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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتهية فى 13 مارس 4132م

 
 
 نبذة عن الشركة  - 3
 

 : شركة المصافي العربية السعودية .  إسم الشـركة      

 
 : شركة مساهمة سعودية . يالكيان القانون      

 
 هـ.31/34/3131بتاريخ  2111111112تم تسجيل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  : السجل التجاري    

                          
 المركز الرئيسي    
 يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة . : للشـركـة 

 
لاير سعودي ) مائة وخمسون  351,111,111فيه والمدفوع مبلغ بلغ رأس المال المكتتب :  رأسمال الشركة 

سهم ) خمسة عشرة مليون  35,111,111مليون لاير سعودي( مدفوع بالكامل مقسم إلى 
 سهم( عادي قيمة كل منها عشرة رياالت .

 
ويشمل ذلك دون : القيام باألعمال البترولية بجميع فروعها وبكافة أوجه النشاط المتعلقة بها  أغراض الشركة   

تحديد شراء ونقل وتصفية وبيع واستيراد وتصدير وتوزيع البترول بما في ذلك النفط الخام 
والمنتوجات البترولية ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والقيام بتنفيذ 
مشروعات المياه واصالح االراضي والمرافق والنقل , وكافة األعمال والمشروعات 

ناعية والتجارية , واالشتراك في تأسيس الشركات وشراء األسهم وحصص الشركات الص
 القائمة , والقيام بأي عمليات اخرى الستثمار راس مالها واحتياطياتها .

ثمار في شركات محلية وبالتالي ينحصر نشاطها في ويتمثل نشاط الشركة الحالي في االست  
 قطاع االستثمار وال يوجد لها قطاعات اعمال أخرى .

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

 ديسمبر من نفس السنة .

 
 الفترة المالية    
 . م4132من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر مارس لسنة  تبدأ:  الحـالـيـة 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - 4
ة األولية للشركة وفقاً لمبدأ التكلفةة التاريخيةة )فيمةا عةدا امسةتثمارات فةي األوراق الماليةة يتم إعداد القوائم المالي

حية  يةتم قياسةةها بالقيمةة العادلةةة( , علةى أسةاس مبةةدأ امسةتحقاق وطبقةةاً لمبةادع المحاسةبة المتعةةار  عليهةا فةةي 
 تبعة في إعداد هذه القوائم المالية :المملكة العربية السعودية وفيما يلي ملخصاً ألهم السياسات المحاسبية الم

 

 التقديرات المحاسبية أ .

إن إعداد القوائم المالية األولية وفقاً للمبادع المحاسبية المتعار  عليها يتطلب إسةتخدام التقةديرات وامفتراضةات 
المحتملة فةي  التي قد تؤثر على قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى امفصاح عن الموجودات والمطلوبات

تاريخ القوائم المالية . وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل المعلومات واألحدا  المتوفرة لةدى امدارة فةي 
 تاريخ إصدار القوائم المالية إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختل  إختالفاً غير جوهري عن هذه التقديرات .

 
 النقد وما في حكمه ب .

نقد وما في حكمه النقد بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك وامستثمارات قصيرة األجل غير المقيدة يمثل ال
 والتي تتحقق خالل ثالثة أشهر أو أقل .

 
 االيرادات ج .

٪ عنةةد اعةةالن التوزيةةع 41تقةةوم الشةةركة بقيةةد ايراداتهةةا مةةن االسةةتثمارات فةةي الشةةركات التةةي تقةةل نسةةبة الملكيةةة فيهةةا عةةن 
الستالم الفعلي , تقيد ايرادات االستثمارات فى الشركات الزميلة وفقاٌ لطريقة حقوق الملكية, تقيد ايرادات الودائع البنكية وا

 .على أساس مبدأ االستحقاق

 
 مصاري  عمومية وإدارية د .

 تتضمن المصاري  العمومية وامدارية المصاري  المتعلقة بإدارة الشركة .

 
 يمة الموجودات غير المتداولةاالنخفاض في ق هـ .

يتم دراسة القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة في تاريخ إعداد القوائم الماليةة, وفةي حالةة تةوافر مؤشةرات 
على انخفاض  قيم هذه الموجودات  يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لهذه الموجودات وذلك لتحديد مدي خسةارة 

دما ال يكون ممكنا تقدير القيمةة القابلةة لالسةترداد لالصةل المعنةي , تقةوم الشةركة بتقةدير الهبوط )ان وجدت( , عن
القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للتقد التي ينتمةي االصةل . عنةدما تكةون القيمةة القابلةة لالسةترداد )الوحةدة 

ة لالصةل )الوحةدة المولةدة للنقةد( الةي القيمةة المولدة للنقد( اقل من القيمةة الدفتريةة , يةتم تخفةيض القيمةة الدفترية
 القابلة لالسترداد ويحمل هذا التخفيض على قائمة الدخل .

عندما يتم عكس خسائر االنخفاض الحقا , يتم زيادة القيمة الدفترية  لالصل )الوحدة المولةدة للنقةد( بحية  التزيةد 
فى قيمة ذلك االصل )الوحدة المولدة للنقةد( فةى السةنوات القيمة الدفترية المعدلة فيما لو يتم اثبات خسارة الهبوط 

 السابقة , يتم اثبات عكس خسارة الهبوط فوراً كايراد فى قائمة الدخل .
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 الموجودات الثابتة  و .

يةةتم إثبةةات الموجةةودات الثابتةةة بالتكلفةةة ويجةةرى اسةةتهالكها علةةى مةةدار العمةةر امنتةةاجي لهةةا ووفقةةا لطريقةةة القسةةط 
الموجودات الثابتة المباعة أو المستبعدة واسةتهالكها المتةراكم يةتم حةذفها مةن الحسةابات بتةاريخ  -السنوي الثابت 

 . بيعها أو إستبعادها
 

 االستثمارات  ز .
تصةةن  االسةةتثمارات فةةي االوراق الماليةةة وفقةةا لنيةةة الشةةركة بالنسةةبة لهةةذه االسةةتثمارات . تقةةيم االوراق الماليةةة  

المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر االرباح والخسائر غير المحققةة ضةمن قائمةة حقةوق المسةاهمين . وعنةدما ال 
 يجري تقييم االوراق المالية بالتكلفة .يمكن تحديد القيمة العادلة لها ف

 

٪ مةع وجةود تةأثير فعةال للشةركة عليهةا بموجةب 41تظهر االستثمارات في الشركات المملوكةة بنسةبة ال تقةل عةن 
طريقة حقوق الملكية بحي  تظهر االستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعةد ذلةك فةي ضةوء التفيةر فةي حصةة الشةركة 

لمستثمر بها وذلك وفقا الخر قوائم ماليةة معةدة لهةذه الشةركات , ويشةار اليهةا علةى في صافي موجودات الشركة ا
٪( . ان حصةة الشةركة مةن صةافي اربةاح أو خسةائر الشةركات 51 – 41انها شةركات زميلةة )نسةبة الملكيةة بةين 

الوراق الماليةة الزميلة للسنة يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل . يةتم تخفةيض القيمةة الجاريةة لكافةة االسةتثمارات وا
 باالنخفاض غير المؤقت في قيمتها .

 

 مخصص الزكاة الشرعية  ح .
 يةةتم تكةةوين مخصةةص الزكةةاة الشةةرعية وفقةةاً ألحكةةام وفريضةةة الزكةةاة بالمملكةةة ويةةتم تحميلةةه لقائمةةة الةةدخل وفقةةاً 

الفتةرة التةي يةتم الةربط  فةي -إن وجةدت  -لمبدأ امستحقاق ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة 
 فيها .
 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة  ط .
 يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقا لنظام العمل والعمال السعودي .

 

 امحتياطي النظامي  ي .
٪ مةةن صةةافي الةةدخل لتكةةوين االحتيةةاطي 31تمشةةيا مةةع نظةةام الشةةركات ونظةةام الشةةركة األساسةةي فانةةه يةةتم اقتطةةاع 

 ٪ من رأس المال .51ي , ويجوز للشركة التوق  عن هذا االقتطاع عندما يبلغ االحتياطي النظام
 

 العمالت األجنبية ك . 
تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلةى الةلاير السةعودي وفقةا ألسةعار الصةر  السةائدة حةين إجةراء 

الطبيعة النقدية والمسجلة بالعمالت األجنبية في نهايةة تلك المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات 
الفترة إلى اللاير السعودي بأسعار الصر  السائدة في ذلك التاريخ , المكاسب أو الخسائر المحققة وغير المحققة 

 الناتجة من فروق أسعار الصر  يتم إدراجها في قائمة الدخل .
 

 ربحية السهم ل .
علةى المتوسةط  نشةطة المسةتمرةاألنشةطة المسةتمرة العاديةة بقسةمة الةربا مةن األيتم احتسةاب ربحيةة السةهم مةن 

 المرجا لعدد األسهم القائمة في نهاية السنة .
 

يتم احتساب ربحية السهم من األعمال الفرعية بقسمة إيرادات األعمةال الفرعيةة بعةد طةرح حصةتها مةن مخصةص 
 نهاية السنة . م القائمة فيهسالزكاة على المتوسط المرجا لعدد األ

 

يتم احتساب ربحية السهم من صافي الربا بقسمة صافي الدخل على المتوسط المرجا لعدد األسهم القائمة في 
 نهاية السنة .
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 التسويات المتعلقة بالفترة -1

لقد تم إعداد جميع التسويات التي رأت إدارة الشركة أهميتها لكي تظهر القوائم المالية للشركة بعدل 
مركزها المالي ونتائج أعمالها . إن نتائج األعمال عن الفترة األولية قد ال تمثل مؤشرا دقيقا عن النتائج 

 السنة كاملة .  الفعلية ألعمال

 
 
 رصدة مدينة أخرىأدفعات مقدمة و -2

 

لاير )ستة مليةون وأربعةة وسةتون  6,156,451تتضمن الدفعات المقدمة واالرصدة المدينة االخرى مبلغ  
أل  ومائة وسبعة وستون لاير سعودي( تمثل األتعاب القانونية المدفوعة للخبيةر المحاسةبي مكتةب بةاكودح 

مةن قبةل الةدائرة التجاريةة الثانيةة بفةرع المحكمةة امداريةة بالةدمام التةي تنظةر الةدعوى وأبو الخير والمكلة  
( والمطلوب منه تقةديم تقريةر محاسةبي فةي 8المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية ارامكو )إيضاح 

قةرار الدعوى المذكورة وسيتحمل الخاسةر مةن طرفةي القضةية المبلةغ المةذكور فةي نهايةة القضةية بموجةب ال
 هـ .3212لعام  4/1/تج 515رقم 

 
 

 ستثمارات في شركات زميلةإ -5
 

 تتأل  االستثمارات والسل  كما في تاريخ قائمة المركز المالي األولية مما يلي :
 

  نسبة الملكية م4132مارس  13 م4131مارس  13
   لاير سعودي لاير سعودي

 ريج المحدودة الشركة العربية للصها 43٪ 11,834,343 12,113,138

 الشركة العربية للسلفونات المحدودة  12٪ 31,861,386 33,158,143

__________ __________   
25,321,111  51,634,113   

    
 بالصافي  - سل  الى شركات زميلة -  5,211,841 2,163,358

___________ ___________   
 المجموع  56,334,311 21,833,353
========== ===========   
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 إستثمارات في اوراق مالية متاحة للبيع -6

   م4132مارس  13 م4131مارس  13

 تتأل  االستثمارات  في اوراق مالية متاحة للبيع  مما يلي : .أ6   وديلاير سع لاير سعودي

 ٪(41)نسبة الملكية في كل منها اقل من       

 المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )انظر بند "ب " ادناه(  542,411,561 123,151,514

 شركة اسمنت تبوك  1,822,431 1,454,826

 ياضبنك الر  23,881 43,281

___________ ___________   
153,411,138 548,115,331   

========= =========   

 
 

يمثل االستثمار في شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )شركة مساهمة سعودية( القيمة العادلة لهذا  -ب6 
 651زيةادة رأس مالهةا بمبلةغ م ب4112م , لقد قامت المجموعة خالل عام 4132 مارس 13االستثمار كما في 
سةةهم بعةةد التجزئةةة  1,852,211مليةةون سةةهم قبةةل التجزئةةة بلفةةت حصةةة الشةةركة منهةةا  31مليةةون لاير عةةن 

سهم قبةل التجزئةة( , وقةد سةبق أن تنازلةت الشةركة عةن حصةتها فةي الزيةادة لطةر   خةر وحصةلت  331,881)
قائمةة الةدخل  نةذاك , واسةتجابة لمةا اثةاره  لاير سةعودي أدرج ضةمن 4,134,621مقابل ذلك التنازل على مبلغ 

نةوفمبر  41هةـ )3245شةوال  36بعض المساهمين اثناء اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في جلستها بتاريخ 
ربيع الثاني  6م( حول عملية التنازل المشار اليها فقد تم عقد جمعية عامة غير عادية للمساهمين بتاريخ 4112
قررت بموجبها الفاء عملية التنازل المشار اليها وقررت تعديل القوائم المالية للسنة م( 32/5/4115هـ )3246

لاير الةذي حصةلت عليةه مقابةل التنةازل مةن قائمةةة  4,134,621م وعكةس مبلةغ 4112ابريةل  11المنتهيةة فةي 
ة باتخةاذ الدخل وتحويله الى حساب أمانات ضمن بند " مستحقات وأرصدة دائنه أخرى " وتفويض مجلةس االدار

االجراءات الالزمةة السةتعادة حةق الشةركة فةي زيةادة رأس المةال , وسةيترتب علةى الشةركة عنةد انهةاء موضةوع 
مشاركتها في زيادة رأس المال بشكل نهائي سداد حصتها من الزيادة , وقد ابرمت الشركة عقدا مةع أحةد مكاتةب 

الشةةركة فةةي زيةةادة رأسةةمال شةةركة المجموعةةة المحامةةاة واالستشةةارات القانونيةةة كةةي يتةةولى مهمةةة اسةةتعادة حةةق 
السةةعودية لالسةةتثمار الصةةناعي المةةذكورة اعةةاله وذلةةك ببةةذل المحةةاوالت السةةلمية ثةةم القيةةام بالمطالبةةة القضةةائية 

سةةهم  قبةةل  331,881سةةهم بعةةد التجزئةةة ) 1,852,211السةةترداد حقهةةا فةةي زيةةادة رأسةةمال المجموعةةة البةةالغ 
وزعة عةن تلةك االسةهم سةواء كانةت نقةدا أم مةنا أسةهم مجانيةة , وقةد تةم رفةع التجزئة( وحصتها من االرباح الم

دعوى قضائية لتحقيق هذا الفرض لةدى ديةوان المظةالم الةذي حكةم بعةدم االختصةاص وتحويةل القضةية الةى لجنةة 
الفصةةل فةةي منازعةةات االوراق الماليةةة فةةي هيئةةة السةةوق الماليةةة والتةةي اصةةدرت قةةرار بعةةدم االختصةةاص , فقامةةت 

ركة بالتقدم إلى المقام السامى للبت في تحديد جهة امختصاص فصدر األمر الملكي بتشكيل لجنة عليةا لتحديةد الش
جهة امختصاص والتي انتهت الي اختصاص ديوان المظةالم بنظةر القضةية . نظةرت الةدائرة القضةائية فةي ديةوان 

 المظالم في النزاع وأصدرت قرارها برفض الدعوى .
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 المصافي العربية السعودية شركة
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتهية فى 13 مارس 4132م

 
 
 
 املتزامات المحتملة -3

 

ة( ٪ من تسهيالت ائتمانية ممنوحة لشركة الصهاريج العربية المحدودة )شركة زميل43ان الشركة ضامنة لما نسبته 
م : 4131مارس  13م )4132مارس  13لاير سعودي كما في  31,861,531وتبلغ قيمة الضمان 

 لاير سعودي( . 15,353,181
 
 ٪ من تسهيالت ائتمانية ممنوحة للشركة العربية للسلفونات المحدودة 12كما ان الشركة ضامنة لما نسبته  
م : 4131 مارس 13م )4132مارس  13كما في  سعودي لاير 5,332,538 الضمان قيمة وتبلغ زميلة( )شركة 

 لاير سعودي( . 33,314,111

 

 

 المكاسب المحتملة -8
 

قامةت الشةركة برفةع دعةوى قضةائية لةدى الةدائرة التجاريةةة الثانيةة بفةرع المحكمةة امداريةة بالةدمام ضةد شةركة الزيةةت 
مليةار لاير سةعودي  4,11سابقة بمبلةغ  العربية السعودية )أرامكو السعودية( تطالبها بتعويضات مستحقة من سنوات

 مليار لاير سعودي( . 4,11م : 4134)
تم تأجيل نظر الدعوى لحين قيام الخبير المحاسبي المسةند إليةه دراسةة تلةك الةدعوى تقةديم تقريةره المحاسةبي للةدائرة 

 . م 41/12/4132الموافق  هـ  41/6/3215والتى حدد لها جلسة المرافعة يوم االحد  المختصة

 

 

 ارقام المقارنة -1
 

 تم اعادة تصني  بعض أرقام المقارنة ليتماشى عرضها مع عرض الفترة الحالية .
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