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شركة المصÀفي العربية السعğدية
(شركة مسÀهمة سعğدية)
(غير مراجعة)
إيضÀح ÇÀحğل القğائم المÀلية اأğلية لĒفترة المنتĞية في  10مÀرس 5102م

 - 0نبذة عن الشركة
إسم الشـركة  :شركة المصÀفي العربية السعğدية .
الكيÀن القÀنğني  :شركة مسÀهمة سعğدية .
السجل التجÀر : ģتم تسجيل الشركة بمğج Áالسجل التجÀر ģرقم  4111111114بتÀريخ 0131/05/01هـ.

المركز الرئيسي
 :يقع المركز الرئيسي لĒشركة في مدينة جدة .
لĒشـركـة
رأسمÀل الشركة  :بĒغ رأس المÀل المكتت Áفيه ğالمدفğع مبĒغ  021,111,111ل سعğد ( ģمÀئة ğخمسğن
مĒيğن ل سعğد )ģمدفğع بÀلكÀمل مقسم إل 02,111,111 ĢسĞم ( خمسة عشرة مĒيğن
سĞم) عÀد ģقيمة كل من ÀĞعشرة ريÀا. Ç
أغراض الشركة  :القيÀم بÀأعمÀل البترğلية بجميع فرğعğ ÀĞبكÀفة أğجه النشÀط المتعĒقة بğ ÀĞيشمل ذل ċدğن
تحديد شراء ğنقل ğتصفية ğبيع ğاستيراد ğتصدير ğتğزيع البترğل بم Àفي ذل ċالنفط الخÀم
ğالمنتğج ÇÀالبترğلية ğمشتقÀت ÀĞداخل الممĒكة العربية السعğدية ğخÀرجğ ÀĞالقيÀم بتنفيذ
مشرğع ÇÀالميÀه ğاصاح ااراضي ğالمرافğ ćالنقل ğ ,كÀفة اأعمÀل ğالمشرğعÇÀ
الصنÀعية ğالتجÀرية ğ ,ااشترا ċفي ت¶سيس الشركğ ÇÀشراء اأسĞم ğحصص الشركÇÀ
القÀئمة ğ ,القيÀم ب¶ ģعمĒي ÇÀاخرى استثمÀر راس مÀلğ ÀĞاحتيÀطيÀت. ÀĞ
ğيتمثل نشÀط الشركة الحÀلي في ااستثمÀر في شرك ÇÀمحĒية ğبÀلتÀلي ينحصر نشÀط ÀĞفي
قطÀع ااستثمÀر ğا يğجد ل ÀĞقطÀع ÇÀاعمÀل أخرى .

السنة المÀليـة :

تبدأ السنة المÀلية لĒشركة من بداية شĞر ينÀير من كل سنة ميادية ğتنتĞي بنÀĞية شĞر
ديسمبر من نفس السنة .

الفترة المÀلية
 :تبدأ من بداية شĞر ينÀير إل ĢنÀĞية شĞر مÀرس لسنة 5102م .
الحـÀلـيـة
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مĒخص أهم السيÀس ÇÀالمحÀسبية
يتم إعداد القğائم المÀلية اأğلية لĒشركة ğفق Àلمبدأ التكĒفةة التÀريخيةة (فيمة Àعةدا امسةتثمÀرا Çفةي اأğرا ćالمÀليةة
حية يةتم قيÀسةة ÀĞبÀلقيمةة العÀدلةةة)  ,عĒة ĢأسةÀس مبةةدأ امسةتحقğ ćÀطبقةة ÀلمبةÀدع المحÀسةبة المتعةةÀر عĒيĞة Àفةةي
الممĒكة العربية السعğدية ğفيم ÀيĒي مĒخص Àأهم السيÀس ÇÀالمحÀسبية المتبعة في إعداد هذه القğائم المÀلية :

أ.

التقديرا ÇالمحÀسبية
إن إعداد القğائم المÀلية اأğلية ğفق ÀلĒمبÀدع المحÀسبية المتعÀر عĒي ÀĞيتط ÁĒإسةتخدام التقةديراğ ÇامفتراضةÇÀ
التي قد ت·ثر ع ĢĒقيمة المğجğداğ ÇالمطğĒب ÇÀالمقيدة ğع ĢĒامفصÀح عن المğجğداğ ÇالمطğĒب ÇÀالمحتمĒة فةي
تÀريخ القğائم المÀلية ğ .بÀلرغم من أن التقديرا Çمبنية ع ĢĒأفضل المعğĒمğ ÇÀاأحدا المتğفرة لةدى امدارة فةي
تÀريخ إصدار القğائم المÀلية إا أن النتÀئج الفعĒية النÀĞئية قد تخت Ēإختاف Àغير جğهر ģعن هذه التقديرا. Ç

 . Áالنقد ğم Àفي حكمه
يمثل النقد ğم Àفي حكمه النقد بÀلصندğ ćğالحسÀب ÇÀالجÀرية لدى البنğ ċğامستثمÀرا Çقصيرة اأجل غير المقيدة
ğالتي تتحق ćخال ثاثة أشĞر أ ğأقل .
ج  .اايراداÇ

تقةةğم الشةةركة بقيةةد ايراداتĞةة Àمةةن ااسةةتثمÀرا Çفةةي الشةةرك ÇÀالتةةي تقةةل نسةةبة المĒكيةةة فيĞةة Àعةةن  ٪51عنةةد اعةةان التğزيةةع
ğااستام الفعĒي  ,تقيد ايرادا ÇااستثمÀرا Çف Ģالشرك ÇÀالزميĒة ğفق Àلطريقة حق ćğالمĒكية ,تقيد ايرادا Çالğدائع البنكية
ع ĢĒأسÀس مبدأ ااستحق.ćÀ

د  .مصÀري عمğمية ğإدارية
تتضمن المصÀري العمğمية ğامدارية المصÀري
هـ .

المتعĒقة بإدارة الشركة .

اانخفÀض في قيمة المğجğدا Çغير المتداğلة
يتم دراسة القيمة الدفترية لĒمğجğد ا Çغير المتداğلة في تÀريخ إعداد القğائم المÀليةةğ ,فةي حÀلةة تةğافر م·شةراÇ
ع ĢĒانخفÀض قيم هذه المğجğدا Çيتم تقدير القيمة القÀبĒة لاسترداد لĞذه المğجğداğ Çذل ċلتحديد مد ģخسةÀرة
الĞبğط (ان ğجد , )Çعندم Àا يكğن ممكن Àتقدير القيمةة القÀبĒةة لاسةترداد لاصةل المعنةي  ,تقةğم الشةركة بتقةدير
القيمة القÀبĒة لاسترداد لğĒحدة المğلدة لĒتقد التي ينتمةي ااصةل  .عنةدم Àتكةğن القيمةة القÀبĒةة لاسةترداد (الğحةدة
المğلدة لĒنقد) اقل من القيمةة الدفتريةة  ,يةتم تخفةيض القيمةة الدفتريةة لاصةل (الğحةدة المğلةدة لĒنقةد) الةي القيمةة
القÀبĒة لاسترداد ğيحمل هذا التخفيض ع ĢĒقÀئمة الدخل .
عندم Àيتم عكس خسÀئر اانخفÀض احق , Àيتم زيÀدة القيمة الدفترية لاصل (الğحدة المğلةدة لĒنقةد) بحية اتزيةد
القيمة الدفترية المعدلة فيم Àل ğيتم اثب ÇÀخسÀرة الĞبğط ف Ģقيمة ذل ċااصل (الğحدة المğلدة لĒنقةد) فة ĢالسةنğاÇ
السÀبقة  ,يتم اثب ÇÀعكس خسÀرة الĞبğط فğرا كÀيراد ف ĢقÀئمة الدخل .
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 . ğالمğجğدا ÇالثÀبتة
يةةتم إثبةة ÇÀالمğجةةğدا ÇالثÀبتةةة بÀلتكĒفةةة ğيجةةرى اسةةتĞاك ÀĞعĒةة Ģمةةدار العمةةر امنتةةÀجي لĞةةğğ Àفقةة Àلطريقةةة القسةةط
السن ģğالثÀب - Çالمğجğدا ÇالثÀبتة المبÀعة أ ğالمستبعدة ğاسةتĞاك ÀĞالمتةراكم يةتم حةذف ÀĞمةن الحسةÀب ÇÀبتةÀريخ
بيع ÀĞأ ğإستبعÀده. À
ز.

ااستثمÀراÇ
تصةةن ااسةةتثمÀرا Çفةةي ااğرا ćالمÀليةةة ğفق ة Àلنيةةة الشةةركة بÀلنسةةبة لĞةةذه ااسةةتثمÀرا . Çتقةةيم ااğرا ćالمÀليةةة
المتÀحة لĒبيع بÀلقيمة العÀدلة ğتظĞر ااربÀح ğالخسÀئر غير المحققةة ضةمن قÀئمةة حقة ćğالمسةÀهمين ğ .عنةدم Àا
يمكن تحديد القيمة العÀدلة ل ÀĞفيجر ģتقييم ااğرا ćالمÀلية بÀلتكĒفة .
تظĞر ااستثمÀرا Çفي الشرك ÇÀالممğĒكةة بنسةبة ا تقةل عةن  ٪51مةع ğجةğد تة¶ثير فعةÀل لĒشةركة عĒيĞة ÀبمğجةÁ
طريقة حق ćğالمĒكية بحي تظĞر ااستثمÀرا ÇبÀلكĒفة ğيتم تعدي ÀĞĒبعةد ذلة ċفةي ضةğء التفيةر فةي حصةة الشةركة
في صÀفي مğجğدا Çالشركة المستثمر بğ ÀĞذلğ ċفق Àاخر قğائم مÀليةة معةدة لĞةذه الشةركğ , ÇÀيشةÀر اليĞة ÀعĒةĢ
ان ÀĞشةرك ÇÀزميĒةة (نسةبة المĒكيةة بةين  . )٪21 – 51ان حصةة الشةركة مةن صةÀفي اربةÀح أ ğخسةÀئر الشةركÇÀ
الزميĒة لĒسنة يتم ادراج ÀĞضمن قÀئمة الدخل  .يةتم تخفةيض القيمةة الجÀريةة لكÀفةة ااسةتثمÀراğ Çااğرا ćالمÀليةة
بÀانخفÀض غير الم·ق Çفي قيمت. ÀĞ

ح  .مخصص الزكÀة الشرعية
يةةتم تكةةğين مخصةةص الزكةةÀة الشةةرعية ğفقةة ÀأحكةةÀم ğفريضةةة الزكةةÀة بÀلممĒكةةة ğيةةتم تحميĒةةه لقÀئمةةة الةةدخل ğفقةةÀ
لمبدأ امستحقğ ćÀيتم قيد التعديا Çالتي تطرأ عند الربط النÀĞئي لĒزكÀة  -إن ğجةد - Çفةي الفتةرة التةي يةتم الةربط
في. ÀĞ
ط.

مخصص مكÀف¶ة نÀĞية الخدمة
يتم احتس ÁÀمخصص مكÀف¶ة نÀĞية الخدمة ğفق ÀلنظÀم العمل ğالعمÀل السعğد. ģ

.ģ

امحتيÀطي النظÀمي
تمشةةي Àمةةع نظةةÀم الشةةركğ ÇÀنظةةÀم الشةةركة اأسÀسةةي فÀنةةه يةةتم اقتطةةÀع  ٪01مةةن صةةÀفي الةةدخل لتكةةğين ااحتيةةÀطي
النظÀمي ğ ,يجğز لĒشركة التğق عن هذا ااقتطÀع عندم ÀيبĒغ ااحتيÀطي  ٪21من رأس المÀل .

.ċ

العما Çاأجنبية
تحğل قيمة المعÀما Çالتي تتم بÀلعما Çاأجنبية إلة Ģالةل السةعğدğ ģفقة ÀأسةعÀر الصةر السةÀئدة حةين إجةراء
ت ċĒالمعÀماğ Çتحğل أرصدة المğجğداğ ÇالمطğĒب ÇÀذا Çالطبيعة النقدية ğالمسجĒة بÀلعما Çاأجنبية في نÀĞيةة
الفترة إل Ģالل السعğد ģب¶سعÀر الصر السÀئدة في ذل ċالتÀريخ  ,المكÀس Áأ ğالخسÀئر المحققة ğغير المحققة
النÀتجة من فر ćğأسعÀر الصر يتم إدراج ÀĞفي قÀئمة الدخل .

ل  .ربحية السĞم
يتم احتسة ÁÀربحيةة السةĞم مةن اأنشةطة المسةتمرة العÀديةة بقسةمة الةرب مةن اأنشةطة المسةتمرة عĒة Ģالمتğسةط
المرج لعدد اأسĞم القÀئمة في نÀĞية السنة .
يتم احتس ÁÀربحية السĞم من اأعمÀل الفرعية بقسمة إيرادا ÇاأعمةÀل الفرعيةة بعةد طةرح حصةت ÀĞمةن مخصةص
الزكÀة ع ĢĒالمتğسط المرج لعدد اأسĞم القÀئمة في نÀĞية السنة .
يتم احتس ÁÀربحية السĞم من صÀفي الرب بقسمة صÀفي الدخل ع ĢĒالمتğسط المرج لعدد اأسĞم القÀئمة في
نÀĞية السنة .
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شركة المصÀفي العربية السعğدية
(شركة مسÀهمة سعğدية)
(غير مراجعة)
إيضÀح ÇÀحğل القğائم المÀلية اأğلية لĒفترة المنتĞية في  10مÀرس 5102م

 -1التسğي ÇÀالمتعĒقة بÀلفترة
لقةةد تةةم إعةةداد جميةةع التسةةğي ÇÀالتةةي رأ Çإدارة الشةةركة أهميتĞةة Àلكةةي تظĞةةر القةةğائم المÀليةةة لĒشةةركة بعةةدل
مركزه ÀالمÀلي ğنتÀئج أعمÀل . ÀĞإن نتÀئج اأعمÀل عةن الفتةرة اأğليةة قةد ا تمثةل م·شةرا دقيقة Àعةن النتةÀئج
الفعĒية أعمÀل السنة كÀمĒة .

 -4دفع ÇÀمقدمة ğأرصدة مدينة أخرى
تمثةةل الةةدفع ÇÀالمقدم ةة ğاأرصةةدة المدينةةة اأخةةرى اأتعةة ÁÀالقÀنğنيةةة المدفğعةةة لĒخبيةةر المحÀسةةبي مكتةةÁ
بÀكğدح ğأب ğالخير ğالمك Ēمن قبل الدائرة التجÀرية الثÀنية بفرع المحكمة امدارية بÀلدمÀم التةي نظةر ÇفةĢ
الدعğى المرفğعة ضد شركة الزي Çالعربية السعğدية (ارامك( )ğإيضÀح ğ )8سيتم تسةğية هةذا المبĒةغ عنةد
تحصيل المبĒغ من شركة ارامك. ğ

 -2إستثمÀرا Çفي شرك ÇÀزميĒة
ااستثمÀراğ ÇالسĒ

تت¶ل

كم Àفي تÀريخ قÀئمة المركز المÀلي اأğلية مم ÀيĒي :

الشركة العربية لĒصÀĞريج المحدğدة
الشركة العربية لĒسĒفğن ÇÀالمحدğدة

 -سĒ

ال Ģشرك ÇÀزميĒة  -بÀلصÀفي

المجمğع

نسبة المĒكية  10مÀرس 5102م  10مÀرس 5104م
ل سعğدģ
ل سعğدģ
11,805,350
44,311,328
٪53
01,811,081
8,151,484
٪14
__________
__________
21,135,113
21,351,545
2,411,851
2,381,888
___________ ___________
21,005,311
21,213,011
========== ==========
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شركة المصÀفي العربية السعğدية
(شركة مسÀهمة سعğدية)
(غير مراجعة)
إيضÀح ÇÀحğل القğائم المÀلية اأğلية لĒفترة المنتĞية في  10مÀرس 5102م

 -1إستثمÀرا Çفي اğرا ćمÀلية متÀحة لĒبيع
.1أ تت¶ل

ااستثمÀرا Çفي اğرا ćمÀلية متÀحة لĒبيع مم ÀيĒي :

(نسبة المĒكية في كل من ÀĞاقل من )٪51
المجمğعة السعğدية لاستثمÀر الصنÀعي *
شركة اسمن Çتبċğ
بن ċالريÀض

**
***

 10مÀرس 5102م  10مÀرس 5104م
ل سعğدģ
121,530,111

ل سعğدģ
254,511,211

1,150,401

1,844,531

40,881
41,118
___________ ___________
258,112,301 121,111,443
=========
=========

* عدد اأسĞم كم Àفي 5102/11/10م  02,014,481سĞم القيمة العÀدلة لĒسĞم في تةÀريخ القةğائم المÀليةة اأğليةة
الحÀلية  51,52ل سعğدى (فترة المقÀرنة عدد اأسĞم  02,014,481سĞم القيمة العÀدلة لĒسةĞم  14,2ل
سعğدى ) .
** عةدد اأسةةĞم كمة Àفةةي 5102/11/10م  058,230سةةĞم القيمةة العÀدلةةة لĒسةĞم فةةي تةةÀريخ القةğائم المÀليةةة اأğليةةة
الحÀليةةة  51,2ل سةةعğدى (فتةةرة المقÀرنةةة عةةدد اأسةةĞم  058,230سةةĞم القيمةةة العÀدلةةة لĒسةةĞم  51,1ل
سعğدى) .
*** عدد اأسĞم كم Àفي 5102/11/10م  5,411سĞم القيمة العÀدلة لĒسĞم في تÀريخ القğائم المÀليةة اأğليةة الحÀليةة
 01,85ل سعğدى (فترة المقÀرنة عدد اأسĞم  0,511سĞم القيمة العÀدلة لĒسĞم  14,1ل سعğدى) .

 -3املتزام ÇÀالمحتمĒة

ان الشركة ضÀمنة لم Àنسبته  ٪ 53من تسĞيا ÇائتمÀنية ممنğحة لشركة الصÀĞريج العربية المحدğدة (شركة زميĒةة)
ğتبĒغ قيمة الضمÀن  1,841,115ل سعğد ģكم Àفي  10مÀرس 5102م ( 10مÀرس 5104م 01,811,201 :
ل سعğد. )ģ

كمةة Àان الشةةركة ضةةÀمنة لمةة Àنسةةبته  ٪ 14مةةن تسةةĞيا ÇائتمÀنيةةة ممنğحةةة لĒشةةركة العربيةةة لĒسةةĒفğن ÇÀالمحةةدğدة
(شركة زميĒة) ğتبĒغ قيمةة الضةمÀن  3,244,110ل سةعğد ģكمة Àفةي  10مةÀرس 5102م ( 10مةÀرس 5104م :
 2,304,208ل سعğد. )ģ

 -8المكÀس ÁالمحتمĒة

قÀم Çالشركة بتÀريخ 0458/13/58هـ برفع دعğى قضÀئية لدى ديğان المظÀلم ضد شركة الزي Çالعربية السعğدية
(أرامك ğالسعğدية) تطÀلب ÀĞبتعğيض ÇÀمستحقة من سنğا ÇسÀبقة بمبĒغ  5,11مĒيÀر ل سعğدğ . ģبتÀريخ
0412/18/03هـ المğاف5104/13/04 ćم صدر حكم من المحكمة اادارية بÀلدمÀم (ديğان المظÀلم) بÀن تدفع شركة
الزي Çالعربية السعğدية (أرامك ğالسعğدية) مبĒغ ğقدره  013,010,128ل (مÀئة ğسبعة ğثاثğن مĒيğن ğمÀئة
ğğاحد ال ğتسعمÀئة ğثمÀنية ğخمسğن ل) لĒشركة ğ ,تم بتÀريخ 0411/10/03هـ تÀييد هذا الحكم من قبل
محكمة ااستئن ÀبÀلدمÀم ğالمذيل بختم التنفيذ ğسيتم إدراج المبĒغ المذكğر أعاه في القğائم المÀلية عند إستامه .
حت ĢتÀريخ صدğر القğائم المÀلية ااğلية الحÀلية لم يتم إستام المبĒغ .
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