املتوا�صل للنهو�ض بكافة قطاعات االقت�صاد الوطني .كما تتقدم جلميع امل�ساهمني بال�شكر والتقدير لثقتكم التي
منحتمونا اياها ون�أمل ان نكون عند ح�سن ظنكم،،،
واهلل ويل التوفيق،،،،
											

جمل�س الإدارة
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية
 31ديسمبر 2016م
مـع
تقـرير مراقبي الحسابات

16

17

18

شركة المصافي العربية السعودية

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي
إيضاح
الموجودات
موجودات متداولة
نقد وما في حكمه
مستحق من شركات زميلة
دفعات مقدمة و موجودات متداولة أخرى

2016م

2015م

23.247.466
4.946.378
6.580.792

28.766.574
8.923.317
6.650.792

مجموع الموجودات المتداولة

34.774.636

44.340.683

موجودات غير متداولة
إستثمارات في شركات زميلة
قر طويل األجل لشركة زميلة  -بالدافي
إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
موجودات ثابتة  -دافي

51.309.543
288.386.838
10.551

52.908.733
993.090
211.727.285
14.333

مجموع الموجودات غير المتداولة

339.706.932

265.643.441

مجموع الموجودات

374.481.568

309.984.124

المطلوبات وحقوق المساهمين
مطلوبات متداولة
مساهمون دائنون
مستحقات وأرددة دائنة أخرى
مخد الزكاة الشرعية

3.753.776
8.115.903
577.198

3.611.851
8.516.773
992.574

مجموع المطلوبات المتداولة

12.446.877

13.121.198

مطلوبات غير متداولة
مخد مكافلة نياية الخدمة

511.075

455.885

مجموع المطلوبات غير المتداولة

511.075

455.885

مجموع المطلوبات
حقوق المساهمين
را المال
إحتياطي نظامي
أرباح ير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
أرباح مبقاة

12.957.952

13.577.083

150.000.000
22.198.283
167.457.398

150.000.000
22.198.283
90.797.844

مجموع حقوق المساهمين

361.523.616

296.407.041

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

374.481.568

309.984.124

4
6
5

7
8
9
10

11
12
13

14
9

21.867.935

33.410.914

تعتبر اايضاحات المرفقة من  1إل 22
جزءاً ال يتجزأ من القوائم المالية
0
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شركة المصافي العربية السعودية

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

إيضاح

2016م

2015م

15
16

116.554
()1.599.191
()1.482.637

15.260.446
()505.820
14.754.626

17

()2.848.737
()5.082
()2.853.819

()2.893.412
()5.425
()3.869.067
()6.767.904

صافي (خسارة) ربح النشاط

()4.336.456

7.986.722

إيرادات أخرى
مخددات إنتف الغر منيا
صافي (الخسارة) الدخل قبل الزكاة الشرعية
مخد الزكاة الشرعية

865.984
()3.470.472
()572.507

359.717
108.362
8.454.801
()992.574

()4.042.979

7.462.227

إيرادات إستثمارات
ندي الشركة من دافي (خسائر) أرباح شركات زميلة
المدروفات من العمليات الرئيسية:
مدروفات عمومية و إدارية
إستي ت موجودات ثابتة
مخد ديون مشكوت في تحديليا
إجمالي المصروفات

13

صافي (الخسارة) الدخل
ربحية السهم:
(خسارة) ربحية السيم من األنشطة المستمرة الرئيسية
ربحية السيم من األعمال الفرعية
(خسارة) ربحية السيم

18

()0.29
0.06
()0.27

0.53
0.02
0.50

تعتبر اايضاحات المرفقة من  1إل 22
جزءا ً ال يتجزأ من القوائم المالية
1
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شركة المصافي العربية السعودية

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

2016م

2015م

التدفق النقدي من االنشطة التشغيلية :
دافي (الخسارة) الدخل

()4.042.979

7.462.227

تعديالت لتسوية صافي (الخسارة) الدخل مع صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية:
إستي ت
مخد مكافلة نياية الخدمة
مخد الزكاة الشرعية
مخددات إنتف الغر منيا
ندي الشركة من دافي (خسائر) شركات زميلة
مخد ديون مشكوت في تحديليا

5.082
55.190
572.507
1.599.191
-

5.425
90.565
992.574
()108.362
505.820
3.869.067

(الزيادة) النقص في الموجودات التشغيلية
مستحق من شركات زميلة
دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

3.976.939
70.000

()8.085.197
()71.625

الزيادة (النقص) في المطلوبات التشغيلية
مساهمون دائنون
مستحقات و مطلوبات متداولة أخرى
الزكاة المدفوعة
مكافاة نياية الخدمة المسددة

141.925
()400.870
()987.883
-

177.835
7.054.830
()982.367
()53.170

صافي النقد المتوفر من االنشطة التشغيلية

989.102

10.857.622

التدفق النقدي من األنشطة اإلستثمارية :
إضافات موجودات ثابتة

()1.300

()13.969

صافي النقد (المستخدم في) األنشطة اإلستثمارية

()1.300

()13.969

التدفق النقدي من االنشطة التمويلية :
دافي الحركة في قر طويل األجل
توزيعات أرباح
صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمويلية

993.090
()7.500.000
()6.506.910

()10.500.000
()10.500.000

صافي (النقص) الزيادة في النقد وما في حكمه

()5.519.108

343.653

النقد وما في حكمه في بداية السنة

28.766.574

28.422.921

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

23.247.466

28.766.574

تعتبر اايضاحات المرفقة من  1إل 22
جزءا ً ال يتجزأ من القوائم المالية
2
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شركة المصافي العربية السعودية

(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

إحتياطي
نظامي

رأس المال

أرباح غير محققة
من إستثمارات
متاحة للبيع

أرباح مبقاة

37.194.910 268.847.468 21.452.060 150.000.000
الرديد في  1يناير 2015م
7.462.227
دافي دخل السنة
()746.223
746.223
المحول إلي ااحتياطي النظامي
(- )178.049.624
(خسائر) ير محققة من إستثمارات متاحة للبيع -
()10.500.000
توزيعات أرباح
الرصيد في  31ديسمبر 2015م

مجموع حقوق
المساهمين
477.494.438
7.462.227
()178.049.624
()10.500.000

90.797.844 22.198.283 150.000.000

33.410.914

296.407.041

76.659.554
-

()4.042.979
()7.500.000

()4.042.979
76.659.554
()7.500.000

دافي (خسارة) السنة
أرباح ير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
توزيعات أرباح

-

الرصيد في  31ديسمبر 2016م

21.867.935 167.457.398 22.198.283 150.000.000

-

361.523.616

تعتبر اايضاحات المرفقة من  1إل 22
جزءا ً ال يتجزأ من القوائم المالية
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شركة المصافي العربية السعودية

(شركة مساهمة سعودية)

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

-1

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.

5
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شركة المصافي العربية السعودية

(شركة مساهمة سعودية)

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

 -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.

6
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شركة المصافي العربية السعودية

(شركة مساهمة سعودية)

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

 -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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-3

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 .
8
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م
باللاير السعودي

-3

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.

9
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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 .

10
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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

38.824
301.500
404.000
360.000
-

حجم المعاملة
خالل 2015م

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:
2016م

2015م

47.448.462
3.164.829

42.509.112
4.939.350

50.613.291

47.448.462

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

نسبة الملكية
الشركة العربية للصهاريج المحدودة
الردد في بداية السنة
ندي الشركة في أرباح الشركة الزميلة
الرديد في نياية السنة
الشركة العربية للسلفونات المحدودة
الردد في بداية السنة
ندي الشركة في خسائر الشركة الزميلة

٪27

٪34
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 -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

13
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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
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 -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).

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

2016م

2015م

()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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(شركة مساهمة سعودية)

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

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

 -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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