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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتهية فى 03 سبتمبر 3300م

 
 
 نبذة عن الشركة  - 0

 

 : شركة المصافي العربية السعودية .  إسم الشـركة      

 
 : شركة مساهمة سعودية . الكيان القانوني      

 
 . هـ01/03/0091بتاريخ  4303330004تم تسجيل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  : السجل التجاري    

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

 
مائة وخمسون لاير سعودي )  01303330333بلغ رأس المال المكتتب فيه والمدفوع مبلغ :  ركةرأسمال الش 

مليون  خمسة عشرةسهم )  0103330333لاير سعودي( مدفوع بالكامل مقسم إلى  مليون
 سهم( عادي قيمة كل منها عشرة رياالت .

 
فة أوجه النشاط المتعلقة بها ويشمل ذلك دون : القيام باألعمال البترولية بجميع فروعها وبكا 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 

وكافة األعمال والمشروعات مشروعات المياه واصالح االراضي والمرافق والنقل ، 
الصناعية والتجارية ، واالشتراك في تأسيس الشركات وشراء األسهم وحصص الشركات 

 القائمة ، والقيام بأي عمليات اخرى الستثمار راس مالها واحتياطياتها .
ويتمثل نشاط الشركة الحالي في االستثمار في شركات محلية وبالتالي ينحصر نشاطها في   

 ستثمار وال يوجد لها قطاعات اعمال أخرى .قطاع اال

 

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

 سمبر من نفس السنة .يد

 
 الفترة المالية    
 م .3300لسنة  سبتمبرتبدأ من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر :  ـةـــيــالـحـال 
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - 3
 

يخيةة )فيمةا عةدا اثسةتثمارات فةي األوراق الماليةة يتم إعداد القوائم المالية األولية للشركة وفقاً لمبدأ التكلفةة التار
حية  يةتم قياسةةها بالقيمةة العادلةةة( ، علةى أسةاس مبةةدأ اثسةتحقاق وطبقةةاً لمبةادع المحاسةبة المتعةةار  عليهةا فةةي 

 المملكة العربية السعودية وفيما يلي ملخصاً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية :
 

 لتقديرات المحاسبيةا أ .

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

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

 
 النقد وما في حكمه ب .

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

 
 االيرادات ج .

اعالن ٪ عند 33التي تقل نسبة الملكية فيها عن  االوراق المالية تقوم الشركة بقيد ايراداتها من االستثمارات في 
وفقةا   ٪33المملوكةة بنسةبة التقةل عةن  التوزيع واالستالم الفعلي ، تقيد ايرادات االستثمارات فى الشركات الزميلة

 .لطريقة حقوق الملكية، تقيد ايرادات الودائع البنكية على أساس مبدأ االستحقاق.
 

 مصاري  عمومية وإدارية د .
 . المتعلقة بإدارة الشركة تتضمن المصاري  العمومية واثدارية المصاري 

 
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة هـ .

يتم دراسة القيمة الدفتريةة للموجةودات غيةر المتداولةة المملوكةة للشةركة فةي تةاريخ إعةداد القةوائم الماليةة ، وفةي 
المتداولةة عةن قيمتهةا حالة توافر مؤشرات تدل على انخفاض في القيمة القابلةة لالسةترداد لهةذه الموجةودات غيةر 

الدفترية فإنه يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات غير المتداولة إلى قيمتها القابلة لالسترداد ويحمةل هةذا التخفةيض 
على قائمة الدخل ، ويتم حساب اثستهالك لهذه الموجودات غير المتداولة عن السنوات التالية على أساس القيمة 

ي تاريخ إعداد القوائم المالية بتقييم وجود أي مؤشرات تدل على حدو  انخفةاض المعدلة ، وتقوم إدارة الشركة ف
دائم في الخسائر الناتجة عن تخفيض القيمة الدفترية للموجةودات غيةر المتداولةة فةي الفتةرات السةابقة وفةي حالةة 

ي الفترات السةابقة وجود مثل هذه المؤشرات يعاد تقدير قيمة االنخفاض ويتم رد قيمة التخفيض السابق تسجيله ف
بحي  ال تزيد القيمةة الدفتريةة لهةذه الموجةودات غيةر المتداولةة عةن صةافي قيمتهةا الدفتريةة األصةلية قبةل تسةجيل 
خسائر تخفيض القيمة ويتم تعديل تكلفة اثستهالك لهذه الموجةودات غيةر المتداولةة خةالل الفتةرات الماليةة التاليةة 

 أساس منتظم على مدى العمر اثنتاجي المتبقي لتلك الموجودات . لتحميل القيمة الدفترية المعدلة على
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 الموجودات الثابتة  و .

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

 بيعها أو إستبعادها .
 

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

المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر االرباح والخسائر غير المحققة ضمن قائمة حقةوق المسةاهمين . وعنةدما ال 
 كلفة .تيمكن تحديد القيمة العادلة لها فيجري تقييم االوراق المالية بال

 

٪ مةع وجةود تةأثير فعةال للشةركة عليهةا بموجةب 33ي الشركات المملوكة بنسبة ال تقل عةن تظهر االستثمارات ف
طريقة حقوق الملكية بحي  تظهر االستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك فةي ضةوء التريةر فةي حصةة الشةركة 

، ويشةار اليهةا علةى في صافي موجودات الشركة المستثمر بها وذلك وفقا الخر قوائم مالية معدة لهذه الشةركات 
٪( . ان حصةة الشةركة مةن صةافي اربةاح أو خسةائر الشةركات 13 – 33انها شركات زميلة )نسبة الملكيةة بةين 

الزميلة للسنة يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل . يتم تخفيض القيمةة الجاريةة لكافةة االسةتثمارات واالوراق الماليةة 
 باالنخفاض غير المؤقت في قيمتها .

 

 الزكاة الشرعية  مخصص ح .
يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقاً ألحكام وفريضة الزكاة بالمملكة ويةتم تحميلةه لقائمةة الةدخل وفقةاً لمبةدأ 

 في الفترة التي يتم الربط فيها . -إن وجدت  -اثستحقاق ويتم قيد التعديالت التي تطرأ عند الربط النهائي للزكاة 
 

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

 

 اثحتياطي النظامي  ي .
٪ مةن صةافي الةدخل لتكةوين االحتيةاطي 03تمشيا مةع نظةام الشةركات ونظةام الشةركة األساسةي فانةه يةتم اقتطةاع 
 ٪ من رأس المال .13طي النظامي ، ويجوز للشركة التوق  عن هذا االقتطاع عندما يبلغ االحتيا

 

 العمالت األجنبية ك . 
تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي وفقةا ألسةعار الصةر  السةائدة حةين إجةراء 
تلةةك المعةةامالت وتحةةول أرصةةدة الموجةةودات والمطلوبةةات ذات الطبيعةةة النقديةةة والمسةةجلة بةةالعمالت األجنبيةةة فةةي 

أو الخسةائر المحققةة وغيةر  مكاسةبإلى اللاير السعودي بأسعار الصر  السائدة في ذلك التاريخ ، ال نهاية الفترة
 المحققة الناتجة من فروق أسعار الصر  يتم إدراجها في قائمة الدخل .

 

 ربحية السهم ل .
المسةتمرة تحتسب ربحية السهم بقسمة صافى دخةل النشةاط علةى عةدد االسةهم لتحديةد عائةد السةهم مةن االنشةطة 

والعاديةةة وقسةةمة صةةافى الةةدخل علةةى عةةدد االسةةهم لتحديةةد عائةةد السةةهم والفةةارق بينهمةةا يحةةدد عائةةد السةةهم مةةن 
 االنشطة الفرعية . 
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 التسويات المتعلقة بالفترة  - 0
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 

 كاملة .  الفعلية ألعمال السنة

 
 

 دفعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى  - 4
 

لاير )أربعةةة مليةةون وسةةتمائة  4،200،313تتضةةمن الةةدفعات المقدمةةة واالرصةةدة المدينةةة االخةةرى مبلةةغ  
وواحد وثالثون أل  ومائتان وخمسون لاير سعودي( تمثةل األتعةاب القانونيةة المدفوعةة للخبيةر المحاسةبي 

التةي ة بفةرع المحكمةة اثداريةة بالةدمام ثانيةالةدائرة التجاريةة الن قبةل مكتب باكودح وأبو الخير والمكلة  مة
والمطلةةوب منةةه تقةةديم ( 8المرفوعةةة ضةةد شةةركة الزيةةت العربيةةة السةةعودية ارامكةةو )إيضةةاح  الةةدعوىتنظةةر 

وسةةيتحمل الخاسةةر مةةن طرفةةي القضةةية المبلةةغ المةةذكور فةةي نهايةةة المةةذكورة  تقريةةر محاسةةبي فةةي الةةدعوى
 هـ .0404لعام  3/0/تج 111رار رقم القضية بموجب الق

 
 

 استثمارات في شركات زميلة  - 1
 

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

  نسبة الملكية م3300سبتمبر 03 م3303سبتمبر 03
   لاير سعودي لاير سعودي

 ج المحدودة الشركة العربية للصهاري 39٪ 09،042،180 03،224،493

 الشركة العربية للسلفونات المحدودة  04٪ 03،340،439 03،339،009

__________ __________   
44،810،189 49،181،113   

    
 سل  الى شركات زميلة -  4،322،498 0،101،143

___________ ___________   
 المجموع  10،812،428 48،800،031
========== ===========   
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 إستثمارات في اوراق مالية متاحة للبيع  - 2
 تتأل  االستثمارات  في اوراق مالية متاحة للبيع  مما يلي : .أ2    

 ٪(33)نسبة الملكية في كل منها اقل من       

 المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي )انظر بند "ب " ادناه(  018،311،092 048،900،002

 شركة اسمنت تبوك  0،808،111 0،381،934

 بنك الرياض  00،123 39،343

___________ ___________   
010،832،323 430،141،411   

 

مثةةل االسةةتثمار فةةي شةةركة المجموعةةة السةةعودية لالسةةتثمار الصةةناعي )شةةركة مسةةاهمة سةةعودية( ي  .ب2
م . لقةةد قامةةت المجموعةةة خةةالل عةةام 3300 سةةبتمبر 03القيمةةة العادلةةة لهةةذا االسةةتثمار كمةةا فةةي 

مليةون سةهم قبةل التجزئةة بلرةت حصةة  00مليةون لاير عةن  213م بزيادة رأس مالها بمبلغ 3334
سةةهم قبةةل التجزئةةة( ، وقةةد سةةبق أن  993،883سةةهم بعةةد التجزئةةة ) 0،814،433الشةةركة منهةةا 

تنازلةةةت الشةةةركة عةةةن حصةةةتها فةةةي الزيةةةادة لطةةةر  لخةةةر وحصةةةلت مقابةةةل ذلةةةك التنةةةازل علةةةى مبلةةةغ 
لاير سعودي أدرج ضمن قائمة الدخل لنذاك . واسةتجابة لمةا اثةاره بعةض المسةاهمين  3،003،243

نةةوفمبر  31هةةـ )0431شةةوال  02مين فةةي جلسةةتها بتةةاريخ اثنةةاء اجتمةةاع الجمعيةةة العامةةة للمسةةاه
م( حول عملية التنازل المشار اليها فقد تم عقد جمعيةة عامةة غيةر عاديةة للمسةاهمين بتةاريخ 3334

م( قررت بموجبها الراء عملية التنازل المشار اليها وقةررت 04/1/3331هـ )0432ربيع الثاني  2
لاير الةذي  3،003،243م وعكةس مبلةغ 3334ابريةل  03فةي  تعديل القوائم المالية للسنة المنتهية

المسةتحقات حصلت عليه مقابل التنازل  مةن قائمةة الةدخل وتحويلةه الةى حسةاب امانةات ضةمن بنةد " 
" وتفةةويض مجلةةس االدارة باتخةةاذ االجةةراءات الالزمةةة السةةتعادة حةةق  واألرصةةدة الدائنةةة األخةةرى

الشركة عند انهاء موضوع مشاركتها في زيةادة رأس الشركة في زيادة رأس المال . وسيترتب على 
المةال بشةكل نهةائي سةداد حصةتها مةن الزيةادة . وقةد ابرمةت الشةركة عقةدا مةع أحةد مكاتةب المحامةاة 
واالستشارات القانونية كي يتولى مهمةة اسةتعادة حةق الشةركة فةي زيةادة رأسةمال شةركة المجموعةة 

وذلةةك ببةةذل المحةةاوالت السةةلمية ثةةم القيةةام بالمطالبةةة السةةعودية لالسةةتثمار الصةةناعي المةةذكورة اعةةاله 
سةةهم بعةةد التجزئةةة  0،814،433 ةالقضةةائية السةةترداد حقهةةا فةةي زيةةادة رأسةةمال المجموعةةة البالرةة

سهم قبل التجزئة( وحصتها من االرباح الموزعة عن تلك االسةهم سةواء كانةت نقةدا أم  993،883)
تحقيةق هةذا الرةرض لةدى ديةوان المظةالم الةذي حكةم . وقد تم رفع دعوى قضائية ل منح أسهم مجانية

بعدم االختصاص وتحويل القضةية الةى لجنةة الفصةل فةي منازعةات االوراق الماليةة فةي هيئةة السةوق 
. قامت الشركة بالتقدم إلةى مقةام مجلةس الةوزراء للبةت  المالية والتي اصدرت قرار بعدم االختصاص

تشةكيل لجنةة بمجلةس الةوزراء إلةى ديةوان المظةالم في تحديد جهة اثختصاص فصدر األمر من مقةام 
وما زال الموضةوع  والتي إنتهت إلى إختصاص ديوان المظالم بنظر القضية لتحديد جهة اثختصاص

الةةةدعوى بتةةةاريخ  يماع فةةة، تةةةم تحديةةةد موعةةةد الجلسةةةة للسةةة أمةةةام ديةةةوان المظةةةالم بجةةةدةقيةةةد النظةةةر 
 . م01/00/3300الموافق  هـ01/30/0401
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 شركة المصافي العربية السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتهية فى 03 سبتمبر 3300م
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٪ من تسهيالت ائتمانية ممنوحة لشركة الصهاريج العربية 39ان الشركة ضامنة لما نسبته  -
 سبتمبر 03لاير سعودي كما في  34،338،241زميلة( وتبلغ قيمة الضمان  المحدودة )شركة

 لاير سعودي( . 03،008،023م : 3303 سبتمبر 03م )3300
 

٪ من تسهيالت ائتمانية ممنوحة للشركة العربية للسلفونات 04كما ان الشركة ضامنة لما نسبته  -
سبتمبر  03 سعودي كما في لاير 34،483،333 المحدودة )شركة زميلة( وتبلغ قيمة الضمان

 لاير سعودي( . 02،433،333م : 3303سبتمبر 03م )3300
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قامةةت الشةةركة برفةةع دعةةوى قضةةائية لةةدى ديةةوان المظةةالم ضةةد شةةركة الزيةةت العربيةةة السةةعودية )أرامكةةو 
ال تةةزال .  مليةةار لاير سةةعودي 3،30 السةةعودية( تطالبهةةا بتعويضةةات مسةةتحقة مةةن سةةنوات سةةابقة بمبلةةغ

نظر الدعوى لحةين ة بفرع المحكمة اثدارية بالدمام وتم تأجيل ثانيالدائرة التجارية الأمام  الدعوى منظورة
د جلسةة المرافعةة بتقديم تقريره المحاسبى . تم تحديةقيام الخبير المحاسبى المسند اليه دراسة تلك الدعوى 

 . م33/33/3304 هـ الموافق33/34/0401بتاريخ 
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 . رقام المقارنة ليتماشى عرضها مع عرض الفترة الحاليةأتم اعادة تصني  بعض 
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