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  التنظيم والنشاط -١

  .شركة المصافي العربية السعودية     :  شركةـم الــإس

  .شركة مساھمة سعودية   :   الكيان القانوني

 ٤٠٣٠٠٠٣٣٣٤تم تسجيل الشركة بموجب السجل التجاري رقم    :اريـالسجل التج
  .ھـ ١٩/١٢/١٣٧٩بتاريخ 

لایر  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠بلغ رأس المال المكتتب فيه والمدفوع مبلغ   : رأسمال الشركة
  مدفوع بالكامل مقسم إلى) مائة وخمسون مليون لایر سعودي(سعودي 

عادي قيمة كل منھا عشرة ) خمسة عشرة مليون سھم( ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ 
  .رياالت 

البترولية بجميع فروعھا وبكافة أوجه النشاط المتعلقة  عمالالقيام باأل  :أغراض الشركة
ستيراد إصفية وبيع وبھا ويشمل ذلك دون تحديد شراء ونقل وت

وتصدير وتوزيع البترول بما في ذلك النفط الخام والمنتوجات 
والقيام البترولية ومشتقاتھا داخل المملكة العربية السعودية وخارجھا 

راضي والمرافق والنقل ، وكافة صالح األإبتنفيذ مشروعات المياه و
أسيس شتراك في تشروعات الصناعية والتجارية ، واإلوالم عمالاأل

الشركات وشراء األسھم وحصص الشركات القائمة ، والقيام بأي 
  .اتھا إحتياطيس مالھا وأر ستثمارإل أخرىعمليات 

في شركات محلية وبالتالي  ستثماريتمثل نشاط الشركة الحالي في اإل
 أعمالوال يوجد لھا قطاعات  ستثمارينحصر نشاطھا في قطاع اإل

   . أخرى

السنة المالية للشركة من بداية شھر يناير من كل سنة ميالدية تبدأ   :السنة الماليـة 
  .وتنتھي بنھاية شھر ديسمبر من نفس السنة 

سبتمبر  ٣٠م وتنتھي في ٢٠١٧يناير  ١تبدأ الفترة المالية الحالية في   :الفترة المالية 
  م٢٠١٧

  :ليعلى النحو التا والكائن بمدينة جدةلشركة المسجل للمركز الرئيسي ل عنوانال
  مركز أدھم التجاري
  طريق المدينة المنورة

    ٢١٤٣١جدة  ١١١٣ب .ص
  . المملكة العربية السعودية
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 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة -٢

خطة للتحول ) م٢٠١٢( ھـ١٤٣٣عتمد مجلس إدارة الھيئة السعودية للمحاسبين القانونين في عام إ
المراجعة الدولية، والتي يستدعي تنفيذھا تبني منھجية مناسبة إلى معايير المحاسبة ومعايير 

لدراسة المعايير الدولية والنظر في مراحل التطبيق ومدى الحاجة إلجراء أية تعديالت الزمة 
  .عليھا أو على األنظمة والتعليمات الحالية ليتم تطبيق تلك المعايير بطريقة صحيحة

السعودية للمحاسبين القانونين فإن تطبيق المعايير الدولية للتقرير ة الھيئة وفقا لقرار مجلس إدار
م وذلك على المنشآت المدرجة في ٢٠١٧المالي المعتمدة من الھيئة سيكون اعتبارا من بداية عام 

ً للمعايير الدولية . السوق المالية وعليه، سوف تكون أول قوائم مالية سنوية للشركة معدة وفقا
م ھو تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٦وعلى ذلك، يعتبر تاريخ . م٢٠١٧تلك الخاصة بعام  للتقرير المالي ھي

التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي ألنه يمثل بداية فترة المقارنة ألول قوائم مالية معدة وفقاً 
  .للمعايير الدولية للتقرير المالي

  :تم تنفيذ اآلتي،  بناًء على ما تقدم

والتي تضمنت تحديث .  يللمعايير الدولية للتقرير المال لتحولعتمدت الشركة خطة لإ  -أ 
 .واعتماد السياسات المحاسبية

عينت الشركة مستشار خارجي لھا للمساعدة في عملية تطبيق المعايير الدولية للتقرير   -ب 
 .المالي

شكلت الشركة فريق داخلي يكون مسؤوالً عن التحول لتطبيق المعايير الدولية للتقرير   -ج 
 .يالالم

م السياسات ٠٥/١٠/٢٠١٦ھـ الموافق ٠٤/٠١/١٤٣٨عتمد مجلس اإلدارة بتاريخ إ  - د 
، وفي ي المعايير الدولية للتقرير المال المحاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية تتماشى مع

 .م١٠/٠١/٢٠١٧عتباراً من إعتمد تطبيقھا إاجتماع الحق وبعد تحديد األثر 

 .م٠١/٠١/٢٠١٦افتتاحية بتاريخ التحول تم إعداد قائمة مركز مالي ھـ    

م، وفق المعايير الدولية ٢٠١٦قامت الشركة بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية لعام   - و
بغرض توفير أرقام المقارنة ) ٣(يضاح رقم إلعداد باللتقرير المالي كما ھو مبين بأسس اإل

   .م٢٠١٧صدارھا في عام إللقوائم المالية التى سيتم 
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 )تابع( تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة -٢

المعايير  ، تؤكد الشركة أنه ال توجد آثار جوھرية على النتائج المالية إثر تطبيق بناًء على ما تقدم
، كما ال توجد أية معوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمھا ي الدولية للتقرير المال

تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة لفترة  .يولية للتقرير المالالمعايير الدالمالية وفق 
بمعرفة إدارة الشركة والتي تمثل جزءاً من أول  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠الثالثة أشھر المنتھية في 

األخرى  قوائم مالية تعدھا الشركة وفق المعايير الدولية للتقرير المالي ، والمعايير واإلصدارات
  . التي تعتمدھا الھيئة

  أسس اإلعداد -٣

ً الم الموجزةاألولية  الماليةالقوائم  أعدت التقرير ) "٣٤(رقم  يلمعيار المحاسبة الدول رفقة وفقا
ى لمحتويات التقرير المالي الذى يحدد الحد األدن يالمعيار الدولى للتقرير المال( "ياألول يالمال
" تطبيق المعايير الدولية ألول مرة) "١(رير المالية رقم اللتق يووفقا للمعيار الدول) ياألول

.  م٢٠١٧تتوقع الشركة تطبيقھا في القوائم المالية السنوية لعام  يباستخدام السياسات المحاسبية الت
إختيار  بسبب احتمالية صدور معايير جديدة أو تعديالت على المعايير الحالية أو بسبب إحتمالية

 ً تطبيق معايير صادرة ولم يسري مفعولھا بعد قبل االنتھاء من إعداد القوائم المالية  الشركة الحقا
م فإن ھذه السياسات المحاسبية قد تختلف عن تلك التي ستقوم الشركة بتطبيقھا ٢٠١٧السنوية لعام 

  .في ذلك التاريخ

المعايير "شير إلى في ھذه اإليضاحات فھي ت" المعايير الدولية للتقرير المالي"أينما وردت عبارة 
المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى في الدولية للتقرير المالى المعتمدة 

لدولية المعايير ا يوالمعاييرالدولية المعتمدة ھ".  المعتمدة من الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
أضافتھا الھيئة لبعض  يواإلفصاحات التفة الى المتطلبات باإلضا يكما صدرت من المجلس الدول

ويقصد بالمعايير .  يالمعايير الدولية للتقرير المال تلك المعايير وفقا لما ورد في وثيقة إعتماد
واإلصدارات األخرى ھو ما تعتمده الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير وآراء فنية 

  .موضوع الزكاةلمواضيع ال تغطيھا المعايير الدولية مثل 

 يم المالية األولية المختصرة والتتعتبر مھمة لفھم القوائ يض المعلومات وااليضاحات والتإن بع
تم  يللمعايير الدولية للتقرير المال القوائم المالية السنوية المعدة وفقا يالعادة ف ييتم شمولھا ف

بجانب التسويات " مختارةايضاحات سنوية اضافية ) "٥(اإلفصاح عنھا في ايضاح رقم 
على حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر  يالمعايير الدولية للتقرير المال والتوضيحات آلثار تطبيق

المعايير الدولية للتقرير  األثر المالي لتطبيق) "٥(والدخل الشامل المذكورة في ايضاح رقم 
  ".يالمال

يتم في  ييضاحات والتما تقدم، فان القوائم المالية األولية المختصرة ال تشمل جميع اال إستثناءب
  .العادة إرفاقھا مع القوائم المالية السنوية
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  )تابع(أسس اإلعداد  -٣

 المعايير الدولية للتقرير المالي التي تم تطبيقھا من قبل الشركة  -  أ

وفقا للسياسات  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المرفقة كما في  الموجزةتم إعداد القوائم المالية األولية 
م ٢٠١٧ديسمبر  ٣١تتوقع الشركة تطبيقھا في القوائم المالية السنوية كما في  يالمحاسبية الت
ول مجموعة كاملة من القوائم المالية السنوية والتي سيتم إعدادھا وفقأً للمعايير أوالتي تمثل 

تم تطبيق ھذه السياسات بصورة متسقة لجميع الفترات  وقد الدولية للتقرير المالي
في إعداد قائمة المركز المالي المعروضة في ھذه القوائم المالية األولية المختصرة و

وعلى وجه الخصوص تم تطبيق تلك المعايير ،  م٢٠١٦يناير  ٠١فتتاحية كما في اإل
كذلك  .م٢٠١٧ديسمبر  ٣١الصادرة والمعتمدة من الھيئة والتي يسري مفعولھا كما في 

من المتوقع إعتمادھا من الھيئة  يلمعايير والتعديالت الصادرة والتالتطبيق المبكر لبعض ا
  :وتطبيقھا من قبل الشركة بذلك التاريخ بما في ذلك 

، بشأن " عرض القوائم المالية " ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -
 .مبادرة اإلفصاح

اآلالت  الممتلكات ،العقارات ، " ١٦التعديالت على المعيار المحاسبي رقم  -
  ".والمعدات

م ٢٠١٤ –م ٢٠١٢دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -
 ٧ورقم  ٥والتي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .٣٤ورقم  ١٩دولي رقم والمعيار المحاسبي ال

  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  -  ب

الشركة بالتطبيق المبكر المسموح به للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المبينة لم تقم 
أن تتطبق ھذه المعايير تتوقع اإلدارة . والتي تم إصدارھا ولم يحن موعد تطبيقھا بعد -أدناه

، التفسيرات والتعديالت الجديدة المبينة أدناه في البيانات المالية للشركة عندما تصبح 
تتوقع اإلدارة أنه عند إقرار تطبيقھا فلن يكون لھا تأثير جوھري على المبالغ . سارية

ً الحصول المدرجة واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للشركة إال أنه اليمكن عم ليا
على تقدير معقول للتأثيرات الناتجة عن تطبيقھا إال بعد قيام الشركة بإجراء مراجعة 

  . تفصيلية لتلك البيانات

 األدوات المالية -) ٩(المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

معيار إعداد (في نسخته األخيرة  ٩تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
م ويتضمن المتطلبات ٢٠١٤في يوليو ) األدوات المالية( ٩التقارير المالية الدولي رقم 

يقوم . المتعلقة بالتصنيف والقياس وإنخفاض القيمة ومحاسبة التحوط العام وإلغاء اإلعتراف
 المعيار بتعديل متطلبات قياس وتصنيف الموجودات المالية ، كما يقدم نمط جديد لخسائر

م ٢٠١٨يناير  ١يطبق المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في . إنخفاض القيمة المتوقعة
ً بإجراء تقييم لألثر الناتج عن المعيار الدولي الخاص إلعداد . وما بعدھا تقوم الشركة حاليا

  .وتنوي إتباع المعيار الجديد عند سريان مفعوله) ٩(التقارير المالية رقم 
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  )تابع(أسس اإلعداد  -٣

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات   -  ب
  )تابع(

  ات من عقود العمالءيراداإل) : ١٥(رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي

م ، والذي يقدم نموذج ٢٠١٤في مايو  ١٥تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
  .ات الناتجة عن العقود المبرمة مع العمالءيرادإلستخدامه في محاسبة اإلواحد شامل 

ھو أن المنشأة ينبغي أن  ١٥الھدف األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقاريرالمالية رقم 
خطوات  ٥ات مقابل نقل البضائع أو الخدمات ويحدد المعيار نموذج من يرادتعترف باإل

  :اتيرادلإلعتراف باإل

 .تحديد العقد أو العقود مع العمالء: ألولىالخطوة ا -
 .تحديد إلتزامات األداء في العقد: الخطوة الثانية -
 .تحديد سعر الصفقة: الخطوة الثالثة -
 .تحميل سعر الصفقة إلى إلتزامات األداء في العقد: الخطوة الرابعة -
 .األداءات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات يراداإلعتراف باإل: الخطوة الخامسة -

عند للمنشأة ات يراد، يتم اإلعتراف باإل ١٥لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم وفقاً ل
أداء اإللتزام أي عندما تنتقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إلى 

عالوة على . توجيھات أكثر تقييداً للتعامل مع سيناريوھات محددة يتضمن المعيار. العميل
  .ذلك ، يتطلب إفصاحات واسعة

 ١يطبق المعيار بالكامل و بأثر رجعي معدل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
ً بإجراء تقييم لألثر الناتج عن . يسمح باإلتباع المبكر له. م٢٠١٨يناير  تقوم الشركة حاليا

وي إتباع المعيار الجديد عند سريان وتن) ١٥(المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
  .مفعوله
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  )تابع(أسس اإلعداد  -٣

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات   -  ب
  )تابع(

 .اتعقود اإليجار –) ١٦(المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

في يناير  ١٦أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
مع  ، م وما بعدھا٢٠١٩ير ينا ١فترات المالية التي تبدأ في والذي يطبق على الم ، ٢٠١٦

 ١٥السماح بالتطبيق المبكر للشركات التي تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
يھدف المعيار إلى توفير معلومات مالئمة لمستخدمي القوائم ). العمالء ات من عقوديراداإل(

  .المالية لتقييم أثر اإليجارات على مركز المنشأة المالي وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية

كيفية اإلعتراف، القياس، العرض  ١٦يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
أجرين تيقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب من المس. اإليجارواإلفصاح عن عقود 

شھراً أو  ١٢جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة اإليجار اإلعتراف بموجودات ومطلوبات 
يستمر المؤجرين بتصنيف عقود . أقل أو أن األصل موضوع العقد ذو قيمة منخفضة

 ١٦لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفھوم ا
  المتعلق بالمحاسبة للمؤجرين دون تغيير جوھري عن المعيار المحاسبي الدولي السابق 

  .١٧رقم 

معقول لتأثير تطبيق ھذه المعايير على  تقييمبدراسة مفصلة للوصول إلى تقوم الشركة حالياً 
قوائم المالية للشركة ، وسيتم اإلفصاح عن ذلك المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في ال
  . حين إنتھاء الشركة من تلك الدراسة المفصلة

  أسس القياس    -  ج

التاريخية بإستخدام مبدأ اإلستحقاق وفقاً لمبدأ التكلفة القوائم المالية األولية الموجزة تم إعداد ي
  .اإلستمراريةالمحاسبي ومفھوم 

 عملة العرض والنشاط   -  ح

  .مثل عملة النشاطذي يالو باللایر السعوديالقوائم المالية األولية الموجزة يتم عرض ھذه 
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  )تابع(أسس اإلعداد  -٣
  

  إستخدام الحكم والتقديرات   -  خ

وفقا للمعايير الدوليه ألعداد التقارير المالية من األولية الموجزة يتطلب إعداد القوائم المالية 
ات واألحكام التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية فتراضواإلاألدارة إستخدام التقديرات 

قد تختلف النتائج . ات والمصروفات يرادوعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإل
ت المتعلقة بھا على أساس افتراضتتم مراجعة التقديرات واإل. الفعلية عن ھذه التقديرات 

تقديرات المحاسبية في فتره المراجعة والفترات يتم إظھار نتائج مراجعة ال. مستمر
فيما يلي المجاالت الھامة التي استخدمت فيھا األداره . المستقبلية التي تتأثر بھذه التقديرات

  :ات واألحكامفتراضلتقديرات واإلا

    مبدأ اإلستمرارية

إعداد ليس لدى الشركة أي شك يذكر حول قدرة الشركة على اإلستمرار، وعليه فقد تم 
 .القوائم المالية األولية الموجزة على أساس مبدأ اإلستمرارية

  العمر المقدر لآلالت والمعدات

يتم إستھالك تكلفة اآلالت والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرھا بناًء على 
التقادم اإلستخدام المتوقع والتقادم لألصل ، وبرنامج الصيانة واإلصالح باإلضافة إلى 

إن إدارة الشركة لم تدرج أي قيمة متبقية على . التقني وإعتبارات القيمة المستردة لألصل
  .إعتبار أنھا غير ھامة

  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأكد 
، بما في ذلك إجمالي جودة  إحتمال عدم تحصيلھاأن الذمم المدينة غير مبالغ فيھا نتيجة 

وأعمار الذمم المدينة والتقييم اإلئتماني المستمر ألوضاع العمالء المالية والضمانات 
ً ، يتم تسجيل مخصصات محددة للحسابات . المطلوبة من العمالء في ظروف معينة أيضا

  .م التمكن من تحصيل الذممالفردية عندما يكون ھناك دليل موضوعي يشير إلى إحتمالية عد

  مراجعة اإلنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 

يتم مراجعة الموجودات الغير مالية لإلنخفاض في قيمتھا على أساس تقديم التدفقات النقدية 
للوحدات الفردية المولدة للنقد عند وجود مؤشر على ان ھذه الموجودات قد تعرضت 

يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع الى أوضاع السوق  .لخسارة اإلنخفاض في القيمة
األخيرة و األسعار القائمة في نھاية الفترة المالية و اإلتفاقيات التعاقدية و التقديرات على 
مدى األعمار األنتاجية للموجودات المخصومة بأستخدام مجموعة من معدالت الخصم التي 

يتم . منية للنقد و المخاطر المحددة للموجودات تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الز
. مقارنة صافي القيمة الحالية مع القيمة الدفترية للموجودات لتحديد أي إنخفاض في القيمة 
  .إن تقييم أوضاع السوق الحالية ومعدالت الخصم تتطلب من اإلدارة القيام بممارسة أحكامھا
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  )تابع(أسس اإلعداد  -٣

   )تابع( والتقديراتإستخدام الحكم   -  خ

  اإلرتباطات

بحكم طبيعتھا ، يتم تسوية اإلرتباطات فقط عند وقوع حدث مستقبلي أو أكثر أو عدم 
إن تقييم إحتمالية وقوع الحدث يتضمن بطبيعته ممارسة األحكام الھامة وتقديرات . وقوعه

  .نتائج األحداث المستقبلية

  الھامة السياسات المحاسبية -٤

المحاسبية في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة مع تلك المتوقع تتماشى السياسات 
أعاله وھي نفس ) أ/٣(كما ھو مبين في اإليضاح رقم  م٢٠١٦ديسمبر  ٣١تطبيقھا كما في 

م والقوائم المالية عن السنة ٢٠١٧يناير  ١السياسات المتبعة في قائمة المركز المالي كما في 
فيما يلي أھم السياسات التي إستخدمتھا الشركة في إعداد القوائم . م٢٠١٦سمبر دي ٣١المنتھية في 

  :المالية األولية الموجزة المرفقة

  صافي -الممتلكات والمعدات   -  أ

  اإلعتراف و القياس

يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلھالك المتراكم والخسائر المتراكمة 
  .تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة إلقتناء األصل .لإلنخفاض في القيمة 

والتي تحتسب (يتم قيد أي أرباح أو خسائر عند إستبعاد بند من بنود الممتلكات والمعدات 
ات األخرى في يرادفي اإل) كالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية للبند

  .قائمة الدخل الشامل

  التكاليف الالحقة

رسملة التكاليف الالحقة فقط عند وجود إحتمال بتدفق منافع إقتصادية مستقبلية متعلقة  يتم
  .يتم إعتبار اإلصالحات و الصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدھا. بالنفقات للشركة 
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 )تابع(السياسات المحاسبية الھامة  -٤

  )تابع( صافي –الممتلكات والمعدات   - أ 
  

  اإلستھالك
  

إحتساب اإلستھالك على المبلغ القابل لإلستھالك والذي يمثل تكلفة األصل أو المبلغ يتم 
  .اآلخر الذي يحل محل التكلفة بعد خصم القيمة المتبقية

  

يتم إثبات اإلستھالك في قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار 
المعدات بحيث أن ذلك يعكس بدقة أسلوب األنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات و 
يتم إستھالك الموجودات المؤجرة على  .اإلستھالك للمنافع اإلقتصادية الكامنة في األصل

مدار فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية أيھما أقصر مالم يتم التأكد بصورة معقولة أن الشركة 
فيما يلي . تھالك األراضي ال يتم إس. سوف تحصل على الملكية في نھاية عقد اإليجار

  :النسب المئوية السنوية إلحتساب اإلستھالك وفقاً لطريقة القسط الثابت
              ٪  

  ٢٠            أجھزة حاسب آلي
  ٢٠         أجھزة ومعدات مكتبية

  ٢٠       تحسينات في مباني مستأجرة
  ٢٠           أثاث ومفروشات

  ٢٠             سيارات

  الموجودات غير الملموسة   - ب 

  اإلعتراف و القياس

يتم قياس البرامج المقتناة بواسطة الشركة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وأية خسائر 
يتم رسملة النفقات الالحقة لموجودات البرامج فقط عندما . متراكمة لإلنخفاض في القيمة 

يتم إعتبار . بھا تزيد من المنافع اإلقتصادية المستقبلية الكامنة في األصل المحدد المتعلق 
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة على . جميع النفقات األخرى كمصروفات عند تكبدھا 

  .مدار خمس سنوات

  اإلطفاء

التكلفة بعد خصم القيمة يتم إحتساب اإلطفاء على تكلفة األصل أو أي مبلغ يحل محل 
دخل الشامل على مدار األعمار يتم إطفاء البرامج بطريقة القسط الثابت في قائمة ال. المتبقية

اإلنتاجية من تاريخ توفرھا لإلستخدام حيث أن ذلك يعكس عن قرب أسلوب اإلستھالك 
إن العمر األنتاجي المقدر للبرامج للفترات الحالية و . للمنافع األقتصادية الكامنة في األصل 

ة والقيم المتبقية يتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجي. المقارنة ھو عشر سنوات 
  .بتاريخ قائمة المركز المالي وتعدل حسب المناسب
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 )تابع(السياسات المحاسبية الھامة  -٤

 الموجودات والمطلوبات المالية  - ج 
  اإلعتراف والقياس المبدئي

ً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة  يتم قياس الموجودات او المطلوبات المالية مبدئيا
  .مباشرة باقتنائھا أو اصدارھاالمتعلقة 

  القياس الالحق
بعد اإلعتراف المبدئي يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة 

  .بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الربح الفعلي

  إلغاء االثبات
ة للتدفقات النقدية من تقوم الشركة بإلغاء اثبات الموجودات المالية عند انتھاء الحقوق التعاقدي

الموجودات المالية أو عندما تقوم بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية في 
المعاملة التي يتم بموجبھا تحويل جميع مخاطر وحوافز ملكية الموجودات المالية أو عندما 

ال تقوم باإلحتفاظ  ال تقوم الشركة بالتحويل أو باإلحتفاظ بجميع مخاطر وحوافز الملكية كما
بالسيطرة على الموجودات المالية ويتم اإلعتراف بأية أرباح أو خسائر عند إلغاء إثبات 

  .الموجودات المالية في قائمة الدخل الشامل 

 مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية 

قائمة يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في 
المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم جراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك 
عندما يكون لدى الشركة النية لتسويتھا علي أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد 

ات والمصروفات بالمبلغ الصافي فقط عندما يراديتم عرض اإل. المطلوبات في آن واحد 
  .ية إلعداد التقارير المالية بذلكولتسمح المعايير الد

 اإلنخفاض في القيمة   -د 
  الموجودات غير المالية 

تقوم الشركة بتاريخ قائمة كل مركز مالي بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية 
لتحديد ما إذا كان ھناك أي مؤشر إلنخفاض في القيمة ، وفي حالة وجود ھذا المؤشر يتم 

لفحص االنخفاض في القيمة ، يتم . القابلة لإلسترداد الخاصة بالموجوداتتقدير القيمة 
تجميع الموجودات التي يتعذر فحصھا فرديا مع ضمن مجموعة أصغر من الموجودات التي 
تحقق تدفقات نقدية من االستخدام المستمر والتي تكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات 

القيمة القابلة ). وحدة توليد النقد(من الموجودات  النقدية للموجودات األخرى أو مجموعة
لالسترداد الخاصة بالموجودات أو وحدة توليد النقد ھي القيمة قيد االستخدام والقيمة العادلة 

خسائر اإلنخفاض في القيمة للموجودات غير المالية . بعد خصم تكاليف البيع أيھما أكبر
بتاريخ قائمة كل مركز مالي عند وجود أي مؤشر المعترف بھا في فترات سابقة يتم تقييمھا 

يتم عكس خسارة اإلنخفاض في القيمة إذا طرأ أي . بانخفاض الخسارة أو عدم وجودھا 
يتم عكس خسارة اإلنخفاض . تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لإلسترداد 

دفترية للموجودات القيمة الدفترية التي في القيمة فقط إلي الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة ال
كان يتم تحديدھا بعد خصم اإلستھالك أو اإلطفاء وذلك إذا لم يتم اإلعتراف بخسارة 

  .اإلنخفاض في القيمة
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 )تابع(السياسات المحاسبية الھامة  -٤
  

  )تابع(اإلنخفاض في القيمة   - د

  الموجودات المالية غير المشتقة 

المركز المالي بتحديد إذا كان ھناك دليل موضوعي يشير إلى تقوم الشركة بتاريخ قائمة 
إنخفاض قيمة الموجودات المالية التي لم يتم تسجيلھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية عندما ُيظھر الدليل . والخسائر 
وأن لحدث ) الموجودات(ف المبدئي باألصل الموضوعي وقوع حدث الخسارة بعد اإلعترا

والتي يمكن تقديرھا ) الموجودات(الخسارة أثر على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل 
يتم اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل  .بصورة موثوقة 

باإلنخفاض في إذا تسبب وقوع حدث بعد اإلعتراف . وتنعكس في اإلنخفاض في القيمة
القيمة في إنخفاض مبلغ خسارة اإلنخفاض في القيمة ، يتم عكس اإلنخفاض في خسارة 

  . اإلنخفاض في القيمة من خالل األرباح أوالخسائر

  طويلة األجلإستثمارات   -ھـ 

  :٪ فأكثر٢٠إستثمارات في شركات تبلغ  نسبة المساھمة فيھا 

بنسبة تتراوح بين  الشركةتم المحاسبة على اإلستثمارات في الشركات التى تساھم فيھا ت
حيث يتم تسجيل اإلستثمار عند . ٪ من رأسمالھا ، وفقاً لطريقة حقوق الملكية٥٠٪ إلى ٢٠

في أصول الشركة  الشركةالشراء بالتكلفة ويتم تعديلھا بعد ذلك في ضوء التغير في حصة 
في صافي أرباح أو خسائر تلك الشركات فى قائمة  الشركةتم إدراج حصة ي. المستثمر فيھا

  .الدخل

  :أخرىإستثمارات 

واإلستثمارات في  ٪٢٠التي تقل حصة الشركة فيھا عن  الشركاتتقيد اإلستثمارات في 
ً الصناديق  ات للمتاجرة إستثمارقتنائھا كإلقصد اإلدارة من  بقيمتھا العادلة ويتم تصنيفھا وفقا

أو متاحة للبيع، وتقيد التغيرات في القيمة العادلة بحسب تصنيف اإلستثمار في قائمة الدخل 
يمكن تحديد  عندما ال.أو في قائمة التغيرات في حقوق المساھمين على التواليالشامل 

ات في يتم تخفيض القيمة الحالية لإلستثمار. ات تظھر بالتكلفةستثمارن اإلإالقيمـة العادلة ف
يتم اإلعتراف . األوراق المالية مقابل اإلنخفاض غير المؤقت في قيمة ھذه اإلستثمارات

غير اإلستثمارات التي تعالج بطريقة حقوق (بإيرادات اإلستثمار في األوراق المالية 
  .عند إعالن توزيعات األرباح) الملكية
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 )تابع(السياسات المحاسبية الھامة    -٤

  قيمة الموجودات غير المتداولةنخفاض في اإل  - و

تم دراسة القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة المملوكة للشركة في تاريخ إعداد ت
نخفاض فى القيمة إالقوائم المالية األولية الموجزة ، وفي حالة توافر مؤشرات تدل على 

فإنه يتم تخفيض قيمة  سترداد لھذه الموجودات غير المتداولة عن قيمتھا الدفتريةالقابلة لإل
سترداد ويحمل ھذا التخفيض على قائمة ھذه الموجودات غير المتداولة إلى قيمتھا القابلة لإل

ساب اإلستھالك لھذه الموجودات غير المتداولة عن السنوات التالية تحاويتم  ،الشامل  الدخل
على أساس القيمة المعدلة ، وتقوم إدارة الشركة في تاريخ إعداد القوائم المالية األولية 

نخفاض في الخسائر الناتجة عن إالموجزة بتقييم وجود أي مؤشرات تدل على حدوث 
متداولة في الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل تخفيض القيمة الدفترية للموجودات غير ال

نخفاض ويتم رد قيمة التخفيض السابق تسجيله في ھذه المؤشرات يعاد تقدير قيمة اإل
الفترات السابقة بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لھذه الموجودات غير المتداولة عن صافي 

ويتم تعديل تكلفة اإلستھالك لھذه قيمتھا الدفترية األصلية قبل تسجيل خسائر تخفيض القيمة 
الموجودات غير المتداولة خالل الفترات المالية التالية لتحميل القيمة الدفترية المعدلة على 

  .أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي لتلك الموجودات

  الذمم الدائنة والمستحقات   - ز

لمستقبل مقابل البضائع أو الخدمات يتم اإلعتراف بالمطلوبات للمبالغ التي سيتم دفعھا في ا
   .المستلمة سواء تم إصدار فواتير بھا من قبل المورد أم ال

  المخصصات   -  ح

لتزام حالي قانوني يجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة إيتم اإلعتراف بالمخصص إذا ظھر نت
لمنافع أو تعاقدي يمكن تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة 

  .لتزام سوية ھذا اإلاقتصادية لت

 الزكاة الشرعية  - ط

ً ألحكام وقواعد فريضة الزكاة بالمملكة العربية  يتم تكوين مخصص الزكاة الشرعية وفقا
ً لمبدأ اإلستحقاق ويتم قيد التعديالت التي  الشامل ، ويتم تحميله لقائمة الدخل السعودية وفقا

يتم قيد . في الفترات التي يتم الربط فيھا - إن وجدت  -تطرأ عند الربط النھائي للزكاة 
 تحميله على قائمة الدخليتم و يمخصص للزكاة الشرعية المستحقة على أساس ربع سنو

  .الشامل

  المصروفات العمومية واإلدارية  - ي

المصروفات العمومية واإلدارية كمصروفات فترة وفقاً ألساس اإلستحقاق وتحمل يتم إثبات 
المصروفات العمومية واإلدارية . ھذه المصروفات على الفترة المحاسبية التي حدثت فيھا 

التي تستفيد منھا أكثر من فترة محاسبية يتم توزيعھا على أساس زمني وبإستخدام تكلفتھا 
  .التاريخية
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 )تابع(المحاسبية الھامة السياسات  -٤

  عقود اإليجار   - س

تصنف العقود التي يحتفظ بھا المؤجر من الناحية الفعلية بجميع مزايا ومخاطر ملكية 
تدرج مبالغ دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف في . الموجودات كعقود إيجار تشغيلية 

  .اإليجارعلى أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد الشامل قائمة الدخل 

  مخصص مكافأة نھاية الخدمة  - ع

ً إيتم  ، ويتم تحميل  لنظام العمل السعودي حتساب مخصص مكافأة نھاية الخدمة وفقا
  .الشامل المستحق على قائمة الدخل

  إحتياطي نظامي  - ف

 ً ٪ من صافي الدخل  ١٠ تحويلنه يتم إلشركة فلنظام األساسي المع نظام الشركات و تمشيا
 ھذا عندما يبلغ التحويللتكوين اإلحتياطي النظامي ، ويجوز للشركة التوقف عن ھذا 

    ٠ھذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع، من رأس المال ٪٣٠اإلحتياطي 

  اتيرادتحقق اإل  - ص

٪ ٢٠اتھا من اإلستثمارات في الشركات التي تقل نسبة الملكية فيھا عن إيرادتقوم الشركة بقيد 
ات اإلستثمارات فى الشركات الزميلة وفقاٌ إيرادعند إعالن التوزيع واإلستالم الفعلي ، تقيد 

 .البنكية على أساس مبدأ اإلستحقاقات الودائع إيرادلطريقة حقوق الملكية، تقيد 

  توزيعات األرباح  - ق

الدورية التي قرر مجلس إدارة الشركة توزيعھا خالل نفس الفترة التي أقرت تقيد األرباح 
في حسابات  القوائم المالية األولية الموجزةتقيد األرباح المقترح توزيعھا بعد تاريخ . فيھا

السنة التي تعتمد فيھا الجمعية العمومية تلك التوزيعات على أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة 
  .وزيعات المشار إليھانوي جميع التالس

  المعامالت بالعمالت األجنبية  - ر

 ً ألسعار الصرف  تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي وفقا
السائدة حين إجراء تلك المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة 
النقدية والمسجلة بالعمالت األجنبية في نھاية السنة المالية إلى اللایر السعودي بأسعار 

األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة من  .الصرف السائدة في ذلك التاريخ
  .فروق أسعار الصرف يتم إدراجھا في قائمة الدخل

  

 النقد وما في حكمه  - ش

نقد لدى ما في حكمه من النقد في الصندوق واللغرض إعداد قائمة التدفق النقدي يتكون النقد و
لفترة ثالثة  -إن وجدت  -البنوك واإلستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية 

  .للشركة من دون أي قيود أشھر أو أقل والتي تتوفر
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  ألثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير الماليا -٥

تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير (م ٦٢٠١يناير  ١في  ة حقوق المساھمين كماتسوي
  )المالي

  وفق المعايير الدولية      وفق معايير    
  الماليللتقرير   إعادة القياس   المحاسبة السعودية    
           

           الموجودات
           متداولة ال غير موجوداتال

  ١٤٫٣٣٣  -   ١٤٫٣٣٣    ممتلكات ، آالت ومعدات
  ٥٢٫٩٠٨٫٧٣٣  -   ٥٢٫٩٠٨٫٧٣٣    إستثمارات في شركات زميلة

  ٢١١٫٧٢٧٫٢٨٥  -   ٢١١٫٧٢٧٫٢٨٥    إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
  ٩٩٣٫٠٩٠  -   ٩٩٣٫٠٩٠    قرض طويل األجل لشركة زميلة

            

  ٢٦٥٫٦٤٣٫٤٤١  -   ٢٦٥٫٦٤٣٫٤٤١    المتداولة غير مجموع الموجودات
            

           متداولةالموجودات ال
  ٦٫٦٥٠٫٧٩٢  -   ٦٫٦٥٠٫٧٩٢    ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى

  ٨٫٩٢٣٫٣١٧  -   ٨٫٩٢٣٫٣١٧    مستحق من شركات زميلة
  ٢٨٫٧٦٦٫٥٧٤  -   ٢٨٫٧٦٦٫٥٧٤    نقد ومافي حكمه

            

 ٤٤٫٣٤٠٫٦٨٣  -   ٤٤٫٣٤٠٫٦٨٣    مجموع الموجودات المتداولة
            

  ٣٠٩٫٩٨٤٫١٢٤  -   ٣٠٩٫٩٨٤٫١٢٤    إجمالي الموجودات
            

           المطلوبات وحقوق المساھمين
            حقوق المساھمين

  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -   ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    راس المال  
  ٢٢٫١٩٨٫٢٨٣  -   ٢٢٫١٩٨٫٢٨٣    إحتياطي نظامي 

تثمارات متاحة  ة من إس ر محقق أرباح غي
  للبيع 

  ٩٠٫٧٩٧٫٨٤٤  -   ٩٠٫٧٩٧٫٨٤٤  

  ٣٣٫٤١٠٫٩١٤  -   ٣٣٫٤١٠٫٩١٤    أرباح مبقاة
            

  ٢٩٦٫٤٠٧٫٠٤١  -   ٢٩٦٫٤٠٧٫٠٤١    مجموع حقوق المساھمين
            

           متداولةالمطلوبات غير ال
  ٤٥٥٫٨٨٥  -   ٤٥٥٫٨٨٥    مخصص مكافأة نھاية الخدمة

            

  ٤٥٥٫٨٨٥  -   ٤٥٥٫٨٨٥    مجموع المطلوبات غير المتداولة
            

           المطلوبات المتداولة
  ٣٫٦١١٫٨٥١  -   ٣٫٦١١٫٨٥١    مساھمون دائنون

  ٨٫٥١٦٫٧٧٣  -   ٨٫٥١٦٫٧٧٣    مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى
  ٩٩٢٫٥٧٤  -   ٩٩٢٫٥٧٤    مخصص الزكاة الشرعية

  ١٣٫١٢١٫١٩٨  -   ١٣٫١٢١٫١٩٨    إجمالي المطلوبات المتداولة
            

  ١٣٫٥٧٧٫٠٨٣  -   ١٣٫٥٧٧٫٠٨٣    إجمالي المطلوبات
            

  ٣٠٩٫٩٨٤٫١٢٤  -    ٣٠٩٫٩٨٤٫١٢٤    مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين
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  )تابع(ألثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ا -٥

  م٦٢٠١ سبتمبر ٣٠في  حقوق المساھمين كما تسوية

 وفق المعايير الدولية     وفق معايير  
  للتقرير المالي  إعادة القياس  المحاسبة السعودية  
        

        الموجودات
         متداولة ال غير موجوداتال

  ١١٫٥٣٨  -  ١١٫٥٣٨  ممتلكات ، آالت ومعدات
  ٥٢٫٧٨٥٫٩١٥  -  ٥٢٫٧٨٥٫٩١٥  إستثمارات في شركات زميلة

  ١٩٥٫٤٦٦٫٦٧٢  -  ١٩٥٫٤٦٦٫٦٧٢  للبيعإستثمارات في أوراق مالية متاحة 
  ٩٩٣٫٠٩٠  -  ٩٩٣٫٠٩٠  قرض طويل األجل لشركة زميلة

        

  ٢٤٩٫٢٥٧٫٢١٥  -  ٢٤٩٫٢٥٧٫٢١٥  المتداولة غير مجموع الموجودات
        

        متداولةالموجودات ال
  ٦٫٦٩٤٫٤١٦  -  ٦٫٦٩٤٫٤١٦  ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى

  ٤٫٨٦٦٫٢٥٩  -  ٤٫٨٦٦٫٢٥٩  مستحق من شركات زميلة
  ٢٤٫٩٠٧٫٦٠١  -  ٢٤٫٩٠٧٫٦٠١  نقد ومافي حكمه

        

  ٣٦٫٤٦٨٫٢٧٦  -  ٣٦٫٤٦٨٫٢٧٦  مجموع الموجودات المتداولة
        

  ٢٨٥٫٧٢٥٫٤٩١  -  ٢٨٥٫٧٢٥٫٤٩١  
        

       المطلوبات وحقوق المساھمين
         حقوق المساھمين

  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  راس المال  
  ٢٢٫١٩٨٫٢٨٣  -  ٢٢٫١٩٨٫٢٨٣  إحتياطي نظامي 

  ٧٤٫٥٣٧٫٢٣٢  -  ٧٤٫٥٣٧٫٢٣٢  أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع 
  ٢٣٫٦٨٦٫٥٧١  -  ٢٣٫٦٨٦٫٥٧١  أرباح مبقاة

        

  ٢٧٠٫٤٢٢٫٠٨٦  -  ٢٧٠٫٤٢٢٫٠٨٦  مجموع حقوق المساھمين
        

        متداولةالمطلوبات غير ال
  ٤٩٧٫٩٤٠  -  ٤٩٧٫٩٤٠  مخصص مكافأة نھاية الخدمة

        

  ٤٩٧٫٩٤٠    ٤٩٧٫٩٤٠  مجموع المطلوبات غير المتداولة
        

        المطلوبات المتداولة
  ٣٫٧٥٤٫٥٨٢  -  ٣٫٧٥٤٫٥٨٢  مساھمون دائنون

  ٩٫٣٨٣٫٣٠٩  -  ٩٫٣٨٣٫٣٠٩  مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى
  ١٫٦٦٧٫٥٧٤  -  ١٫٦٦٧٫٥٧٤  مخصص الزكاة الشرعية

  ١٤٫٨٠٥٫٤٦٥  -  ١٤٫٨٠٥٫٤٦٥  إجمالي المطلوبات المتداولة
        

  ١٥٫٣٠٣٫٤٠٥  -  ١٥٫٣٠٣٫٤٠٥  إجمالي المطلوبات
        

  ٢٨٥٫٧٢٥٫٤٩١  -  ٢٨٥٫٧٢٥٫٤٩١  مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين
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٢٠ 
 

  )تابع(ألثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ا -٥

 م٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  تسوية حقوق المساھمين كما

  وفق المعايير الدولية      معاييروفق       
  للتقرير المالي  إعادة القياس   المحاسبة السعودية    إيضاح  
             

             الموجودات
             متداولة ال غير موجوداتال

  ١٠٫٥٥١  -   ١٠٫٥٥١      ممتلكات ، آالت ومعدات
  ٥١٫٣٠٩٫٥٤٣  -   ٥١٫٣٠٩٫٥٤٣      إستثمارات في شركات زميلة

  ٢٨٨٫٣٨٦٫٨٣٨     ٢٨٨٫٣٨٦٫٨٣٨      أوراق مالية متاحة للبيعإستثمارات في 
  -  -   -      قرض طويل األجل لشركة زميلة

              

  ٣٣٩٫٧٠٦٫٩٣٢  -   ٣٣٩٫٧٠٦٫٩٣٢      المتداولة غير مجموع الموجودات
              

             متداولةالموجودات ال
  ٦٫٥٨٠٫٧٩٢  -   ٦٫٥٨٠٫٧٩٢      ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى

  ٤٫٩٤٦٫٣٧٨  -   ٤٫٩٤٦٫٣٧٨     من شركات زميلة مستحق
  ٢٣٫٢٤٧٫٤٦٦  -   ٢٣٫٢٤٧٫٤٦٦      نقد ومافي حكمه

              

 ٣٤٫٧٧٤٫٦٣٦  -   ٣٤٫٧٧٤٫٦٣٦      مجموع الموجودات المتداولة
              

      ٣٧٤٫٤٨١٫٥٦٨  -   ٣٧٤٫٤٨١٫٥٦٨  
              

           المطلوبات وحقوق المساھمين
              حقوق المساھمين

  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -   ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠      راس المال  
  ٢٢٫١٩٨٫٢٨٣  -   ٢٢٫١٩٨٫٢٨٣      إحتياطي نظامي 

  ١٦٧٫٤٥٧٫٣٩٨  -   ١٦٧٫٤٥٧٫٣٩٨     أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع 
  ٢١٫٨٦٧٫٩٣٥  -   ٢١٫٨٦٧٫٩٣٥     أرباح مبقاة

              

  ٣٦١٫٥٢٣٫٦١٦  -   ٣٦١٫٥٢٣٫٦١٦      مجموع حقوق المساھمين
              

             متداولةالمطلوبات غير ال
  ٥١١٫٠٧٥  -   ٥١١٫٠٧٥      مخصص مكافأة نھاية الخدمة

              

  ٥١١٫٠٧٥  -   ٥١١٫٠٧٥      مجموع المطلوبات غير المتداولة
              

             المطلوبات المتداولة
  ٣٫٧٥٣٫٧٧٦  -   ٣٫٧٥٣٫٧٧٦      مساھمون دائنون

  ٨٫١١٥٫٩٠٣  -   ٨٫١١٥٫٩٠٣      مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى
  ٥٧٧٫١٩٨  -   ٥٧٧٫١٩٨      مخصص الزكاة الشرعية

  ١٢٫٤٤٦٫٨٧٧  -   ١٢٫٤٤٦٫٨٧٧      إجمالي المطلوبات المتداولة
              

  ١٢٫٩٥٧٫٩٥٢  -   ١٢٫٩٥٧٫٩٥٢      إجمالي المطلوبات
              

  ٣٧٤٫٤٨١٫٥٦٨  -    ٣٧٤٫٤٨١٫٥٦٨      مجموع المطلوبات وحقوق المساھمين
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٢١ 
 

  )تابع(ألثر المالي لتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ا -٥

  أشھر المنتھية في  ةعستالاألولية لفترة اآلخر والدخل الشامل الخسائر والتسويات على قائمة األرباح 

   م٦٢٠١ سبتمبر ٣٠

  وفق المعايير الدولية       وفق معايير    
  الماليللتقرير   إعادة القياس    المحاسبة السعودية    
            

  ١١٦٫٥٥٤   -    ١١٦٫٥٥٤     إيرادات إستثمارات
  )١٢٢٫٨١٨(      )١٢٢٫٨١٨(   أرباح شركات زميلةافي نصيب الشركة من ص

            

    )٦٫٢٦٤(  -    )٦٫٢٦٤(  
            

            :المصروفات من العمليات الرئيسية
  )١٫٧٩٩٫١٨٧(  -    )١٫٧٩٩٫١٨٧(    مصروفات عمومية و إدارية

  )٤٫٠٩٧(  -    )٤٫٠٩٧(    ممتلكات ، آالت ومعداتإستھالك 
  -        -      مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

            

  )١٫٨٠٣٫٢٨٤(  -    )١٫٨٠٣٫٢٨٤(    إجمالي المصروفات
            

  )١٫٨٠٩٫٥٤٨(  -    )١٫٨٠٩٫٥٤٨(     النشاطدخل صافي 
            

  ٢٦٠٫٢٠٥   -    ٢٦٠٫٢٠٥     ات أخرىإيراد
           

  )١٫٥٤٩٫٣٤٣(  -    )١٫٥٤٩٫٣٤٣(    الزكاة الشرعيةقبل الدخل صافي 
            

  )٦٧٥٫٠٠٠(  -    )٦٧٥٫٠٠٠(    مخصص الزكاة الشرعية
            

  )٢٫٢٢٤٫٣٤٣(  -    )٢٫٢٢٤٫٣٤٣(    الخسارةصافي 
            

  -  -    -    الدخل الشامل اآلخر
            

            البنود التي يمكن إعادة تصنيفھا الحقاً للربح
            والخسارة

  )١٦٫٢٦٠٫٦١٢(  -    )١٦٫٢٦٠٫٦١٢(    أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
            

  )١٨٫٤٨٤٫٩٥٥(  -    )١٨٫٤٨٤٫٩٥٥(    الدخل الشامل للفترة/ )الخسارة( إجمالي
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٢٢ 
 

 صافى – ممتلكات ، آالت ومعدات -٦

 :مما يلي م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠المنتھية في  للفترةصافي  -  الممتلكات ، اآلالت والمعداتتتمثل الحركة في 
 صافي -القيمة الدفترية  المتراكم اإلستھالك التكلفـــة نسب 
  في رصيدال  في رصيدال  في رصيدال      في رصيدال  في رصيدال      في رصيدال    
 م٣٠/٠٩/٢٠١٦ م٣٠/٠٩/٢٠١٧ م٣٠/٠٩/٢٠١٧ إستبعادات إستھالك م٠١/٠١/٢٠١٧ م٣٠/٠٩/٢٠١٧ إستبعادات إضافات  م٠١/٠١/٢٠١٧ اإلستھالك البيان

                  
 ١١٫٥٣٧  ١٠٫١١٣  ٤٣٦٫١٤٧ -  ٣٫٠٦٦ ٤٣٣٫٠٨١  ٤٤٦٫٢٦٠  -  ٢٫٦٢٩ ٤٤٣٫٦٣١  ٪٢٠ وتركيبات  أثاث ومفروشات

 ١  ١  ٧٨٫٩٩٩  -  -  ٧٨٫٩٩٩  ٧٩٫٠٠٠  -   -  ٧٩٫٠٠٠  ٪٢٠  سيارات
                        

    ١١٫٥٣٨  ١٠٫١١٤  ٥١٥٫١٤٦  -   ٣٫٠٦٦  ٥١٢٫٠٨٠  ٥٢٥٫٢٦٠  -   ٢٫٦٢٩  ٥٢٢٫٦٣١  
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٢٣ 
 

 أخرىموجودات متداولة و ذمم مدينة -٧
  

  :مما يلي سبتمبر ٣٠و الموجودات المتداولة األخرى في  الذمم المدينةتتكون 
  م٢٠١٦    م٢٠١٧  
        

 ً   ١١٨٫١٦٦    ١٨٠٫٦٦٧  مصروفات مدفوعة مقدما
  ٥٫٠٠٠    -  سلف موظفين
  ٦٫٥٧١٫٢٥٠    ٦٫٥٧١٫٢٥٠  *دفعات أخرى

        

  ٦٫٦٩٤٫٤١٦    ٦٫٧٥١٫٩١٧  
  

األتعاب القانونية المدفوعة للخبير المحاسبي مكتب باكودح وأبو الخير في  األخرىالدفعات  تتمثل* 
الدعوى نظرت فى ة بفرع المحكمة اإلدارية بالدمام التي ثانيوالمكلف من قبل الدائرة التجارية ال

سيتم تسوية ھذا المبلغ . ) ٢١إيضاح ( )أرامكو(المرفوعة ضد شركة الزيت العربية السعودية 
  .شركة أرامكو عند تحصيل المبلغ من 

  

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -٨
  

فيھا بطريقة تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركاء بالشركة وأقاربھم والشركات التي يمتلكون   - أ
فيما يلي . مباشرة أسھم أو حصص تخولھم في حصة السيطرة على ھذه الشركاتمباشرة أو غير 

  .ملخصاً بأھم المعامالت التي أبرمت مع ھذه األطراف خالل السنة
  

  حجم المعاملة      
  م٢٠١٦خالل   م٢٠١٧خالل   طبيعة المعاملة  العالقة  اإلسم

          
      على القرض الممنوحعموالت مستحقة   زميلة  الشركة العربية للصھاريج المحدودة

  ٢٢٦٫١٢٥  ٧٥٫٣٧٥  أتعاب خدمات إدارية    
  ٢٧٠٫٠٠٠  ٢٧٠٫٠٠٠  رواتب و بدالت  -  العضو المنتدب

  

  :كما يلي سبتمبر ٣٠األرصدة الناتجة من المعامالت أعاله في    - ب
  :المستحق من شركات زميلة  ١-ب
  

  م٢٠١٦    م٢٠١٧  
        

  ٩٩٧٫١٩٣     ١٫٣٠٣٫٤٣٧   الشركة العربية للصھاريج المحدودة
  ٧٫٧٣٨٫١٣٣     ٧٫٧٣٨٫١٣٣   )٢٠إيضاح  (المحدودة الشركة العربية للسلفونات 

  )٣٫٨٦٩٫٠٦٧(    )٧٫٧٣٨٫١٣٣(  )١٢إيضاح (مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا ) يخصم(
        

   ٤٫٨٦٦٫٢٥٩     ١٫٣٠٣٫٤٣٧  
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٢٤ 
 

 إستثمارات في شركات زميلة -٩
  

  :مما يلي سبتمبر ٣٠تتكون اإلستثمارات في الشركات الزميلة في 
  

    نسبة الملكية  م٢٠١٧    م٢٠١٦
          
  لشركة العربية للصھاريج المحدودةا  ٪٢٧      
  الفترةالرصد في بداية      ٥٠٫٦١٣٫٢٩١     ٤٧٫٤٤٨٫٤٦٢ 
  نصيب الشركة في أرباح الشركة الزميلة     ٣٥٣٫٥٩٧     ٢٫٧٨٢٫٦٦٣ 
          

  الرصيد في نھاية الفترة      ٥٠٫٩٦٦٫٨٨٨     ٥٠٫٢٣١٫١٢٥ 
          
  الشركة العربية للسلفونات المحدودة   ٪٣٤      
  الفترةالرصد في بداية     ٦٩٦٫٢٥٢    ٥٫٤٦٠٫٢٧١ 
  نصيب الشركة في خسائر الشركة الزميلة     )٣٣٣٫٢٤٦(    )٢٫٩٠٥٫٤٨١(
       

  الفترةالرصيد في نھاية     ٣٦٣٫٠٠٦     ٢٫٥٥٤٫٧٩٠ 
          

  إجمالي اإلستثمار في الشركات الزميلة    ٥١٫٣٢٩٫٨٩٤     ٥٢٫٧٨٥٫٩١٥ 
         

ة(لم تقم الشركة بتقييم اإلستثمار في الشركة العربية للسلفونات المحدودة  رة  )شركة زميل خالل الفت
ي  ة ف بتمبر ٣٠المالية المنتھي الغ رصيده في  م٢٠١٧ س غ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١والب  ٦٩٦٫٢٥٢م مبل

ة ر مدقق ة غي ة إداري وائم مالي ود ق دم وج عودي لع ه . لایر س ي إجتماع ركة ف س إدارة الش رر مجل ق
اريخ  د بت رم  ٩المنعق ق ١٤٣٨مح ـ المواف وبر  ١٠ھ ركة ٢٠١٦أكت انوني للش ار الق د المستش م تعمي

ة  ركة العربي د إدارة الش ائية ض وى قض ع دع ركة برف ية للش ر مرض ائج الغي ك للنت لفونات وذل للس
ا ن نصف رأس مالھ ر م ائر أكث ا خس ب عليھ ي ترت ذكورة والت ع  .الم م رف دعوى القضائية ت م ال رق

ام ) ق٢/ ١٥٧٤( ـ  ١٤٣٨لع اريخ ھ ق ٢١/٢/١٤٣٨بت ـ المواف ركة ٢١/١١/٢٠١٦ھ ة الش م ومطالب
ل كاف ٢٦٫٢٦٨٫١٣٣العربية للسلفونات بمبلغ  ي لحقت بالشركة من ة لایر سعودي يمث ائر الت الخس

ة  دعوى ضد الشركة العربي ة ال ائر الموضحة بالئح التعويض عن الخس ا ب ا ومطالبتھ جراء إدارتھ
  . للسلفونات

م تلقت الشركة تبليغ بدعوى قضائية لدى المحكمة ٨/١٢/٢٠١٦ھـ الموافق ٩/٣/١٤٣٨بتاريخ 
مرفوعة من سلطان محمد قصي ولي ) ق٢/ ١٦٥٩(اإلدارية بجدة لدى الدائرة التجارية الثانية  رقم 

في الشركة العربية للسلفونات ضد شركة المصافي العربية السعودية يطالب فيه ) شريك(الدين أسعد 
ً ألحكام المادة  من نظام الشركات نظراً لتعرض  ١٨١بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات وفقا

الدعوتين أمام الدائرة التجارية الثانية ، وقد  تم ضم .الشركة لخسائر تجاوزت نصف رأس مالھا
قررت الدائرة ناظرة الدعوى ندب خبير محاسبي للنظر في موضوع ھاتين الدعوتين ، بناًء عليه تم 

  .م ١٥/١١/٢٠١٧ھـ الموافق ٢٦/٠٢/١٤٣٩تأجيل نظر الدعوتين إلى جلسة يوم األربعاء 

  

  

  
  



  شركة المصافي العربية السعودية
  )شركة مساھمة سعودية(

  )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

  م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠في المنتھية  لفترة التسعة أشھر
  باللایر السعودي

 

 

٢٥ 
 

 قرض لشركة زميلة -١٠

م على ٢٠٠٢يناير  ٧ھـ الموافق ١٤٢٢شوال  ٢٣وافق مجلس اإلدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 
لایر  ١٫٥١٨٫٧٥٠(ألف دوالر أمريكي  ٤٠٥منح الشركة العربية للصھاريج المحدودة قرضاً مقداره 

 ، وقد تم دفع المبلغ إلى الشركة العربية للصھاريج المحدودة وتم تكوين مخصص بمبلغ) سعودي
  .م٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتھية في  السنةتم تحصيل كامل المبلغ خالل . لایر سعودي  ٥٢٥٫٦٦٠

 إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع -١١

  :مما يلي سبتمبر ٣٠تتكون اإلستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع في   -أ 
      م٢٠١٧    م٢٠١٦

          
  المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي     ٣١٤٫٨٢٩٫٦٢٦   ١٩٤٫٠٣٣٫٥١٠
  شركة اسمنت تبوك    ١٫٣٧٠٫٥٦٧   ١٫٤٠٩٫١٣٨

  بنك الرياض    ٢٨٫٢٠٠    ٢٤٫٠٢٤
         

٣١٦٫٢٢٨٫٣٩٣    ١٩٥٫٤٦٦٫٦٧٢      
          

  :غير المحققة) الخسائر(األرباح   -ب 
      م٢٠١٧    م٢٠١٦

          
  الفترةالرصيد في بداية     ١٨٠٫٣٢٣٫٩٠٢   ٩٠٫٧٩٧٫٨٤٤ 
  الفترةغير المحققة عن ) الخسائر(األرباح     ١٤٫٩٧٥٫٠٥٠    )١٦٫٢٦٠٫٦١٢(
         

 ١٩٥٫٢٩٨٫٩٥٢    ٧٤٫٥٣٧٫٢٣٢      
          

 :كما يلي سبتمبر ٣٠ملخص موقف اإلستثمارات في   -ج 
 

     القيمة السوقية      
     ٣٠للسھم في    ٣٠الرصيد في  ٣٠الرصيد في   )خسائر(أرباح 

م٢٠١٦ سبتمبر  غير محققة م٢٠١٧ سبتمبر  م٢٠١٧ سبتمبر   إسم الشركة  عدد األسھم
            
            
  المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي ١٥٫١٩٤٫٤٨٠  ٢٠٫٧٢  ٣١٤٫٨٢٩٫٦٢٦ ١٩٤٫٠٣٣٫٥١٠  ١٥٫٠٤٢٫٥٣٥ 
  شركة أسمنت تبوك  ١٢٨٫٥٧١  ١٠٫٦٦  ١٫٣٧٠٫٥٦٧  ١٫٤٠٩٫١٣٨  )٦٩٫٤٢٩(
  بنك الرياض  ٢٫٤٠٠  ١١٫٧٥  ٢٨٫٢٠٠  ٢٤٫٠٢٤  ١٫٩٤٤ 

        

  ٣١٦٫٢٢٨٫٣٩٣  ١٩٥٫٤٦٦٫٦٧٢  ١٤٫٩٧٥٫٠٥٠        
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٢٦ 
 

 

  ومطلوبات متداولة أخرىمستحقات  -١٢

  مما يلي سبتمبر ٣٠في  خرىتتكون المستحقات والمطلوبات المتداولة األ
  م٢٠١٦    م٢٠١٧  
        

  ١٫٦٤٥٫١٧٦    ٣٦٧٫٤٣٦  مصروفات مستحقة
  ٧٫٧٣٨٫١٣٣    ٧٫٧٣٨٫١٣٣  *أخرىمطلوبات متداولة 

        

  ٩٫٣٨٣٫٣٠٩    ٨٫١٠٥٫٥٦٩  
        

ا ضامنة  سبتمبر ٣٠تتمثل المطلوبات المتداولة األخرى في      *  في إلتزام لبنوك تجارية نتيجة لكونھ
ة  ة لشركة (لتسھيالت ممنوحة إلحدى الشركات الزميل ك نتيجة ) المحدودة لفوناتسلالعربي وذل

ى  ة عل ات مديوني م إثب اله وت المبلغ أع ركة ب ل الش ن قب زء المضمون م داد الج وك بس ب البن لطل
وين  م تك د ت ة فق ركة الزميل الي للش ز الم دھور المرك راً لت غ ، ونظ ذلك المبل ة ب ركة الزميل الش

ل ) ٨إيضاح (لایر سعودي  ٣٫٨٦٩٫٠٦٧مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا بمبلغ  ذي يمث وال
بة ن تحق  ٪٥٠س غ المس الي المبل ن إجم نم ة م ركة الزميل ى  الش مبر  ٣١حت خالل  .م٢٠١٦ديس

غ المستحق من  م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠الفترة المنتھية في  اقي المبل قامت الشركة بعمل مخصص بب
  .الشركة العربية للسلفونات المحدودة

 الزكاة الشرعية -١٣

م وحصلت على شھادة من ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ حتىللسنوات قرارات الزكوية قامت الشركة بتقديم اإل
  .م٢٠١٨أبريل  ٣٠صالحة حتى ) الھيئة(الھيئة العامة للزكاة والدخل 

 رأس المال -١٤

لایر سعودي مقسم إلى  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠بلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل مبلغ ي
  .لایر سعودي عن كل سھم ١٠سھم بقيمة إسمية قدرھا  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠

 اإلحتياطي النظامي -١٥

ً مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فإنه يتم تحويل  من صافي الدخل لتكوين  ٪١٠تمشيا
ھذا اإلحتياطي غير قابل و ،من رأس المال  ٪٣٠اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ ھذا اإلحتياطي 

أبريل  ٢٠ھـ الموافق ١٤٣٧رجب  ٢٣أقرت الجمعية العامة غير العادية التاسعة بتاريخ . للتوزيع
م ٢٠١٥/ ھـ ١٤٣٧م الموافقة على تعديل النظام األساسي للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد ٢٠١٧

 ٠من رأس المال ٪٣٠الخاص بتعديل نسبة اإلحتياطي النظامي إلى 
  
 
 
  



  شركة المصافي العربية السعودية
  )مساھمة سعوديةشركة (

  )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

  م٢٠١٧ سبتمبر ٣٠المنتھية في  لفترة التسعة أشھر
  باللایر السعودي
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 ات اإلستثماراتإيراد -١٦

  :مما يلي سبتمبر ٣٠ات اإلستثمارات للفترة المنتھية في إيرادتتكون 
  م٢٠١٦    م٢٠١٧  
        

  -    ٧٫٥٩٧٫٢٤٠  المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي
  ١١٥٫٧١٤    -  شركة أسمنت تبوك

  ٨٤٠    ٢٫٤٠٠  بنك الرياض
        

  ١١٦٫٥٥٤    ٧٫٥٩٩٫٦٤٠  
        

 الشركات الزميلة المستثمر فيھا) خسائر(نصيب الشركة من صافي أرباح  -١٧

الشركات الزميلة المستثمر فيھا للسنة المنتھية في ) خسائر(يتكون نصيب الشركة من صافي أرباح 
  :مما يلي سبتمبر ٣٠
  م٢٠١٦    م٢٠١٧  
        

  ٢٫٧٨٢٫٦٦٣     ٣٥٣٫٥٩٧   الشركة العربية للصھاريج المحدودة 
  )٢٫٩٠٥٫٤٨١(    )٣٣٣٫٢٤٦(  الشركة العربية للسلفونات المحدودة

        

   ١٢٢٫٨١٨(    ٢٠٫٣٥١(  
        

 األساسية والمخفضة من صافي الدخل ربحية السھم -١٨
  م٢٠١٦  م٢٠١٧  
      

  )٢٫٢٢٤٫٣٤٣(  ١٫٦٧٩٫٣٠٦  الفترة) خسارة(صافي دخل 
  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠   ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسھم

      

  )٠٫١٥(  ٠٫١١  الفترة) خسارة(األساسي والمخفض للسھم من صافي دخل ) الخسارة(الربح 
      

 القيمة العادلة لألدوات المالية -١٩

القيمة العادلة ھو المبلغ الذي يتم إستالمه عند بيع الموجودات أو دفعه لتحويل إحدى المطلوبات في 
تتكون األدوات المالية للشركة من . معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس

  .الموجودات المالية والمطلوبات المالية

تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة 
ألغراض المتاجرة واإلستثمارات المتاحة للبيع واإلستثمارات في التجارية واإلستثمارات المحتفظ بھا 

مدفوعة المصروفات ال إستثناءشركات زميلة وتمويل شركات مستثمر فيھا وأرصدة مدينة أخرى ب
 ً الذمم الدائنة التجارية وتوزيعات أرباح مستحقة ومصروفات بينما تتكون المطلوبات المالية من . مقدما

  .مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

إن القيمة العادلة لألدوات المالية التختلف بصورة جوھرية عن قيمتھا المدرجة بھا ، إال إذا أشير إلى 
   .غير ذلك
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٢٨ 
 

 

  محتملةلتزامات إ -٢٠

  تضمن الشركة نسبة من التسھيالت اإلئتمانية الممنوحة للشركة العربية للسلفونات المحدودة 
من بعض البنوك التجارية السعودية والتي  ٪٣٤بنسبة مساھمتھا في الشركة بواقع ) شركة زميلة(

في ) شركة زميلة(نتيجة لتعثر الشركة العربية للسلفونات المحدودة . لایر سعودي ٧٫٧٣٨٫١٣٣تبلغ 
سداد أقساط التسھيالت اإلئتمانية فقد طالبت البنوك الشركة بسداد المبلغ لكونھا ضامنة للشركة 

ربيع الثاني  ١١األھلي التجاري المؤرخ بتاريخ  المقترضة وذلك بموجب خطاب مطالبة من البنك
لایر  ٢٫٦٣٩٫٠١٥م والذي يوضح مطالبة البنك بمديونية بمبلغ ٢٠١٦يناير  ٢١ھـ الموافق ١٤٣٧

ً بخطاب مطالبة من البنك السعودي البريطاني المؤرخ بتاريخ  ھـ ١٤٣٧محرم  ٦سعودي وأيضا
. لایر سعودي ٥٫٠٩٩٫١١٨ك بمديونية بمبلغ م والذي يوضح مطالبة البن٢٠١٥أكتوبر  ٢١الموافق 

قامت الشركة بإثبات مبلغ المطالبة في دفاترھا وتحميله على الشركة الزميلة ، وتم عمل مخصص 
 م٢٠١٧سبتمبر  ٣٠خالل الفترة المنتھية في  .٪ من إجمالي المبلغ المستحق من البنوك٥٠بواقع 

   ٠المبلغ المستحقمن إجمالي  ٪١٠٠بتكملة المخصص إلى قامت الشركة 

  محتملةمكاسب  -٢١

ھـ برفع دعوى قضائية لدى ديوان المظالم ضد شركة الزيت ١٤٢٨رجب  ٢٨قامت الشركة بتاريخ 
مليار  ٢٫٠٣ات مستحقة من سنوات سابقة بمبلغ إيرادتطالبھا ب) أرامكو السعودية(العربية السعودية 

م صدر حكم من المحكمة ٢٠١٤يوليو  ١٤ھـ الموافق ١٤٣٥شعبان  ١٧بتاريخ . لایر سعودي
تأييد ھذا الحكم من قبل محكمة   ھـ١٤٣٦محرم  ١٧وتم بتاريخ ) مظالمديوان ال(اإلدارية بالدمام 

مليون لایر  ١٣٧٫١إستئناف الدمام والمذيل بختم التنفيذ بأن تدفع شركة أرامكو السعودية مبلغ وقدره 
مازال الحكم محل التنفيذ حتى تاريخه وقد تقدمت الشركة بتظلم للمقام السامي . سعودي للشركة 

م للمطالبة بتنفيذ الحكم المذكور ٢٠١٦فبراير  ١٨ھـ الموافق ١٤٣٧جمادى األول  ٩الكريم بتاريخ 
جمادى  ١٤بناًء على خطاب المستشار القانوني بتاريخ   .وإلزام شركة أرامكو السعودية بالسداد

القضية م فقد تلقى ديوان المظالم األمر السامي بإعادة نظر ٢٠١٧مارس  ١٣ھـ الموافق ١٤٣٨الثاني 
ً  من جديد على أن يكون حكمه   .نھائيا

من مكتب المستشار القانوني  م٠٤/١٠/٢٠١٧الموافق  ھـ١٤/٠١/١٤٣٩بلغت الشركة بتاريخ ت
مذكرة رد مكونة من ) أرامكو( افي ھذه الجلسة قدم وكيل المدعى عليھالمكلف بمتابعة القضية أنه 

. عشر صفحات وبعرضھا على المستشار القانوني للشركة طلب مھلة للرد على ھذه المذكرة) ١٠(
ھـ الموافق ١٩/٠٢/١٤٣٩القضية إلى جلسة يوم األربعاء ھذه تم تأجيل النظر في ،  عليه بناءً و
   .م٨/١١/٢٠١٧
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  المخاطر إدارة -٢٢

  مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر 

اإلئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع إئتمان لكل عميل تلتزم الشركة بإدارة مخاطر . لخسارة مالية
  .ومراقبة الذمم المدينة القائمة

  مخاطر أسعار الفائدة
و إعادة التفاوض حول  تتعلق مخاطر أسعار الفائدة بالتغير في أسعار الفائدة الجارية عند التفاوض

لم يكن لدى الشركة . األدوات المالية التي تتأثر باألوضاع المالية الحالية في السوق المحلي والعالمي
  .أصول ذات قيمة جوھرية تحمل فوائد خالل الفترة الحالية والفترة المقارنة

  السيولةمخاطر 
ر األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجھھا الشركة في توفي

تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة بمبلغ . المتعلقة باألدوات المالية
تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة وذلك من خالل اإلحتفاظ بأرصدة . يعادل قيمته العادلة

ية الحصول على التسھيالت الكافية ، إذا تطلب األمر، لتغطية نقدية لدى البنوك والتأكد من إمكان
  .إلتزاماتھا قصيرة األجل بشكل مستمر

  مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف 

لم تقم . أعمالھا العادية تخضع الشركة للتقلبات في أسعارالصرف األجنبي خالل دورة. اإلحتياطي
  .الشركة بأية معامالت ھامة بعمالت عدا اللایر السعودي خالل الفترة

 نتائج األعمال عن الفترة المالية األولية -٢٣

ً عن النتائج الفعلية ألعمال السنة  إن نتائج األعمال عن الفترة المالية األولية قد ال تكون مؤشراً دقيقا
    .كاملةً 

  أرقام المقارنة -٢٤

  .الحالية الفترةرقام المقارنة لتتماشى مع عرض بعض أ عادة تصنيفإ تم

  القوائم المالية األولية الموجزة إعتماد  -٢٥

ھـ الموافق ١٤٣٩ صفر ١١مجلس اإلدارة بتاريخ  من قبل القوائم المالية األولية الموجزةتم إعتماد 
  .م ٢٠١٧ أكتوبر ٣١

  


