
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 شركة المصافي العربية السعودية  

 )شركة مساهمة سعودية(

 جدة ـ المملكة العربية السعودية

 القوائم الماليـة األولية )غير مدققة(

 تقرير الفحص المحدودو 
 م5302 سبتمبر  03للفترة المالية المنتهية في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 شركة المصافي العربية السعودية
 مة سعودية()شركة مساه

 جدة ـ المملكة العربية السعودية

 القوائم الماليـة األولية )غير مدققة(
 تقرير الفحص المحدودو 

 م5302 سبتمبر 03للفترة المالية المنتهية في 
 

 جدول المحتويات
 

 صفحـــة فهرســـت   

   
  تقرير الفحص المحدود  -
 
 

 

 0 م5302 سبتمبر 03قائمة المركز المالي األولية )غير مدققة( في  -
 
 

 

 5 م5302 سبتمبر 03قائمة الدخل األولية )غير مدققة( للفترة المالية المنتهية في  -
  

 0 م5302 سبتمبر 03قائمة التدفقات النقدية األولية )غير مدققة( للفترة المالية المنتهية في  -
 

  

 4 م5302 سبتمبر 03مالية المنتهية في قائمة التغير في حقوق المساهمين األولية )غير مدققة( للفترة ال -
  

 05 - 2 م5302 سبتمبر 03إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المالية المنتهية في  -
 

 

 
 





?~ • ,(> ~ ~. lA U9~1 ,-,.lWl )Sr-Jl ~\:i
(~.l.4 HF)

e,SJ."..... J~ : 4.....w.......J1~I

I''1'• , t db~' I''1'• , t )"""'J ~ , I''1'• , 0 >:0'0 r .
(~.l.4 #) (~.l.4 #)
n vn A." "A £n "'" "" '''' 00,

£ i". nA £ V. V 'AA t "iY 1'1,

IV't'ii\ 1 oV" , iY 1 oA. VH
t , .0VnA fO,V.o,'1'Vi t. V~o, V~A

,£00,.' , £1£ ." , ,V. 0""
" U" "Ao

, £1\ "£,, £W"A., ." . V"" VA,n,

o 0,. t oAi o 0,Ai iAV t io, H.

~o '0 '1' V, '1' ~~ V'1''1' oAo, ~i .AV Vo,A

01 '0. "I' 0, £, £ 00, oV.Vo,£.

"", .". "", .". "", .".
1\. .A'1' nv ,A" VVi ".A "V, '01 VAA

1 £00 o VAA '0 i" i

iiV '1'n V~o it t ,0,. ~~o, ~~,'\'t.o"t

V.'1'~AoitV tVV o,''1''.'1'A ~iV~'1'AV''1'

£ '" A," £ 'A £". U'ioA

t, '1' A~o, t 'A to,. it, i oA

, 0 • . . . . . . '0. '0 . . . . . . .
'" A." voo '" £0" • i. rr '''0 An

£A" ''', i i" nA MV £lA '0" nv nA
£ ,

.1'1 '''' ,V '" £ '" • £, oH AV"

V., 0,V'1' i • A tVV tH t~A ~ii AAV .ot

V. '1' ~Ao itV tVV 0,\'1' o,'1'A ~iV ~'1'A V''1'

~ 91.ll.J1J ~'JI

~~lAJ.lij

~jw1.Sy:.~ ~

(0) ~..,!.l.ow~J~ J lSy..l ~.l.o .~)

~JI.l:W1 J~'JI ~!
~ 91.l:W1~Lal?il

~I.l uy>A>t........

~ w~~J t£?1 ~b .~)

.1.Sjll~

~ \.l:W\ ~La\~~NI . L'I!J !J""'~ 4F'~.

J,AWI JWI U"L
J.?.'JI j.,1 gb J ~i

(i) ~j w1.Sy:. ~ w))WJ....1

(V) ("l...:J1.J) u...," ~".\ ~)l1 <l!'- " •~ " .:J ~" ~ u-=>..fi

( A) ~ ~l:iA ~lA j))) ~ w))WJ....1

(~l...:J~) ~I:ill Jy-:>~I
c.P.. 'JI j.,1,..,.b~'J\ ~!

J~~\~!
~ 91.ll.J1 # ~La\?il

A......l.;i,JI~~.~~~

~JI~I J#. ~LaJjll~1 ~!
L& L.....JI~,:b.

(£) JWIU"L
(,?"thi ~4hl

(c.,..rA) ~ ~\:i.c W))WJ....I o- ~ .;:C c 4.;1
.~ c4.;1

~L.....JI cJ.Jb ~!
~t.......J1 ~J ~I~I J#. ~La~1 ~~!



fAY' ,,, ~ f. ~ ~\ tJW\;AiU tJg'i\ Ji,J.l\ ~~

(~.l.4HF:)

~~'\!I "I \ &0 ~~.\Ol "I \ &0 ~~'\!I 'v/'\ &0 ~~.\Ol .v/·\ &0

~~'\!I '~/'("~ ~~.\Ol '~/'("~ r~'\!1 '~/'("~ ~~"ol '~/'("~ CI....4JI

I'\Iio.n lo"Vi.,\A " c vv c r' c \i iH w!JL..t.....1wl..l!J:!1

A I.V I U iii.VAV o ii" ioA i,\. '\n w\5.~1 C4.;1~~ Lro ~y!JI wl..l!J:!1

TV TVT IVi IAo,'(''('AAo V 0, •• \ 0,'(' v ,« t \ '(' .b\..!'.jJI~I.l1>:!l~l

~~I ~w.....JI&0 ~\! 9 ~I

(I HV UO) (" •• " ""'i) (nAV'Ii) (ioo'\Vi) ~I..l~ ~ -""'" w~~

(n iO'\) (i .il) (i1'\.) ( I n i) :i.:i;\:ilIJ~)rI~!

(\HAo,d) (T •• 'i '('ot) ('("(O\At) (tOV,(,t.) ~\!~I~l

TO'f'T'('TVT l'i 0, TV 0'(' \ V oVo •• 0, TtV • v'(' .b\..!'.jJIc:-'.J~\..""Q

n. ".0 Vi " • A ~1w\..l!J=J

To 'f'T'(' TVT \V \AV V'(''i V ovo •• 0, '('TI TA\ oL.Sjll J..:ai c:-'.)I ~\..""Q

(AT •••• ) ( '\Vo ••• ) ( rv . - ..) (no ••• ) o\Sjll ~

'l'to.'(''(VT \ 'i 0 \ '( V'(''i V '( • 0 •• 0, 0, 'i '( A \ oJ'il1c:-'.J~\..""Q

\ ,'10, \, \ Cl .,0 , ., ,~ (i - 10) ~.lW1J ~I 4.h..1.i'JI(.)0 ~I~.J

, , •• y '," " (i - 10) ~.;ill 4.h.!..i'JI(.)0 ~I ~.J

\,'1'(' v , \. • ,t A ',' , (i - 10) ~I~.J

.4.-... ij:;-' A..,;lWI~I,ill .io. Lro ~ 'i I'y... < I i> ~.J ~! < I > ~.J Lro ;WyJI whL...••:t11*

~ i



f'r • ,I) ~,... (J ~I UWI oAill Ug'JIL.a.ul~tiiJllI ~\i

(~,l.QHF)

(,Y.\t/.,/,&o

('Y.\ f/ . ,/ r ..,JI

('Y'\O/"/'&o

(,Y.' 0/ . ,/ l" • .,JI

~y!J\ olSjl\ J:! vm\ (lvI ~~

4...a.1ill\ ~l:i!.ill\ ~~ c;: ~\ ~~ tiJlh..J ~l.J t'-...:i

~\~I64~Ul\

A..:i..JtJ\ J ~\.5N.~ \. IY-"'~.

:i.......l:iJ\ 4...J\'" .t5ts... . ~.~ ~~
\. .~ ~.. wlS ~ L l~\......o· :i.S.>1\ ~~~ ~CUc.s- LJ-" ~ ••

~l t:H wl..\!Y-J

'1'0 nl" 'l'V'I'

n "0
(A , • V , £ £)

('I' n'l' "\£ .)

't ~'\t."I'\'

('1 "\"\. VAV)

JaW\ JW\ ,->"I,..l~ ~ ~\~\

~jwlS~~~

l....li.. ~~,l.Q wl5~J LSyJ ~.lA • ..l.....::»

~b~t........

~ wl5 Jy.-o-o J LSy...l ;(.t,\..\ • ..l.....::»

~ ~.l.J\ .IS)\

~~.l.J\ J......b...l\ ~4J .t5ts...
t.!~~\\ ~i' ~Ul\ 4...a.1ill\ ~l:i!.ill\ . ...!~~ (.)0'1 •• I.T

,~'i\ ~I 64 4...a.1ill\ ~l:i!.ill\

uLJ w!). ...•:u.....J wl5I......:::.J

~\.J Jy-ol ~~ (wlc.~,l.Q)

.J~~\ ~i ( ~ Lt~\ ) ~.1ill\ ~l:i!.ill\ ~~

(O'1'A,\)

( r i . '1'.0)

('"\'\'0)

( "\ '1 £ , V)

('\"\'1 '\"\'\')

(,\A'I'1iA)

(0'1 w.)

"'I'A'I'i.'

U941\ ~'i\ 64 4...a.1ill\ ~l:i!.ill\

cLul wt.w..»J

~~\ ~'i\ ( ~ Lt~\ ) ~.1ill\ ~l:i!.ill\ ~~

~.1ill\ ~ O..ll:Jl\ ~~

F·~I\ J l.~ 4...J..lii..\\..\...J.....Q~ 1Jc.s-. _~

O·~H\ '1 j 4...a.1ill\ ~U--~r..r •• !J

(~ ... . . .) (' • o •• ...)

(~ ... . . .) (' • o •• ...)

t 1". ~ VI"I" ViA in

'1'0£"."\,\ 'l'A £'1"1' 'In

n V '1"1' Ad 'I'~ ,~, 001"

1-



A..;J~\ ~..;&J\ ~~\ ~

~J~Wt.....~~

?Y., ~ ~ f. (J ~\ tuW\ o~ tug,;\ ~1.......A.l\ !\ib= ~ }:!i.:j.l\~\!

(~.1.0 "c)

<sJ~ J~ : t..w.......J1~I

~ m···.• CuJI ,'}4 ~ "c CUJI u-" lAiJI u-l=L.U.:..'iI JL.....lIo.•IJ C~I

~ ~\:i.o "::'IJW:w.1

<sJ~J~ <sJ~J~ <sJ~J~ <sJ~J~ <sJ~J~

oVY ,. ••• "1'10 '(V ••Ai ni ,.Vo • to ,." \ ••r 0" fYA \ 0 • .. . ("Y • \ t / • \ l: \ ~ ~yl

n o .,. YV Y Ho.", '(V'( ~I J;....l~1......:.

('( £0. nV) '( £0. nv L>"1..\;ul1~~)" ~J J~I

\It • VA ,. 0 \ \ \ £ .VA"'o\ ~t... J!.ul u.- ~ ..;:C (L.)

(•. ... . ..) (~ ... ) (L.) ..:.la."jji

V. \ ••V Y i. A t \ .,.•. \\\ tA •• \ Y1' iiY Y\ A." V 0 0 \ 0 • ("Y. \ t/ ••• r- ~~y\

tVV t •• t HA ,.V \H .. \ . nA AtV tiA Y\ toY • i • \ 0 • e '( • \ 0/. \ / • \ ~ ~y'

\iolYVn \ 1 0 '(vn ~, J;....l~1......:.

(\ 10\ '(Vi) \ 10 \ ,(Vi L>"1..\;ul1~~)" ~J J~'

(\\i H. \ Y • ) (\\11'(. , '( .) (I-A) Ut... 'I I· ~ . ( .~), 0:lJ LJA ,y-c y

(,. 0 •• ... ) (\ . o •• . .. ) (4;1 ..:.la."jji

,.ii AAV .ot t \ ooi ,.VY , 0 Y '('( V ,. tA Y1' \.,.,.,.t \ 0 • ... .. . ("y.\o/ ••• /,.. ~~y'



 5ص 
 
 

 شركة المصافي العربية السعودية

 سعودية(شركة مساهمة )
 ـ المملكة العربية السعودية جدة

 األولية )غير مدققة( إيضاحـات حـول القوائم الماليـة
 م5302 سبتمبر 03المالية المنتهية في  للفترة

 سعودي ريـالالعملة المستخدمة : 
 

 معلومات عن الشركة: ـ0
  .ة المصافي العربية السعوديةشرك:      اسم الشركة

  .جدة المركز الرئيسي : 
  شركة مساهمة سعودية.  الكيان القانوني :  

القيام بجميع نشاطات االعمال البترولية ومنها شراء وتسويق وتصفية واستيراد وتصدير وتوزيع   : أغراض الشركة
ي الداخل والخارج وتنفيذ البترول بما فيه النفط الخام والمنتجات البترولية ومشتقاتها ف

المشروعات التجارية والصناعية واصالح االراضي والمرافق والنقل والمياه واستيراد وتجارة 
  .المواد والمعدات واعمال الوكاالت التجارية وتاسيس الشركات وشراء االسهم

  . لمرخص لهااالستثمار في شركات متعلقة بالنشاط افى يتمثل نشاط الشركة  نشاط الشركة الحالي :
 تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام ميالدي.     السنة المالية  : 

 .م5305 سبتمبر 03تبدأ من بداية شهر يناير و تنتهى فى      :  المالية   الفترة 

 .هـ00/30/0555من تاريخ سنة  55     :     مدة الشركة 

 

 :  عداد القوائم الماليةأساس إ   -5
الصادرة عن الهيئة السعوديه للمحاسبين القانونيين وبما يتفق مع متطلبات تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة 

 نظام الشركات.
 
 

 :  العرف المحاسبي 5-0
عدة اإلستحقاق في تسجيل إيراداتها يتم إعداد القوائم المالية بناء علي مفهوم التكلفة التاريخية وتتبع الشركة قا

 .ومصروفاتها مع إفتراض إستمرارية النشاط
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 :  األصول الثابتة واهالكاتها 0-0

تثبت األصول الثابتة بتكلفتها التاريخية وتظهر مخصوما منها مجمع اإلهالك واإلنخفاض الناتج عن   -أ 
النقص فى القيمة, ويتم إهالك األصول الثابتة القابلة لإلهالك بطريقة القسط الثابت وذلك على مدار العمر 

أنواع األصول. وفيما يلي بيان بنسب اإلهالك المحددة بناء على العمر  اإلنتاجي المقدر لكل نوع من
   -اإلهالك: إحتساباإلنتاجى المقدر لكل بند من بنود األصول وذلك ألغراض 

  
 %55% ـ 05% ـ 03أثاث وأجهزة وسيارات وأخرى                                  

 
 تاريخ إعداد هذه األصول لالستخدام. يتم البدء في إهالك األصول الثابتة من  -ب 

 
يتم تحميل مصاريف الصيانة واإلصالح التي يتم تكبدها للمحافظة على المنافع االقتصادية المستقبلية   -ج 

 المتوقعة من هذه األصول على قائمة الدخل عند القيام بها.
 

 :  أهم السياسات المحاسبية المطبقة -0
 فيما يلي ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة:

 :  إستخدام التقديرات 0-0
ليهــا فــى المملكــة العربيــة الســعودية, إســتخدام يقتضــي إعــداد القــوائم الماليــة , طبقــا لمعــايير المحاســبة المتعــارف ع

المســجلة, واإلفصــاح عــن بعــض  و اإللتزامــات األصــولالتقــديرات واألفتراضــات التــى قــد تــصثر علــى أرصــدة بعــض 
المحتملـــه كمـــا فـــى تـــاريخ قائمـــة المركـــز المـــالى. إن أيـــة تقـــديرات أو أفتراضـــات تـــصثر علـــى  و اإللتزامـــات األصـــول
مكـــــن أن تـــــصثر أيضـــــا علـــــى مبـــــالر اإليـــــرادات والمصـــــاريف المصـــــرح عنهـــــا لـــــنفس الفتـــــرة  ي و االلتزامـــــات األصـــــول

المعروضــة. وبــالرغم مــن إعــداد هــذه التقــديرات واألفتراضــات وفقــا لمعرفــة اإلدارة لجحــداث والعمليــات الجاريــة, فــ ن 
بشـكل مسـتمر وهـى مبنيـه علـى النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات ويتم تقييم التقديرات واالفتراضات 

 خبرة سابقة وعوامل اخرى تتضمن توقعات باالحداث المستقبلية والتى تعتبر مناسبة للظروف.

 : العمالت األجنبية  0-5
السعودى على  ريـالالسعودى ويتم إثبات المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بال ريـالتمسك حسابات الشركة بال

السائدة وقت التعامل. وفي تاريخ الميزانية يتم ترجمة أرصدة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة  أساس أسعار الصرف
النقدية بالعمالت األجنبية وفقا ألسعار الصرف المعلنة فى ذلك التاريخ من البنوك التي تتعامل معها الشركة, وتدرج 

 الفروق الناتجة من التقييم سواء ربحا أو خسارة بقائمة الدخل.
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 :  االنخفاض في قيمة األصول   0-4
للتأكد من وجود إنخفاض فى قيمتها وذلك عندما تشير  لجصول طويلة األجلترية يتم مراجعة القيمة الدف

األحداث أو التغيرات فى الظروف إلى عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية. وفى حالة وجود مثل هذا الدليل 
دات إلى القيمة وزيادة  القيمة الدفترية لجصل عن القيمة المقدرة القابلة لجسترداد. عندئذ تخفض الموجو 

 القابلة لجسترداد لها. 
 

 يتم إثبات خسائر اإلنخفاض فى القيمة كمصروف فى قائمة الدخل الموحدة. (أ 
 

بالنسبة لممتلكات واآلالت والمعدات ف نه اذا تم الحقا عكس قيد خسارة األنخفاض فى القيمة, عندئذ يتم  (ب 
داد على أال تزيد القيمة الدفترية التى تمت زيادتها زيادة القيمة الدفترية لجصل إلى القيمة القابله لجستر 

عن القيمة الدفترية التى كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة اإلنخفاض فى قيمة 
 األصل فى السنوات السابقة. 

 

 ج( يتم إثبات عكس قيد خسارة األنخفاض فى قيمة األصل ك يرادت فى قائمة الدخل مباشر.
 

 :  تحقق اإليراد    0-2
% عنـد اعـالن 53ها من االستثمارات في الشركات التي تقل نسبة الملكية فيها عن اتإيراد ب ثباتتقوم الشركة 

ويــتم تقــدير ايــرادات االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة  التوزيــع واالســتالم الفعلــي ,
 .ستحقاقساس مبدأ اإلعلى أوااليرادات من الودائع البنكية 

 

 :  المصاريف    0-6
 تتمثل المصاريف العمومية واإلدارية فى مصاريف االقسام المالية واإلدارية.

 

 :  زكاة    0-7
الزكاة الشرعية سنويًا وتسجيلها وفقًا لقواعد ونظم الزكاة المعمول بها فى المملكة العربية  إحتسابيتم 

 قاق, ويتم اثبات مصروف الزكاة على قائمة الدخل.السعودية وفقًا الساس االستح
 

 :  إستثمارات   0-8
 تم تصنيف اإلستثمارات في األوراق المالية بناء على نية إدارة الشركة في إستخدام هذه األوراق. -
  
لعادلة, ويتم األوراق المالية المصنفة كأوراق تجارية )إستثمارات في محافظ إستثمارات( يتم إثباتها بالقيمة ا -

 إثبات األرباح والخسائر غير المنظورة في قائمة الدخل.
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 :  إستثمارات   8-0تابع..
 

  

 

 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 :  النقدية وما فى حكمها  0-9
لنقدية تتضمن النقدية وما في حكمها األرصدة النقدية والودائع ألجل لمدة ال تزيد ألغراض إعداد قائمة التدفقات ا

 سحب على المكشوف. -عن ثالثة شهور وتظهر مخصومًا منها بنوك 
 

 

 
 :  المخصصات 0-05

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني أو مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة لحدث في الماضي. 
 ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك االلتزام.

 

األوراق المالية المتاحه للبيع )وهي اإلستثمارت التي اليتم تصنيفها تجارية أو لغرض اإلحتفاظ( يتم إثباتها  -
 .المساهمينلمنظورة ضمن حقوق بالقيمة العادلة, ويتم إثبات األرباح والخسائر غير ا

  
 عندما يصعب تحديد القيمة العادلة لجوراق المالية المتاحة للبيع يتم إثباتها بالتكلفة. -
  
% على األقل ب ستخدام طريقة حقوق الملكية والتي 53يتم إثبات اإلستثمارات في الشركات بنسب مساهمه  -

تعديله بأية تعديالت في نصيب المساهمه في صافي أصول  بموجبها يتم إثبات اإلستثمار بالتكلفة مع
الشركة المستثمر فيها وفي حالة عدم وجود سيطره للشركة على المنشأة المستثمر فيها يتم إثبات هذه 

 اإلستثمارات ك ستثمارات متاحة للبيع.
  
غير المصقت في قيمة هذه يتم تخفيض القيمة الحالية لإلستثمارات في األوراق المالية مقابل اإلنخفاض  -

 اإلستثمارات.
  
يتم اإلعتراف ب يرادات اإلستثمار في األوراق المالية )لغير اإلستثمارات التي تعالج بطريقة حقوق الملكية(  -

 عند إعالن توزيعات األرباح.

 :  مكافأة نهاية الخدمة 0-03
عويض عن نهاية الخدمة وفقا لنظام العمل نية للمبالر المستحقة للعاملين كتيتم تكوين مخصص في تاريخ الميزا

 والعمال السعودي مقابل فترات عملهم.

 :  العمالء والمدينون واألرصدة المدينة األخرى 0-00
يتم تسجيل العمالء والمدينون المتنوعون واألرصدة المدينة األخرى بالقيمة األسمية وتظهر مخصوما منها أية 

 مبالر من المتوقع عدم تحصيلها.
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 :  يجاراتاإل  0-00
بتحويل كافة المنافع والمخاطر المتعلقه باألصل يتم تصنيفها على أنها عقود عقود اإليجارات التي تقوم  -

 إيجار رأسمالية. وما عدا ذلك يتم تصنيفها على أنها عقود إيجار تشغيلية.
 

قساط اإليجار المحصلة من اإليجار التشغيلي يتم إثباتها وتحميلها على قائمة الدخل خالل فترة اإليجار أ -
 ابت.ب ستخدام القسط الث

  
   اإلحتياطي النظامي:  0-04

% من صافي الدخل السنوي ك حتياطي نظامي غير قابل للتوزيع وفقًا لنص 03تقوم الشركة بتجنيب نسبة 
 % من رأس المال.53( من نظام الشركات ويجوز التوقف عن تجنيبه عندما يبلر نسبة 076المادة )

 

 :   ربحية السهم  0-02
لسهم من األنشطة المستمرة العادية بقسمة الربح من االنشطه المستمرة على المتوسط ربحية ا إحتسابيتم  -

 .المرجح لعدد االسهم القائمة فى نهاية السنة
 

ربحية السهم من االعمال الفرعية بقسمة ايرادات االعمال الفرعية بعد طرح حصتها من  إحتسابيتم  -
 ائمة فى نهاية السنة.مخصص الزكاة على المتوسط المرجح لعدد االسهم الق

 
ربحية السهم من صافى الربح بقسمة صافى الدخل على المتوسط المرجح لعدد االسهم  إحتسابيتم  -

 القائمة فى نهاية السنة.
 

   :رأس المال المدفوع      -4
سعودى كأسهم عادية نقدية موزعة  ريـال 053 333 333بلر رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع مبلر 

قد اكتتب المصسسون فى جميع أسهم سعودى للسهم الواحد و  ريـال 03سهم بقيمة أسمية  05 333 333ى  عل
 الشركة وتم دفعها بالكامل.

 
  أرصدة مدينة أخرى و مصروفات مدفوعة مقدمًا:      -2

ح وأبو اتعاب الخبير المحاسبى مكتب باكود على ومصروفات مدفوعة مقدماً  بند أرصدة مدينة أخري يتمثل
الخير والمكلف من قبل الدائرة التجارية الثانية بفرع المحكمة اإلدارية بالدمام التى نظرت فى الدعوى المرفوعة 

, ضد شركة الزيت العربية السعودية أرامكو وسيتم تسوية المبلر عند تحصيل المستحق على شركة ارامكو
 سعودي .لاير  9 555باإلضافة إلي مصروفات مدفوعه مقدمًا بمبلر 
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 :إستثمارات فى شركات     -6

 
  :( بالصافى)  زميلةقرض طويل األجل لشركة       -7

م فقد تم الموافقه على منح 7/0/5335ه الموافق 50/03/0555جتماع مجلس االدارة بتاريخ إبناءا على محضر 
سعودى وقد تم  ريـال 0 500 753ريكى بما يعادل مأدوالر  535 333يج قرضا مقداره الشركة العربية للصهار 

حيث  سعودي ريـال 555 663وتم تكوين مخصص بمبلر م 5/0/5335لى شركة الصهاريج بتاريخ إدفع المبلر 
 .ه حتى تاريخهقساط منأية أنه لم يسدد أ

   
 :إستثمارات فى أوراق مالية متاحة للبيع      -8

 

 % وذلك فيما يلى:53قل من أكية تتمثل فى نسبة مل
 الرصيد فى

 م5304 سبتمبر 03
 الرصيد فى 

 م5302 سبتمبر 03
   

 المجموعة السعودية لالستثمار الصناعى     573 560 755  635 955 065
 شركة أسمنت تبوك    5 660 553  5 375 730
 بنك الرياض    00 655  53 665
557 385 603  788 026 570     

      

 الرصيد فى
 م5304 سبتمبر 03

 الرصيد فى 
 م5302 سبتمبر 03

نسبة 
 الملكية

   

 الشركة العربية للصهاريج المحدودة   57%     
 رصيد بداية الفترة    55 539 005  07 070 550
 03/9حتى  0/0تقييم الفترة من     7 000 553  0 375 075
 خر الفترة   آالرصيد فى     49 693 625  42 520 896

       
 الشركة العربية للسلفونات المحدودة   05%     

 رصيد بداية الفترة    03 935 550  03 065 597
 03/9حتى  0/0تقييم الفترة من     ( 0 553 750)   00 773
   خر الفترة آالرصيد فى     7 084 688   03 897 367

       
 جمالى االستثمار فى شركات زميلة إ    27 372 043  26 023 960 
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 : موقف هذه اإلستثمارات وفيما يلى ملخص   -أ-8
 

 )الخسائر(
 الغير محققة

 الرصيد في
 00 ديسمبر 5304م

 الرصيد في
 03 سبنمبر 5302م

 القيمة السوقية
 للسهم في

 م5302139103
 عدد األسهم

  

(006 305 057) 006 557 570 573 560 755 07.03 05 095 503 
لإلستثمار  المجموعة السعودية

 الصناعي
      

 شركة أسمنت تبوك 570 050 53.73 553 660 5 560 000 0 (050 557 )
      

 بنك الرياض 533 5 05.30 655 00 776 53 (055 7 )
(053 653 006) 938 776 089 788 026 570    

 
 
 األرباح غير المحققة: )الخسائر( 1  -ب-8

    م2530 سبتمبر 03  م5304 سبتمبر 03
 الرصيد أول الفترة     560 057 560  075 355 000
 محققة عن الفترةالاألرباح غير  خسائر( /ال)   (006 653 053)  005 370 050
 م0313915302الرصيد في     025 557 048  489 050 665

 
 :ات محتملةإلتزام     -9

( شركة زميلةالصهاريج العربية المحدودة ) % من تسهيالت ائتمانية ممنوحة لشركة57تضمن الشركة نسبة  -0
فى  05 900 055سعودى ) ريـال 5 569 353م مبلر 03/9/5305المقدمة فى وتبلر قيمة الضمانات 

 .م(03/9/5305

 

% من تسهيالت ائتمانية ممنوحة للشركة العربية للسلفونات المحدودة )شركة زميلة( 05تضمن الشركة نسبة  -5
 ريـال 9 096 055سعودى ) ريـال 6 700 776م مبلر 03/6/5305قدمة فى الموتبلر قيمة الضمانات 

 .م(03/9/5305سعودى فى 
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 :المكاسب المحتملة     -03
ه برفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد شركة الزيت العربية 50/37/0550قامت الشركة بتاريخ  - أ

سعودى.  ريـالمليار  5.30ة من سنوات سابقة بمبلر السعودية )أرامكو السعودية( تطالبها بايرادات مستحق
م صدر حكم من المحكمة االدارية بالدمام )ديوان 05/37/5305ه الموافق 07/30/0505وبتاريخ 

سعودى  ريـال 007 030 950المظالم( بان تدفع شركة الزيت السعودية )أرامكو السعودية( مبلر وقدره 
  .هذا الحكم من قبل محكمة استئناف الدمام والمذيل بختم التنفيذ ه تأييد07/30/0506للشركة وتم بتاريخ 

 

ن تغير فى أادله جديده يمكن  ويرى المستشار القانونى أنه يصعب الطعن على الحكم اال اذا وجدت - ب
 .ارامكو السعودية(ستالمه من شركة الزيت السعوديه )ا عنداثبات المبلر بالدفاتر  وسيتممجريات القضيه 

  
 :نتائج األعمال األولية      -00

ي قيمــة نتــائج األعمــال الســنوية المتوقعــة إجمــالعــن  للقــوائم الماليــة ال تعتبــر مصشــرا دقيقــاً  األوليــة ن نتــائج األعمــالإ
 للشركة.

 
دارة المخاطر     -05  :  األدوات المالية وا 

والمصروفات المدفوعة مقدما  واألرصدة المدينة األخرى مالية فى أرصدة النقدية والودائعتتمثل األدوات ال
واألرصدة الدائنة األخرى. وتمثل القيمة الدفترية لهذه األدوات  مساهمون دائنونو  والمستحق على شركات شقيقة

 المالية تقديراً  معقواًل لقيمتها العادلة. 
 

 : خطر االئتمان: 05-0
وال يوجد هذا النوع من ة عليهم. يتمثل خطر االئتمان فى عدم قدرة العمالء على سداد المبالر المستحق

 الخطر نظرا لطبيعة نشاط لشركة 
 

 :بيةنخطر العمالت األج: 05-5
يتمثل خطر العمالت األجنبية فى التغيرات فى سعر الصرف والتي تصثر على المدفوعات والمقبوضات 

 وكذا قيمة األصول واإللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية.
 

  :ام المقارنةأرق   -00
  الفترة الحالية.أرقام المقارنة لتتماشى مع تبويب  بعض تم إعادة تبويب
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