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التنظيم والنشاط
إســم الـشركة :

شركة المصافي العربية السعودية .

الكيان القانوني :

شركة مساهمة سعودية .

السجل التجـاري:

تم تسجيل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  1060006661بتاريخ
46,9/49/49هـ .
بلغ رأس المال المكتتب فيه والمدفوع مبلغ  45090009000لاير سعودي (مائة
وخمسون مليون لاير سعودي) مدفوع بالكامل مقسم إلى 4590009000
(خمسة عشرة مليون سهم) عادي قيمة كل منها عشرة رياالت .

أغراض الشركة:

القيام باألعمال البترولية بجميع فروعها وبكافة أوجه النشاط المتعلقة بها ويشمل
ذلك دون تحديد شراء ونقل وتصفية وبيع وإستيراد وتصدير وتوزيع البترول بما في
ذلك النفط الخام والمنتوجات البترولية ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية
وخارجها والقيام بتنفيذ مشروعات المياه وإصالح األراضي والمرافق والنقل ،
وكافة األعمال والمشروعات الصناعية والتجارية  ،واإلشتراك في تأسيس الشركات
وشراء األسهم وحصص الشركات القائمة  ،والقيام بأي عمليات أخرى إلستثمار
رأس مالها وإحتياطياتها .
يتمثل نشاط الشركة الحالي في اإلستثمار في شركات محلية وبالتالي ينحصر
نشاطها في قطاع اإلستثمار وال يوجد لها قطاعات أعمال أخرى.

السنة الماليـة :

تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية
شهر ديسمبر من نفس السنة .

الفترة المالية :

تبدأ الفترة المالية الحالية في  4يناير 9049م وتنتهي في  60يونيو 9049م

رأسمال الشركة:

العنوان المسجل للمركز الرئيسي للشركة والكائن بمدينة جدة على النحو التالي:
مركز أدهم التجاري
طريق المدينة المنورة
ص.ب  4446جدة 94164
المملكة العربية السعودية.
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أسس اإلعداد
أ-

المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 61التقرير المالي
األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين.
ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموجزة كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة إلعداد
مجموعة كاملة من القوائم المالية السنوية ،ويجب قراءتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية للشركة
كما في  64ديسمبر 904,م .نتائج الفترة األولية المنتهية في  60يونيو 9049م ال تمثل مؤشرا ً
على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في  64ديسمبر 9049م.

ب-

أسس القياس
تم إعداد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات في أدوات حقوق
ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بإستخدام أساس االستحقاق المحاسبي.

ج-

عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي والذي يمثل عملة النشاط.

د-

إستخدام الحكم والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة من اإلدارة استخدام بعض التقديرات واالفتراضات التي
تؤثر في المبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات ،واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج
الفعلية عن هذه التقديرات.
المجاالت الهامة ألحكام اإلدارة الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية والمصادر الهامة للتقديرات
وحاالت عدم التأكد والتي لها تأثير جوهري ،مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية للسنة السابقة
باستثناء األحكام الهامة الجديدة والمصادر الهامة للتقديرات وحاالت عدم التأكد المتعلقة بتطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي  45والمعيار الدولي للتقرير المالي المبينة في اإليضاح رقم /6ب.
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السياسات المحاسبية الهامة
أ-

المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة التي لم يتم تطبيقها
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  45والمعيار الدولي  9اعتبارا ً من  4يناير
9049م وتم توضيح أثر تطبيق هذه المعايير بالكامل في اإليضاح /6ب .إن عددا ً من المعايير
الجديدة والتعديالت على المعايير سارية اعتبارا ً من  4يناير 9049م ولكن ليس لها أثر جوهري
على القوائم المالية للشركة.
المعايير الصادرة غير المطبقة
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  – 01عقود اإليجار
إن هذا المعيار يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  4يناير 9049م مع السماح
بالتطبيق المبكر ولكن لم تقم الشركة بتطبيقه عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة.
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  43كيف يقوم معد القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية باالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود اإليجار .يوفر المعيار
نموذج محاسبة واحد للمستأجر والذي يتطلب من المستأجرين االعتراف بموجودات ومطلوبات
جميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة اإليجار  49شهرا ً أو أقل ،أو إذا كان األصل ذو قيمة منخفضة.
بينما يواصل المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية أو تمويلية ،حيث أن نهج
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  43بشأن محاسبة المؤجرين لم يتغير بشكل جوهري عن سابقه
وهو معيار المحاسبة الدولي رقم .4,
من غير المتوقع أن تطبيق هذا المعيار خالل الفترات الالحقة قد يكون له أثر مالي جوهري على
القوائم المالية للشركة.

ب-

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
تتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع
تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  64ديسمبر 904,م ،فيما
عدا تطبيق المعايير الجديدة السارية من  4يناير 9049م .لم تقم الشركة بالتطبيق المبكر ألي معايير
أخرى أو تفسيرات أو تعديالت صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  45والمعيار الدولي  9اعتبارا ً من  4يناير
9049م وتم توضيح أثر تطبيق هذه المعايير بالكامل في اإليضاح /6ب .إن عددا ً من المعايير
الجديدة والتعديالت على المعايير سارية اعتبارا ً من  4يناير 9049م ولكن ليس لها أثر جوهري
على القوائم المالية للشركة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ب -التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 0,اإليراد من العقود مع العمالء"
ينشئ المعيار الدولي للتقرير المالي  45إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف
باإليرادات .يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 49اإليرادات" ومعيار المحاسبة ادلولي
" 44عقود اإلنشاءات" والتفسيرات المتعلقة بهما .تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عند حصول
العميل على السيطرة على البضائع في المرحلة الزمنية عند تسليم البضائع واالقرار باستالمها ،بما
يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  .45وعليه ،ليس هناك أي أثر هام من تطبيق
المعيار الدولي للتقرير المالي " 45اإليرادات من العقود مع العمالء" على إثبات إيرادات الشركة.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 7األدوات المالية"
يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  9متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
وبعض عقود شراء أو بيع البنود غير المالية ،ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم
" 69األدوات المالية – القياس واالعتراف".
فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات
المحاسبية السابقة:
التصنيف للموجوادت المالية
يتضمن المعيار الدولي للتقرير المالي  9ثالثة فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية وهي:
الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة ،والموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر والموجودات التي تقاس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو الخسارة .هذا
المعيار يستبعد فئات معيار المحاسبة الدولي رقم  69الحالية للمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق،
والقروض والذمم المدينة والمتاحة للبيع.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9فإن المشتقات المالية المدمجة في العقود التي يكون
األداة األساسية هي الموجودات المالية ضمن نطاق المعيار ال يتم تقسيمها وإنما يتم تقييم األداة
المالية المختلطة ككل بغرض تصنيفها.
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 -0السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ب-

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
اإلنخفاض في القيمة
يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي رقم
 69بنموذج الخسارة االئتمانية المستقبلية المتوقعة ،وهذا يتطلب تقديرا ً بشأن كيفية تأثير التغيرات
في العوامل االقتصادية على نماذج الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي سيتم تحديدها على أساس
االحتمال المرجح.
سيتم تطبيق النموذج الجديد لالنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة
أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ما عدا االستثمارات في أدوات حقوق الملكية وكذلك
على موجودات العقود.
بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9سيتم قياس مخصصات الخسارة وفقا ً ألحد األسس
التالية:
 -4الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى  49شهراً .تنتج هذه الخسارة االئتمانية المتوقعة عن
أحداث التعثر في السداد والمحتملة خالل  49شهرا ً بعد تاريخ التقرير.
 -9الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية .هي الخسارة االئتمانية المتوقعة التي
تنتج عن جميع أحداث التعثر في السداد على مدار العمر المتوقع لألداة المالية.
بالنسبة للخسارة االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،يتم تطبيق القياس إذا زادت المخاطر االئتمانية
للموجودات المالية بشكل كبير في تاريخ التقرير منذ االعتراف األولي لها ،ويطبق قياس الخسارة
االئتمانية المتوقعة على مدى  49شهرا ً إذا لم تزد هذه المخاطر االئتمانية بشكل كبير يجوز للمنشأة
تحديد عدم زيادة المخاطر االئتمانية بشكل كبير في حالة أن تكون األداة معرضة لمخاطر ائتمانية
منخفضة في تاريخ التقرير .إال أن قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمريتم تطبيقه على
الداوم للذمم المدينة التجا رية وموجودات العقد بدون أي مكونات تمويل هامة .يجوز للمنشأة اختيار
تطبيق هذه السياسة أيضا ً للذمم المدينة التجارية وموجودات العقد بمكونات تمويل هامة.
التصنيف للمطلوبات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة
الدولي رقم  69بهدف تصنيف المطلوبات المالية ،إال أنه وبموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 69
فإن جميع التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الربح أو
الخسارة يتم االعتراف بها في قائمة الربح أو الخسارة بينما يتم بموجب المعيار الدولي للتقرير
المالي رقم  9عرض التغير في القيمة العادلة المتعلق بالتغيرات في المخاطر االئتمانية للمطلوبات
في بيان الدخل الشامل اآلخر بينما المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة يتم عرضه في قائمة
الربح أو الخسارة.
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 -0السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
ب-

التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة (تابع)
محاسبة التحوط
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9نموذج محاسبة تحوط جديد تم تصميمه ليتماشى بشكل
أقرب مع كيفية قيام المنشآت بأنشطة إدارة المخاطر عند التحوط من التعرض للمخاطر المالية
وغير المالية.
يعرض الجدول التالي فئات القياس األصلية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ،69وكذلك فئات
القياس الجديدة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9لفئة الموجودات المالية الخاصة بالشركة
كما في  4يناير 9049م:

التصنيف الجديد
وفقا للمعيار الدولي
للتقرير المالي 7

القيمة الدفترية
األساسية وفقا
لمعيار المحاسبة
الدولي 07

أدوات حقوق ملكية
بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

99999519915

99999519915

4199999069

4199999069

9,95,09411

9,95,09411

000.2,0.080

000.2,0.080

الموجودات المالية

التصنيف األساسي
وفقا لمعيار المحاسبة
الدولي 07

استثمار في أدوات حقوق
الملكية

استثمارات متاحة للبيع

ذمم مدينة

قروض وتسهيالت

التكلفة المطفأة

نقد وما في حكمه

قروض وتسهيالت

التكلفة المطفأة

القيمة الدفترية
الجديدة وفقا للمعيار
الدولي للتقرير
المالي 7
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ممتلكات  ،آالت ومعدات – صافى
تتمثل الحركة في الممتلكات  ،اآلالت والمعدات – صافي للفترة المنتهية في  60يونيو 9049م مما يلي:
التكلفـــة

نسب

اإلستهالك المتراكم

الرصيد في

القيمة الدفترية – صافي

الرصيد في

الرصيد في

اإلستهالك

8302/30/30م

إضافات

إستبعادات

8302/31/03م

8302/30/30م

إستهالك

أثاث ومفروشات وتركيبات

%90

1139930

-

-

1139930

16,9946

990,5

-

سيارات

%90

,99000

-

-

,99000

,99999

-

-

,99999

5959930

-

-

5959930

5439949

990,5

-

549999,

البيان

الرصيد في

الرصيد في

الرصيد في

إستبعادات

8302/31/03م

8302/31/03م

8302/08/00م

1699999

399,9

9901,

4

4

399,6

99019
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-,

إستثمارات في شركات زميلة
تتكون اإلستثمارات في الشركات الزميلة مما يلي:
نسبة الملكية
الشركة العربية للصهاريج المحدودة
الرصيد في بداية الفترة/السنة
نصيب الشركة في (خسارة) أرباح الشركة
الزميلة
الرصيد في نهاية الفترة/السنة
الشركة العربية للسلفونات المحدودة
الرصيد في بداية الفترة/السنة
نصيب الشركة في خسائر الشركة الزميلة
مخصص إنخفاض
الرصيد في نهاية الفترة/السنة
إجمالي اإلستثمار في الشركات الزميلة

8302/31/03م

904,/49/64م

٪9,
5490069,60

5093469994

)(19494

6909169

,3.777.,07

,0.330.203

٪61
6369003
()6369003
,3.777.,07

3939959
()6669913
010.331
,0.011.201

قرر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه المنعقد بتاريخ  9محرم 4169هـ الموافق  40أكتوبر 9043م
تعميد المستشار القانوني للشركة برفع دعوى قضائية ضد إدارة الشركة العربية للسلفونات وذلك للنتائج
الغير مرضية للشركة المذكورة والتي ترتب عليها خسائر أكثر من نصف رأس مالها .تم رفع الدعوى
القضائية رقم (9 /45,1ق) لعام 4169هـ بتاريخ 4169/9/94هـ الموافق 9043/44/94م ومطالبة
الشركة العربية للسلفونات بمبلغ  9399399466لاير سعودي يمثل كافة الخسائر التي لحقت بالشركة
من جراء إدارتها ومطالبتها بالتعويض عن الخسائر الموضحة بالئحة الدعوى ضد الشركة العربية
للسلفونات المحدودة.
بتاريخ 4169/6/9هـ الموافق 9043/49/9م تلقت الشركة تبليغ بدعوى قضائية لدى المحكمة اإلدارية
بجدة لدى الدائرة التجارية الثانية رقم (9 /4359ق) مرفوعة من سلطان محمد قصي ولي الدين أسعد
(شريك) في الشركة العربية للسلفونات ضد شركة المصافي العربية السعودية يطالب فيه بحل وتصفية
الشركة العربية للسلفونات وفقا ً ألحكام المادة  494من نظام الشركات نظرا ً لتعرض الشركة لخسائر
تجاوزت نصف رأس مالها .تبلغت الشركة بتاريخ 4169/3/93هـ الموافق 9049/6/41م من مكتب
المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية أنه في هذه الجلسة حكمت الدائرة بحل وتصفية الشركة
العربية للسلفونات المحدودة وتعيين مكتب المحاسب القانوني صالح النعيم مصفيا ً للشركة العربية
للسلفونات المحدودة والتحقق من الخسائر ومسؤولية الشركة العربية للسلفونات عنها .تم أخذ مخصص
إنخفاض بكامل القيمة الدفترية لإلستثمار خالل الربع االول من 9049م.
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إستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

أ-

تتكون اإلستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مما يلي:

المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي
شركة اسمنت تبوك
بنك الرياض

ب-

8302/31/03م

8302/08/00م

11191699510

9949493996,

493949991

49,999,09

699091

609000

11394399559

99999519915

األرباح غير المحققة:
8302/31/03م

8302/08/00م

الرصيد في بداية الفترة

4,990959505

43,915,9699

األرباح غير المحققة عن الفترة

45699419346

19539940,

69599109449

4,990959505

ج-

ملخص موقف اإلستثمارات كما يلي:
القيمة السوقية

إسم الشركة

للسهم في  03الرصيد في 03

الرصيد في 00

أرباح (خسائر)

يونيو 8302م

ديسمبر 8302م

غير محققة

عدد األسهم

يونيو 8302م

4594919190

99995

المجموعةةةةةةةةة السةةةةةةةةعودية لإلسةةةةةةةةتثمار
الصناعي
شركة أسمنت تبوك
49995,4
بنك الرياض
99100

45696499606 9949493996, 11191699510

46943

493949991

49,999,09

()4039,41

43993

699091

609000

99091

45699419346 99999519915 11394399559
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ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى
تتكون الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخرى مما يلي:
توزيعات أرباح مستحقة
مصروفات مدفوعة مقدما ً
دفعات أخرى*

8302/31/03م

8302/08/00م

4959549
395,49950
393939,39

,959,9910
599519
395,49950
4199999069

* تتمثل الدفعات األخرى في األتعاب المدفوعة للخبير المحاسبي مكتب باكودح وأبوالخير والمكلف مةن
قبل الدائرة التجارية الثانية بفرع المحكمة اإلدارية بالةدمام التةي نظةرت فةى الةدعوى المرفوعةة ضةد
شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) (إيضاح  . )49سيتحمل الطرف الخاسر هذا المبلغ.

-2

معامالت مع أطراف ذات عالقة
أ-

تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركاء بالشركة وأقاربهم والشركات التي يمتلكون فيها بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة أسهم أو حصص تخولهم في حصة السيطرة على هذه الشركات .فيما يلي
ملخصا ً بأهم المعامالت التي أبرمت مع هذه األطراف خالل الفترة.
العالقة

اإلسم
الشركة العربية للصهاريج المحدودة

زميلة

العضو المنتدب

-

ب-

حجم المعاملة

حجم المعاملة

طبيعة المعاملة

خالل 8302م

خالل 8302م

أتعاب خدمات إدارية

,596,5

,596,5

رواتب و بدالت

4909000

4909000

األرصدة الناتجة من المعامالت أعاله في كما يلي:

ب 4-المستحق من شركات زميلة:
الشركة العربية للصهاريج المحدودة
الشركة العربية للسلفونات المحدودة (إيضاح )4,

(يخصم) مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها (إيضاح )44

8302/31/03م

8302/08/00م

9939539

,,59949

,9,699466
(),9,699466

,9,699466
(),9,699466

9939539

,,59949
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رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل مبلغ  45090009000لاير سعودي مقسم إلى
 4590009000سهم بقيمة إسمية قدرها  40لاير سعودي عن كل سهم.

 -03إحتياطي نظامي
تمشيا ً مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فإنه يتم تحويل  ٪40من صافي الدخل لتكوين
اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا اإلحتياطي  ٪60من رأس المال  .هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.
أقرت الجمعية العامة غير العادية التاسعة بتاريخ  96رجب 416,هـ الموافق  90أبريل 904,م
الموافقة على تعديل النظام األساسي للشركة وفقا ً لنظام الشركات الجديد 416,هـ 9045 /م الخاص
بتعديل نسبة اإلحتياطي النظامي إلى  ٪60من رأس المال.

 -00مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى
تتكون المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى مما يلي
مصروفات مستحقة
مطلوبات متداولة أخرى*

*

8302/31/03م

8302/08/00م

6909694

9349669

590999449

,9,699466

591499500

,999991,4

تتمثل المطلوبات المتداولة األخرى في إلتزام لبنوك تجارية نتيجة لكونها ضامنة لتسةهيالت ممنوحةة
إلحدى الشركات الزميلة (شركة السيلفونات) وذلك نتيجة لطلب البنوك بسةداد الجةزء المضةمون مةن
قبةةل الشةةركة بةةالمبلغ أعةةاله وتةةم إثبةةات مديونيةةة علةةى الشةةركة الزميلةةة بةةذلك المبلةةغ  ،ونظةرا ً لتةةدهور
المركةةةز المةةةالي للشةةةركة الزميلةةةة فقةةةد تةةةم تكةةةوين مخصةةةص ديةةةون مشةةةكوك فةةةي تحصةةةيلها بمبلةةةغ
 69939903,لاير سعودي (إيضاح  )9والةذي يمثةل نسةبة  %50مةن إجمةالي المبلةغ المسةتحق مةن
الشركة الزميلة .خالل السنة المنتهية في  64ديسمبر 904,م قامةت الشةركة بعمةل مخصةص ببةاقي
المبلةةغ المسةةتحق مةةن الشةةركة العربيةةة للسةةلفونات المحةةدودة .خةةالل الفتةةرة المنتهيةةة فةةي  06يونيةةو
9049م وبنةةاءا ً علةةى حكةةم محكمةةة التنفيةةذ بجةةدة وتوجيةةه مؤسسةةة النقةةد العربةةي السةةعودي قةةام البنةةك
األهلةةي بسةةحب مبلةةغ الضةةمان البنكةةي البةةالغ  993699041لاير سةةعودي الخةةاص بالشةةركة العربيةةة
للسلفونات المحدودة .تم عكس أثر هذه العملية في المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى.

-4,شركة المصافي العربية السعودية
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 -08الزكاة الشرعية
موقف الربط الزكوي
قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات حتى  64ديسمبر 904,م وحصلت على شهادة من
الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) للسنة المنتهية فى  64ديسمبر 904,م  .أصدرت الهيئة ربوطا ً
زكوية للسنوات من 9040م إلى 9043م ونتج عنها إلتزام زكوي إضافي على الشركة بمبلغ 169935,
لاير سعودي تم سداده خالل الربع الثاني من سنة 9049م .

 -00إيرادات اإلستثمارات
تتكون إيرادات اإلستثمارات للفترة المنتهية في  60يونيو مما يلي:
المجموعة السعودية لإلستثمار الصناعي
شركة أسمنت تبوك
بنك الرياض

8302م

8302م

949
949

,959,9910
49530
,95999900

 -00نصيب الشركة من صافي أرباح (خسائر) الشركات الزميلة المستثمر فيها
يتكةون نصةةيب الشةركة مةةن صةةافي أربةاح (خسةةائر) الشةةركات الزميلةة المسةةتثمر فيهةةا للفتةرة المنتهيةةة فةةي
 60يونيو مما يلي:
الشركة العربية للصهاريج المحدودة
الشركة العربية للسلفونات المحدودة

8302م

8302م

()19494
()19494

4649099
()6667913
()909994,

 -0,ربحية ( خسارة ) السهم
تم إحتساب (خسارة) السهم األساسية والمخفضة بقسمة صافي الربح (الخسارة) على عةدد األسةهم البالغةة
 45مليون سهم.

-49شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03يونيو 8302م

 -01القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم إستالم ه عند بيع الموجودات أو دفعه لتحويل إحدى المطلوبات في
معاملة منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .تتكون األدوات المالية للشركة من الموجودات
المالية والمطلوبات المالية.
تتكون الموجودات المالية للشركة من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والذمم المدينة التجارية
واإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض المتاجرة واإلستثمارات المتاحة للبيع واإلستثمارات في شركات
زميلة وتمويل شركات مستثمر فيها وأرصدة مدينة أخرى بإستثناء المصروفات المدفوعة مقدماً .بينما
تتكون المطلوبات المالية من الذمم الدائنة التجارية وتوزيعات أرباح مستحقة ومصروفات مستحقة
ومطلوبات متداولة أخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية التختلف بصورة جوهرية عن قيمتها المدرجة بها  ،إال إذا أشير إلى
غير ذلك.

 -02إلتزامات محتملة
تضةةةةمن الشةةةةركة نسةةةةبة مةةةةن التسةةةةهيالت اإلئتمانيةةةةة الممنوحةةةةة للشةةةةركة العربيةةةةة للسةةةةلفونات المحةةةةدودة
(شركة زميلة) بنسبة مساهمتها في الشركة بواقةع  ٪61مةن بعةض البنةوك التجاريةة السةعودية والتةي تبلةغ
 ,9,699466لاير سعودي .نتيجةة لتعثةر الشةركة العربيةة للسةلفونات المحةدودة (شةركة زميلةة) فةي سةداد
أقساط التسهيالت اإلئتمانية فقد طالبت البنوك الشركة بسداد المبلغ لكونها ضامنة للشركة المقترضة وذلةك
بموجب خطاب مطالبة من البنك األهلي التجاري المؤرخ بتةاريخ  44ربيةع الثةاني 416,هةـ الموافةق 94
ينةةاير 9043م والةةذي يوضةةح مطالبةةة البنةةك بمديونيةةة بمبلةةغ  993699045لاير سةةعودي وأيض ةا ً بخطةةاب
مطالبةةة مةةن البنةةك السةةعودي البريطةةاني المةةؤرخ بتةةاريخ  3محةةرم 416,هةةـ الموافةةق  94أكتةةوبر 9045م
والةةذي يوضةةح مطالبةةة البنةةك بمديونيةةة بمبلةةغ  590999449لاير سةةعودي .قامةةت الشةةركة بإثبةةات مبلةةغ
المطالبة في دفاترها وتحميله على الشةركة الزميلةة  ،وتةم عمةل مخصةص بواقةع  ٪50مةن إجمةالي المبلةغ
المستحق من البنوك .خالل السنة المنتهية في  64ديسةمبر 904,م قامةت الشةركة بتكملةة المخصةص إلةى
 ٪400من إجمالي المبلغ المستحق .خالل الفترة المنتهية في  60يونيو 9049م وبنةاءا ً علةى حكةم محكمةة
التنفيذ بجدة وتوجيه مؤسسة النقةد العربةي السةعودي قةام البنةك األهلةي بسةحب مبلةغ الضةمان البنكةي البةالغ
 993699041لاير سعودي الخاص بالشركة العربية للسلفونات المحةدودة .تةم عكةس أثةر هةذه العمليةة فةي
المستحقات والمطلوبات المتداولة األخرى (إيضاح .)44
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 -02مكاسب محتملة
قامت الشةركة بتةاريخ  99رجةب 4199هةـ برفةع دعةوى قضةائية لةدى ديةوان المظةالم ضةد شةركة الزيةت
العربية السعودية (أرامكو السعودية) تطالبها بإيرادات مستحقة من سنوات سةابقة بمبلةغ  9906مليةار لاير
سعودي .بتاريخ  4,شعبان 4165هـ الموافق  41يوليو 9041م صدر حكم من المحكمة اإلدارية بالةدمام
(ديوان المظالم) وتم بتاريخ  4,محرم 4163هـ تأييد هذا الحكم من قبل محكمة إسةتئناف الةدمام والمةذيل
بختم التنفيذ بأن تةدفع شةركة أرامكةو السةعودية مبلةغ وقةدره  46,94مليةون لاير سةعودي للشةركة .مةازال
الحكم محل التنفيذ حتى تاريخه وقةد تقةدمت الشةركة بةتظلم للمقةام السةامي الكةريم بتةاريخ  9جمةادى األول
416,هةةـ الموافةةق  49فبرايةةر 9043م للمطالبةةة بتنفيةةذ الحكةةم المةةذكور وإلةةزام شةةركة أرامكةةو السةةعودية
بالسةداد .بنةا ًء علةى خطةاب المستشةار القةانوني بتةاريخ  41جمةادى الثةاني 4169هةـ الموافةق  46مةارس
904,م فقد تلقى ديوان المظالم األمر السامي بإعادة نظر القضية من جديد على أن يكون حكمه نهائياً.
تبلغةةةةةةت الشةةةةةةركة بتةةةةةةاريخ 4169/0,/60هةةةةةةـ الموافةةةةةةق 9049/01/43م مةةةةةةن مكتةةةةةةب المستشةةةةةةار
القةةةانوني المكلةةةف بمتابعةةةة القضةةةية أنةةةه فةةةي هةةةذه الجلسةةةة قةةةدم وكةةةالء المةةةدعى عليهةةةا (أرامكةةةو) مةةةذكرة
جوابيةةةة مةةةن أربةةةع صةةةفحات تمثةةةل ردهةةةم علةةةى مةةةاورد فةةةي المةةةذكرة المقدمةةةة مةةةن المستشةةةار القةةةانوني
للشةةةركة فةةةي الجلسةةةة السةةةابقة ،وبعرضةةةها علةةةى المستشةةةار القةةةانوني للشةةةركة أفةةةادت الةةةدائرة نةةةا رة
الةةةدعوى أن هةةةذه المةةةذكرة الجديةةةد فيهةةةا وسةةةبق الةةةرد عليهةةةا فةةةي المةةةذكرات الجوابيةةةة السةةةابقة وأن هةةةذه
المةةذكرة لةةم تتضةةمن الةةرد علةةى الموضةةوع كمةةا هةةو موضةةح فةةي المةةذكرة المقدمةةة مةةن قبةةل المستشةةار
القةةةانوني للشةةةركة فةةةي الجلسةةةة السةةةابقة .بعةةةرض ذلةةةك علةةةى وكةةةالء المةةةدعى عليهةةةا طلبةةةوا مهلةةةة للةةةرد
الموضةةةةةوعي علةةةةةى ذلةةةةةك .بنةةةةةا ًء عليةةةةةه  ،تبلغةةةةةت الشةةةةةركة بتةةةةةاريخ 4169/44/06هةةةةةـ الموافةةةةةةق
9049/0,/43م مةةةن مكتةةةب المستشةةةار القةةةانوني المكلةةةف بمتابعةةةة القضةةةية أنةةةه فةةةي هةةةذه الجلسةةةة قةةةدم
وكيةةةةل المةةةةدعى عليهةةةةا (أرامكةةةةو) مةةةةذكرة رد مكونةةةةة مةةةةن ( )4,صةةةةفحة وبعرضةةةةها علةةةةى المستشةةةةار
.
القةةةةةةةةةانوني للشةةةةةةةةةركة طلةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةن الةةةةةةةةةدائرة مهلةةةةةةةةةة للةةةةةةةةةرد علةةةةةةةةةى هةةةةةةةةةذه المةةةةةةةةةذكرة
وبنةةةةةةةاء عليةةةةةةةه تةةةةةةةم تأجيةةةةةةةل موعةةةةةةةد الجلسةةةةةةةة الةةةةةةةى يةةةةةةةوم األثنةةةةةةةين 4169/49/60هةةةةةةةـ الموافةةةةةةةق
9049/09/40م.

 -07إدارة المخاطر
مخاطر أسعار األسهم
إن أنشطة الشركة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة من ضمنها مخاطر سوق األسهم .إن مخاطر سعر
األسهم هي مخاطر إنخفاض القيمة العادلة نتيجة التغير في مستوى مؤشرات األسهم والقيمة اإلفرادية
لكل سهم .تتعرض إستثمارات الشركة المتاحة للبيع وتلك المقتناة ألغراض المتاجرة إلى مخاطر السعر
حيث أنها تتكون من إستثمارات في أسهم حقوق ملكية .تقوم الشركة بتنويع محفظتها اإلستثمارية إلى
الحد الممكن وذلك إلدارة مخاطر أسعار األسهم الناتجة عن إستثماراتها في أسهم حقوق الملكية.
مخاطر اإلئتمان
تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر
لخسارة مالية .تلتزم الشركة بإدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالعمالء  -إن وجدت  -وذلك بوضع إئتمان
لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  03يونيو 8302م
مخاطر أسعار الفائدة
تتعلق مخاطر أسعار الفائدة بالتغير في أسعار الفائدة الجارية عند التفاوض وإعادة التفاوض حول
األدوات المالية التي تتأثر باألوضاع المالية الحالية في السوق المحلي والعالمي .لم يكن لدى الشركة
أصول ذات قيمة جوهرية تحمل فوائد خالل السنة الحالية والسنة المقارنة.
مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات
المتعلقة باألدوات المالية .تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة بمبلغ
يعادل قيمته العادلة .تقوم الشركة بإدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة وذلك من خالل اإلحتفا بأرصدة
نقدية لدى البنوك والتأكد من إمكانية الحصول على التسهيالت الكافية  ،إذا تطلب األمر ،لتغطية
إلتزاماتها قصيرة األجل بشكل مستمر.
مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف
اإلحتياطي .تخضع الشركة للتقلبات في أسعارالصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية .لم تقم
الشركة بأية معامالت هامة بعمالت عدا الريال السعودي خالل الفترة.

 -83أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية.

 -80إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة
تم إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  4169/44/49هـ الموافق
 9049/09/04م .

