شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية للسنة المالية
المنتهية في  13ديسمبر 9132م
وتقرير مراجع الحسابات المستقل

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
القوائم المالية للسنة المالية
المنتهية في  13ديسمبر 9132م
وتقرير مراجع الحسابات المستقل

فهرس

صفحة
5-2

-

تقرير مراجع الحسابات المستقل

-

قائمة المركز المالي

6

-

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

7

-

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

8

-

قائمة التدفقات النقدية

9

-

إيضاحات حول القوائم المالية

29-01

92/3

شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)

 - 3نبذة عن الشركة
إن شركة المصافي اللربية السلودية ("الشركة ") هي شركة مسداهمة سدلودية مسدج ة بموجدا السدجل التجداري الصدادر مدن مديندة جددة بدرقم
 6111111116وتاريض  09او الحجة 0179هـ المواف  06سبتمبر 0961م.
كما في  10ديسمبر 2109م ب غ رأس مال الشركة مب غ  051م يون لاير سلودي ( 10ديسمبر 2108م  051 :م يون لاير سلودي) مقسم إلدئ
 05م يون سةم ( 10ديسمبر 2108م  05 :م يون سةم) بقيمة إسمية قدرها  01لاير سلودي ىن كل سةم.
يتمثل نشاط الشركة في إستخراج النفط الخام ،إنشاء محطات التكرير والبتروكيماويدات والمصدافي ،التلامدل فدي ا وراق الماليدة بصدفة أصديل،
شراء وبيع ا راضي واللقارات وتقسيمةا وأنشطة البيع ى ئ الخارطة ،إدارة وتأجير اللقارات المم وكة أو المرجرة (غير سكنية).
يتمث ل نشاط الشركة الحالي في االستثمار في شركات مح ية وبالتالي ينحصر نشاطةا في قطاع ا ستثمار وال يوجد لةا قطاىات أىمال أخر .
يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:
مركز ادهم التجاري  ،جدة
طري المدينة المنورة
 .ا  ، 0001جدة  ، 20610المم كة اللربية السلودية
تبدأ السنة المالية ل شركة من بداية شةر يناير من كل سنة ميالدية وتنتةي بنةاية شةر ديسمبر من نفس السنة.

 - 9ملخص السياسات المحاسبي الهامة
 3-9بيان اإللتزام
تم اىداد القوائم المالية (" القوائم المالية") وفقا ل ملايير الدولية ل تقرير المالي الملتمدة في المم كة اللربية السلودية والملايير وا صددارات
ا خر الصادرة ىن الةيئة السلودية ل محاسبين القانونيين.
 9-9أساس القياس
تم إىداد هاه القوائم المالية ى ئ أساس التك فة التاريخية ما ىدا إلتزامات مكافأة نةاية الخدمة ل موظفين والتي تم احتسابةا ى ئ أساس القيمدة
الحالية لإللتزامات المستقب ية وإستثمارات في أدوات حقوق م كية بالقيمة اللادلة من خالل الدخل الشامل.
 1-9العملة الوظيفية وعملة العرض
تم ىرض هاه القوائم المالية باللاير السلودي ،وهي اللم ة الوظيفة ل شركة وكالر ىم ة اللرض.
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)
 - 1التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة
يتط ا إىداد القوائم المالية إسدتخدام ا حكدام والتقدديرات وا فتراضدات الةامدة والتدي تدرثر ى دئ المبدالغ المقدرر ىنةدا ل موجدودات والمط وبدات
وا فصاح ىن الموجودات والمط وبات المحتم ة في تاريض التقرير ،والمبالغ المقرر ىنةا لإليرادات والمصاريف خدالل فتدرة التقريدر .يدتم تقيديم
التقديرات وا حكام بشكل مستمر ويتم تحديد ت ر التقديرات وا حكام ى ئ أساس الخبرة التاريخية وبلض اللوامدل ا خدر  ،بمدا فيةدا التوقلدات
لألحدا المستقب ية الملقولة في ظل هاه الظروف .تقوم الشركة بإجراء التقديرات وا فتراضات فيما يتل بالمستقبل .وتلتقدد إدارة الشدركة أن
النتائج الفل ية ال تخت ف ىن التقديرات بشكل جوهري .إن التقديرات وا فتراضات الةامة والتي قد تسبا في إجراء تلديالت جوهرية ى ئ القيم
الدفترية ل موجودات والمط وبات خالل السنة المالية التالية ،قد تم توضيحةا فيما ي ي:
أ) مخصص هبوط الذمم المدينة
يتم تحديد مخص هبوط الامم المدينة المتوقلة بالرجوع إلئ مجموىة من اللوامدل ل تأكدد مدن أن ارصددة الدامم المديندة غيدر مبدالغ فيةدا نتيجدة
احتمال ىدم تحصي ةا ،ى ئ أساس اللمر من تاريض ا ىتراف ا ولي ل امم المدينة لقياس خسائر االئتمان المتوقلة ،تم تجميع الامم المديندة بنداء
ى ئ خصائ مخاطر االئتمان المشتركة وىدد ا يام المتقادمة .تم اسدتنتاج ملددالت الخسدارة المتوقلدة مدن المل ومدات التاريخيدة ل شدركة وتدم
تلدي ةا لتلكس النتيجة المستقب ية المتوقلة والتي تتضمن أي مل ومات مستقب ية للوامل االقتصاد الك ي مثل التضخم وملدل نمو الناتج المح ي .
ب) األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تقدر الشركة اللمر ا نتاجي ل ممت كات والملدات حتساا ا ستةالر .يتم تحديد هاه التقديرات بلد ا خا في ا ىتبار الغرض من إستخدام هاه
الموجودات أو مدة ا نقضاء الفل ي لةاه الموجودات .تقوم الشركة بمراجلة القيمة المتبقية وا ىمار االنتاجية لةاه الموجوادت سنويا ويتم تلديل
ا ستةالر في المستقبل ىندما تر الشركة أن اللمر ا نتاجي لةاه الموجودات يخت ف ىن التقديرات السابقة.
ج) الهبوط في قيمة الموجودات غير المالية
يتم مراجلة الموجودات غير المالية ل تأكد فيما إاا كان هنار أي خسائر نتيجة الةبوط في قيمتةا ك مدا كاندت ا حددا أو التغيدرات فدي الظدروف
تشير إلئ أن القيمة الدفترية قد ال تكون قاب ة لالسترداد ،ويتم إثبات خسارة الةبوط في القيمة من خالل ايجاد الفدرق بدين القيمدة الدفتريدة لألصدل
والقيمة القاب ة لالسترداد .ان القيمة القاب ة لالسترداد هي القيمة اللادلة لألصدل بلدد خصدم تكداليف البيدع والقيمدة المتبقيدة لالسدتخدام أيةمدا أى دئ.
لغرض تقييم الةبوط يتم تجميع الموجودات إلئ أدنئ مستو لةا حي يوجد تدفقات نقدية مستق ة (وحددة توليدد النقدد) قاب دة ل تحديدد .يدتم مراجلدة
الموجودات غير المالية بخالف الشةرة وت ر التي تلرضت ل ةبوط في قيمتةا والر الحتمالية ىكس الةبدوط فدي القيمدة بتداريض كدل قائمدة مركدز
مالي  .وىندما يتم الحقا ىكس خسارة الةبوط في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلدئ التقددير الملددل لقيمتةدا القاب دة
لالسترداد ى ئ أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها فيما لو لم يتم تسجيل أي خسارة ل ةبوط في قيمة الموجودات أو وحدة
توليد النقد في السنوات السابقة ،ويتم إثبات ىكس خسارة الةبوط في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة ا رباح أو الخسائر وال يتم ىكس خسدائر
الةبوط في الشةرة.
د) منافع الموظفين  -خطة المزايا المحددة
يتم تحديد تك فة مكافأة نةاية الخدمة ل موظفين بموجا برنامج المكافآت المحددة غير الممولة التي يتم قياسةا باسدتلمال التقيديم ا كتدواري .يشدمل
التقييم ا كتواري اللديد من ا فتراضات التي قدد تخت دف ىدن التطدورات الفل يدة فدي المسدتقبل .وتشدمل هداه ا فتراضدات تحديدد ملددل الخصدم،
والزيادات المستقب ية في الرواتدا ،وسد ور اللدام ين ،وملددل دوران اللدام ين .ونظدرا لتلقيدد التقيديم وطبيلتد طوي دة ا جدل فدإن التدزام المكافدأة
المحددة غير الممولة شديد الحساسية ل تغيرات فدي هداه ا فتراضدات ،لداا تدتم مراجلدة جميدع ا فتراضدات مدرة أو أكثدر فدي السدنة الواحددة ىندد
الضرورة.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)
 - 1التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
و) قياس القيمة العادلة
تقوم الشركة بقياس ا دوات المالية بالقيمة اللادلة كما في تاريض قائمة المركز المالي .ان القيمة اللادلة هي سلر بيع أصدل أو تحويدل إلتدزام فدي
ىم ية منتظمة بين طرفين في السوق في تاريض القياس .يكون قياس القيمة اللادلة مبنيا ى ئ إفتراض أن بيع أصل أو تحويل إلتزام سيتم إما:



في السوق الرئيسي لألصل أو ا لتزام.
في السوق ا كثر مالئمة ل موجودات والمط وبات في حالة ىدم وجود سوق رئيسي.

يجا أن يكون السوق ا كثر مالئمة متاح بالنسبة ل شركة.
يددتم قيدداس القيمددة اللادلددة لألصددل أو ا لتددزام بإسددتخدام ا فتراضددات التددي قددد يسددتخدمةا المشدداركين فددي السددوق ىنددد تسددلير ا صددل أو ا لتددزام
وبإفتراض أن المشاركين يلم ون فضل ما في صالحةم.
يرخا في ا ىتبار ىند قياس القيمة اللادلة صدل غيدر مدالي قددرة المشدارر فدي السدوق ى دئ توليدد مندافع إقتصدادية ناتجدة مدن أفضدل إسدتخدام
لألصل أو بيل لمشارر آخر في السوق قد يستخدم أفضل إستخدام.
تستخدم الشركة أساليا تقييم مناسبة ل ظروف والتي توفر لةا بيانات كافية لقياس القيمة اللادلة ،وتلترف بزيادة إستخدام المدخالت المتل قة التي
يمكن مالحظتةا وتق يل استخدم المدخالت التي ال يمكن مالحظتةا.
إن جميع الموجودات والمط وبات التي يتم قياس القيم اللادلة لةا أو ا فصاح ىنةا في القوائم المالية  ،يتم تصنيفةا ضمن التس سدل الةرمدي ل قديم
اللادلة ،والاي يتم توضيح فيما ي ي ،ى ئ أساس الحد ا دنئ ل مدخالت اات ا همية لقياس القيم اللادلة ككل:
المستو  :0ا سلار المدرجة (غير الملدلة) في سوق نشط ل موجودات أو المط وبات المماث ة.
المستو  :2أساليا التقييم بحي يكون الحد ا دنئ الاي يمكن تحديده ل مدخالت اات ا هميدة لقيداس القيمدة اللادلدة يمكدن مالحظتةدا بشدكل
مباشر أو غير مباشر.
المستو  :1أساليا التقييم بحي يكون الحد ا دنئ الاي يمكن تحديده ل مدخالت اات ا همية لقياس القيمة اللادلة ال يمكن مالحظت .
ز) مبدأ اإلستمرارية
تم تقييم قدرة الشركة ى ئ ا ستمرار وفقا لمفةوم ا ستمرارية ،إن االدارة ى ئ قناىة بدأن لدديةا المدوارد الالزمدة لمواصد ة اللمدل فدي المسدتقبل
القريا ىالوة ى ئ الر فإن ا دارة ليست ى ئ دراية بأي شكور جوهرية قد تردي إلئ شر كبير ى ئ قدرة الشركة في ا سدتمرار ى دئ أسداس
مفةوم ا ستمرارية ،وبالتالي فقد تم إىداد القوائم المالية وفقا لمفةوم ا ستمرارية.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)
 - 4السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الةامة المبينة أدناه هدي المتبلدة فدي إىدداد هداه القدوائم الماليدة ،ويدتم تطبيد هداه السياسدات بانتظدام ى دئ جميدع الفتدرات
الملروضة ما لم ياكر غير الر.
 3-4األدوات المالية
الموجودات المالية
يتط ا المليار الدولي ل تقرير المالي رقم ( )9تصنيف جميع الموجودات المالية وقياسةا الحقا بالتك فة المطفأة أو القيمة اللادلة .يلتمد التصدنيف
ى ئ نمواج ا ىمال دارة الموجودات المالية وخصائ التدفقات النقدية التلاقدية ل موجودات المالية كما هو موضح أدناه ،والتي يدتم تحديددها
في وقت ا ثبات ا ولي.
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتك فة المطفأه أو بالقيمة اللادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لما تم بيان أدناه ،يتم
قياسةا بالقيمة اللادلة من خالل الربح أو الخسارة .ويتم إثبات صافي المكاسا والخسائر ،وتشمل أي فوائد أو دخل توزيلات أرباح ،ضمن
الربح أو الخسارة.
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتك فة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفل ية ،إاا تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
 أن يكون هدف االحتفاظ بالموجودات المالية ضمن نمواج ا ىمال هو لتحصيل التدفقات النقدية التلاقدية ،و ينشأ ىن الشروط التلاقدية لألصل المالي ،في تواريض محدده .تدفقات نقدية من المب غ ا ص ي والفائدة ىن المب غ ا ص ي القائم فقط.ىند إجراء تقييم ما إاا كانت الموجودات محتفظ ب ضمن نمواج ا ىمال الاي يةدف إلئ االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التلاقدية،
فإن الشركة تأخا بلين االىتبار:
 سياسات ا دارة وأهداف الشركة وأداء ت ر السياسات من الناحية اللم ية. المخاطر التي ترثر ى ئ أداء نمواج ا ىمال (والموجودات المالية المحتفظ بةا ضمن نمواج اللمل) ،وى ئ وج الخصو  ،الطريقةالتي تدار بةا ت ر المخاطر.
 كيف تقوم ا دارة بتقييم أداء المحفظة. ما إاا كانت استراتيجية ا دارة تركز ى ئ كسا إيرادات اللموالت التلاقدية. درجة تكرار أي مبيلات ل موجودات المتوقلة. السبا وراء أي مبيلات ل موجودات.يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل اللمالت ا جنبية والةبوط في القيمة ضمن الربح أو الخسارة .يتم إثبات أي ربح أو خسارة
ناتجة ىن التوقف ىن ا ثبات ضمن الربح أو الخسارة.
تم قياس الموجودات المالية المصنفة كقروض وامم مدينة والتي تم قياسةا بالتك فة المطفأة بموجا المليار الدولي ل تقارير المالية رقم ()9
"ا دوات المالية" حي أنةا محتفظ بةا في نمواج ا ىمال لجمع التدفقات النقدية التلاقدية وتتكون هاه التدفقات النقدية من دفلات أصل المب غ
والفائدة فقط.
 االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين التي تستوفي الشروط التالية بالقيمة اللادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
 يحتفظ بالموجودات المالية ضمن نمواج أىمال يتم تحقي هدف من خالل تحصيل التدفقات النقدية التلاقدية وبيع الموجودات المالية. الشروط التلاقدية لألصل المالي تلطي الح في تواريض محددة تدفقات نقدية تلد من المب غ ا ص ي والفائدة ى ئ المب غ ا ص ي.يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائر تحويل اللمالت ا جنبية والةبوط في القيمة ضمن الربح أو الخسارة .يتم إثبات جميع التغيرات ا خر
في القيمة الدفترية لةاه ا دوات في الدخل الشامل اآلخر وتراكماتةا تحت احتياطي إىادة تقييم االستثمار .ىندما يتم استبلاد هاه ا دوات ،يتم
إىادة تصنيف ا رباح أو الخسائر المتراكمة الملترف بةا سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلئ قائمة الربح أو الخسارة.
ليس لد الشركة استثمارات في أدوات الدين بالقيمة اللادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)
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 3-4األدوات المالية (تتمة)
 االستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ىند االىتراف ا ولي ،يمكن ل شركة إجراء اختيار ال رجلة في (ى ئ أساس كل أداة ى ئ حدة) لتحديد أن االستثمار في أدوات حقوق الم كية
سيكون بالقيمة اللادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .وال يسمح بالر إاا كان االحتفاظ باالستثمار لغرض المتاجرة.
يتم اىتبار االحتفاظ بأصل مالي لغرض المتاجرة إاا:
 يتم اكتسابةا بشكل أساسي لغرض بيلةا أو إىادة شرائةا ى ئ المد القريا. يلد االستثمار جزء من محفظة لجني ا رباح في المد القصير .أو إاا كانت مشتقات.يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الم كية من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيا بالقيمة اللادلة با ضافة إلئ تكاليف الملام ة .بلد الر ،يتم
قياسةا بالقيمة اللادلة مع االىتراف با رباح والخسائر الناتجة ىن التغيرات في القيمة اللادلة في الدخل الشامل اآلخر .ال يتم أبدا إىادة تصنيفةا
ضمن قائمة ا رباح أو الخسائر وال يتم إثبات أي هبوط فيةا في قائمة الربح أو الخسارة.
يتم إثبات دخل توزيلات ا رباح في قائمة ا رباح أو الخسائر ىندما يتم ثبوت ح الشركة في استالم توزيلات ا رباح وفقا ل مليار الدولي
ل تقرير المالي رقم ( ،)05ما لم تمثل توزيلات ا رباح بشكل واضح استرداد جزءا من تك فة االستثمار.
يتضمن احتيا طي إىادة تقييم االستثمار التغير التراكمي الصافي في القيمة اللادلة لالستثمار في حقوق الم كية المقاسة بالقيمة اللادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر .ىندما يتم استبلاد هاه ا دوات المالية ،فإن المب غ المتراكم في القيمة اللادلة يتم تحوي من االحتياطي إلئ ا رباح المبقاة.
الهبوط في قيمة الموجودات المالية
يستخدم المليار الدولي ل تقرير المالي رقم ( )9نمواج "الخسائر االئتمانية المتوقلة" .ويتم تطبي النمواج ى ئ الموجودات المالية التي تقاس
بالتك فة المطفأة وى ئ أدوات الدين التي تقاس بالقيمة اللادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وليس ى ئ االستثمارات في أدوات حقوق الم كية.
ووفقا ل مليار الدولي ل تقرير المالي رقم ( )9يتم إثبات الخسائر االئتمانية بشكل مبكر ىن مليار المحاسبة الدولي رقم (.)19
تطب الشركة المنةج المبسط في احتساا الةبوط في القيمة  .يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقلة ى ئ الموجودات المالية باستخدام تجربة
خسارة االئتمان التاريخية ل شركة ،مع تلدي ةا بالظروف االقتصادية اللامة وتقييم كل من االتجاه الحالي وكالر توقلات الظروف في تاريض
التقرير ،بما في الر القيمة الزمنية ل نقود حيثما كان الر مناسبا.
يلد قياس خسائر االئتمان المتوقلة دليل ى ئ احتمال التلثر ىن السداد ،أو الخسارة الملطاة االفتراضية (بملنئ حجم الخسارة إاا كان هنار
تلثر ىن السداد) .يلتمد تقييم احتمالية التخ ف ىن السداد بناء ى ئ البيانات التاريخية التي يتم تلدي ةا بواسطة مل ومات تتنبأ بالمستقبل كما هو
موضح أىاله.
استبعاد الموجودات المالية
تقوم الشركة بإلغاء الموجودات المالية فقط ىندما تنتةي الحقوق التلاقدية ل تدفقات النقدية من الموجودات أو تقوم بتحويل الموجودات المالية
ومخاطر ومزايا الم كية إلئ جةة أخر  .إاا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع الم كية ل موجودات فتستمر
الشركة باالىتراف بحصتةا المحتفظ بةا في الموجودات وا لتزامات المرتبطة بالموجودات المالية إلئ المبالغ التي قد تضطر لدفلةا.
اإللتزامات المالية
تصنف المط وبات المالية إما بالتك فة المطفأة أو بالقيمة اللادلة من خالل ا رباح أو الخسائر.
تم تصنيف وقياس جميع المط وبات المالية لد الشركة بالتك فة المطفأة باستخدام طريقة اللائد الفل ي .وال يوجد لد الشركة إلتزامات مالية
بالقيمة اللادلة من خالل ا رباح أوالخسائر.
إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
تقوم الشركة بإلغاء االىتراف بالمط وبات المالية فقط ىندما يتم الوفاء أو إلغاء أو انتةاء هاه ا لتزامات.
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 9-4موجودات حق االستخدام والتزمات عقود االيجار
أ) موجودات حق االستخدام
يتم االىتراف بلقد ا يجار كموجودات ح االستخدام مع التزامات المقاب ة في التاريض الاي تصدبح فيد الموجدودات المدرجرة جداهزة لالسدتخدام
من قبل الشركة .يتم تخصي كل دفلة من دفلات ىقد ا يجار بين االلتزام وتك فة التمويل .يتم االىتدراف بتك فدة التمويدل فدي قائمدة ا ربداح أو
الخسائر ى ئ مد مدة ا يجار .يتم استةالر موجدودات حد االسدتخدام ى دئ مدد اللمدر ا نتداجي لألصدل ومددة ىقدد ا يجدار ،أيةمدا أقصدر ،
وى ئ أساس القسط الثابت.
تقاس موجودات ح االستخدام بداية بالتك فة وتتكون مما ي ي:
-

مب غ القياس ا ولي اللتزام ىقد ا يجار،
أي دفلات ىقد إيجار تمت في أو قبل تاريض بدء ىقد االيجار ناق
أي تكاليف مباشرة أولية ،و
تكاليف االسترداد ،حيثما تنطب .

أي حوافز ايجار مست مة،

ب) التزامات عقود االيجار
في تاريض بدء ىقدد االيجدار ،تقد وم الشدركة بتسدجيل التزامدات االيجدار المقاسدة بالقيمدة الحاليدة لمددفوىات االيجدار التدي تدتم ى دئ مدد مددة ىقدد
االيجار .تتضمن مدفوىات االيجار مدفوىات ثابتة (بما فيةا دفلات ثابتة في جوهرها) ناقصا اي حوافز إيجار قاب ة لالستالم ومدفوىات االيجار
المتغيرة التي تلتمد ى ئ مرشر أو ملدل والمبالغ المتوقع دفلةا بموجا ضمانات القيمة المتبقية .تتضمن مدفوىات االيجدار ثمدن ممارسدة خيدار
الشراء ىندما يكون هنار تيقن ملقول بأن الشركة ستمارس هاا الح إضافة إلئ مدفوىات غرامات إلغداء ىقدد االيجدار فدي حدال كاندت شدروط
االيجددار تددن ى ددئ ممارسددة الشددركة لخيددار ا لغدداء .بالنسددبة لمدددفوىات االيجددار المتغيددرة التددي ال تلتمددد ى ددئ مرشددر أو ملدددل  ،فإنةددا تسددجل
كمصروف في الفترة التي يتم الدفع خاللةا .يتم خصم مدفوىات ا يجار باستخدام ملددل الفائددة المتضدمن فدي ىقدد االيجدار أو ملددل االقتدراض
المتزايد بالشركة.
جـ) عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات موجودات منخفضة القيمة
ىقود ا يجار قصيرة ا جل هي ىقود بمدة إيجار  02شةر أو أقل .الموجودات منخفضة القيمة هي البنود التي ال تفي بحددود الرسدم ة الخاصدة
بالشركة و تلتبر غير جوهرية لقائمة المركز المالي بالشركة ككل .يتم االىتراف بمدفوىات ىقدود ا يجدار قصديرة ا جدل وىقدود ا يجدار اات
الموجودات منخفضة القيمة ى ئ أساس القسط الثابت في قائمة االرباح أو الخسائر.
د) مدفوعات عقود اإليجار المتغيرة
تتضمن بلض ىقود ا يجار مدفوىات متغيرة ترتبط باالستخدام  /ا داء لألصل المرجر .يتم االىتدراف بةداه الموجدودات فدي قائمدة ا ربداح أو
الخسائر.
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 1-4ممتلكات ومعدات
أ) االعتراف والقياس
يتم قياس بنود الممت كات والملدات بالتك فة بلد خصم االستةالر المتراكم وخسائر الةبوط المتراكمة  -إن وجد.
تتضمن التك فة المصاريف اللائدة مباشرة لالستحواا ى ئ ا صل .إن تك فة الموجودات المكوندة ااتيدا تتضدمن تكداليف المدواد واللمالدة المباشدرة
وأي تكاليف أخر ىائدة مباشرة ىداد ا صل لإلستخدام المخص ل وتكاليف تفكير وإزالة وإىادة تركيا ا صل في موقع اللمل.
ىندما تكون ا ىمار ا نتاجية لبلض ىناصر الممت كدات والملددات مخت فدة تدتم المحاسدبة ىنةدا كلناصدر منفصد ة (ىناصدر أساسدية) ل ممت كدات
والملدات.
يتم تحديد ا رباح أو الخسائر ىند استبلاد أي بند من بنود الممت كات والملدات بمقارنة المب غ المحصل من االستبلاد مع القيمة الدفتريدة لألصدل
ويتم إثبات بالصافي ضمن ا يرادات ا خر في قائمة ا رباح او الخسائر.
ب) التكاليف الالحقة
إن تك فة استبدال أي بند من الممت كات والملدات يتم إثباتةا ضدمن القيمدة الدفتريدة لألصدل إاا كدان مدن المحتمدل تددف مندافع اقتصدادية مدن الدر
ا صل ل شركة .ويمكن قياس ت ر المنافع بشكل موثوق ويتم الغداء اثبدات القيمدة الدفتريدة ل جدزء المسدتبدل .إن التك فدة اليوميدة لخدمدة الممت كدات
والملدات يتم اثباتةا ضمن ا رباح والخسائر ىند تكبدها.
ج) اإلستهالك
يتم احتساا ا ستةالر ى ئ مد المب غ القابل لالستةالر وهو تك فة ا صل أو مب غ آخر بديل لقيمة التك فة مخصوما من القيمة المتبقية.
يتم إ ثبات ا ستةالر في قائمة ا رباح أوالخسائر باستخدام طريقة القسط الثابت ى ئ مدد ا ىمدار ا نتاجيدة المقددرة لكدل بندد مدن الممت كدات
والملدات ،حي أن هاه هي الطريقة ا قرا التي تلكس نمط االستةالر المتوقع ل منافع االقتصادية الكامنة في ا صل.
فيما ي ي ا ىمار ا نتاجية المقدرة ل سنة الحالية وسنة المقارنة:
٪
21
أثا وتجةيزات
21
وسائل نقل
تقوم الشركة بمراجلة طرق ا ستةالر واالىمار االنتاجية والقيم المتبقية ل ممت كات والملدات في نةاية كل سنة مالية ،ل تأكدد مدن أنةدا تلكدس
المنفلة المتحصل ى يةا ،وفي حال وجود فرق يتم التلامل مل كتغيرات في التقديرات المحاسبية (في سنة التغيير والسنوات الالحقة).
 4-4نقد وما في حكمه
يشمل النقد في الصندوق والنقد لد البنور والودائع تحت الط ا لد البنور وغيرها من ا ستثمارات قصيرة ا جل اات السيولة اللالية التي
يكون تواريض إستحقاقةا خالل ثالثة أشةر أو أقل.
 5-4إستثمارات في شركات زميلة
تتم المحاسبة ىن االستثمارات في الشركات الزمي ة بإستخدام طريقة حقوق الم كية .وفقا لطريقة حقوق الم كية ،يدتم االىتدراف باالسدتثمار فدي
الشركات الزمي ة مبدئيا بالتك فة ويتم تلدي الحقا باالىتراف بحصة الشركة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر ل شركة الزمي ة
مطروحا منةا أي هبوط في قيمة صافي االستثمارات.
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 1-4الهبوط في القيمة
أ) الموجودات المالية
يتم اتباع نمواج ل خسائر االئتمانية المتوقلة من هبوط الموجودات المالية .يتط ا نمواج الخسائر االئتمانية المتوقلة أن تقوم الشركة بالمحاسدبة
ىن الخسائر االئتمانية المتوقلة والتغيرات في ت ر الخسائر االئتمانية المتوقلة في تاريض كل تقرير والر الثبات التغيدرات فدي مخداطر االئتمدان
من تاريض التسجيل المبدئي .وبلبارة أخر  ،فإن لم يلد من الضروري لحد االئتمدان أن يحدد قبدل اثبدات الخسدائر االئتمانيدة .وبلكدس الدر،
فإن المنشآت تقوم دائما بالمحاسبة ىن الخسائر االئتمانية المتوقلة والتغيرات في ت ر الخسائر االئتمانية المتوقلة ،بالتالي ،يتم تدوفير المل ومدات
في الوقت المناسا ىن خسائر االئتمان المتوقع.
يتم قياس الخسائر المتوقلة ى ئ أساس المب غ المساوي (أ) ل خسائر المتوقلة لمدة  02شةرا ،أو (ا) الخسائر المتوقلة ى ئ مد ىمر ا صل.
إن لم تحد زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية لألدوات المالية منا تاريض بدايتةا ،فيتم تكوين مخص بمب غ يلادل الخسدائر المتوقلدة لفتدرة
 02شةرا ،وفي بلض الحاالت ا خر  ،يتم تكوين مخصد ل خسدائر المتوقلدة ى دئ مدد ىمدر ا صدل .بالنسدبة ل دامم المديندة التجاريدة اات
ىناصر التمويل فإن هنار منةج مبسط متاح لالر ،حي ال يتوجا إجراء تقييم ل زيادة في مخاطر االئتمان في تاريض كل تقرير ،وبدال ىن الر،
يمكدن ل شدركة تكدوين مخصد ل خسدائر المتوقلدة بنداءا ى دئ الخسدائر المتوقلدة ى دئ مدد ىمدر ا صدل .قدررت الشدركة االسدتفادة مدن خيدار
الخسائر المتوقلة ى ئ مد ىمر ا صل .وبالنسبة ل امم المديندة التجاريدة التدي ال يوجدد لدديةا مكدون تمويدل مةدم ،يتط دا مدن الشدركة أن تتبدع
نمواج الخسائر ا ئتمانية المتوقلة ى ئ مد اللمر.
ب) الموجودات غير المالية
تقوم الشركة فدي نةايدة كدل فتدرة تقريدر بمراجلدة القديم الدفتريدة لموجوداتةدا غيدر الماليدة والدر لتحديدد مدا إاا كدان هنالدر مدا يشدير إلدئ أن هداه
الموجودات قد تلرضت إلئ خسائر هبوط في القيمة .إاا وجد ما يشير إلئ الر يتم تقدير القيمدة القاب دة لالسدترداد لألصدل والدر لتحديدد خسدائر
هبوط في القيمة (إن وجدت) .في حال ىدم التمكن من تقدير القيمة القاب ة لالسترداد صل محدد ،تقوم الشدركة بتقددير القيمدة القاب دة لالسدترداد
ل وحدة المنتجة ل نقد التي يلود إليةا ا صل نفس  .ىندما يمكن تحديدد أسدس توزيدع ملقولدة وثابتدة ،يدتم توزيدع الموجدودات المشدتركة أيضدا إلدئ
وحدات منتجة ل نقد ،أو يتم توزيلةا إلئ أصغر مجموىة من الوحدات المنتجة ل نقد التي يمكن تحديد أسس توزيع ملقولة وثابتة لةدا .يدتم اختبدار
وحدة إنتاج النقد التي تم توزيع الشةرة ى يةا لتحديد الةبوط في القيمة سنويا ،وك ما كان هنار مرشر ى ئ هبوط قيمة الوحدة ىن طري مقارندة
القيمة الدفترية ل وحدة ،بما في الر الشةرة ،مع المب غ القابل لالسترداد ل وحدة .ال يتم إطفاء الموجودات غير الم موسة اات اللمر ا نتاجي غير
المحدد .بدال من الر يتم اختبار ا صل لتحديد الةبوط في القيمة سنويا ،وك ما كان هنار مرشر ى ئ هبوط قيمة ا صل.
إن القيمة القاب ة لالسترداد هي القيمة اللادلة لألصل ناقصا تكاليف االستبلاد أو قيمة االستخدام ،أيةما أكبر .ىند تقييم قيمة االستخدام ،يتم خصم
التدفقات النقدية المستقب ية المقدرة إلئ قيمةا الحالية باستخدام ملدل خصم مدا قبدل الضدريبة الداي يلكدس تقييمدات السدوق الحاليدة ل قيمدة الزمنيدة
لألموال والمخاطر الخاصة با صل التي لم يتم تلديل تقييم التدفقات النقدية المستقب ية لةا.
في حال تم تقدير القيمة القاب ة لالسترداد صل (أو الوحدة المنتجة ل نقد) بأقل من القيمة الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل (أو الوحدة
المنتجة ل نقد) إلئ القيمة القاب ة لالسترداد .يتم إثبات خسائر الةبوط مباشرة في الربح أو الخسارة.
ىندما يتم ىكس خسارة الةبوط في القيمدة الحقدا تدتم زيدادة القيمدة الدفتريدة لألصدل (أو الوحددة المنتجدة ل نقدد) إلدئ القيمدة الملداد تقدديرها القاب دة
لالسترداد ،بحي ال تزيد القيمة الدفترية الملدلة ىن قيمة ا صل (أو الوحدة المنتجة ل نقد) فيما لو لدم يدتم احتسداا خسدارة هبدوط القيمدة لد فدي
السنوات السابقة .يتم تسجيل رد خسارة هبوط القيمة مباشرة في الربح أو الخسارة .ال يتم ىكس خسارة هبوط القيمة التي تم إثباتةا فدي الفتدرات
الماضية ل شةرة في الفترة الالحقة.
 0-4الزكاة المستحقة
يتم احتسداا مخصد الزكداة سدنويا فدي القدوائم الماليدة وفقدا لتل يمدات الةيئدة اللامدة ل زكداة والددخل فدي المم كدة اللربيدة السدلودية .تدتم تسدوية
مخص الزكداة فدي السدنة الماليدة التدي يدتم خاللةدا اىتمداد الدربط النةدائي ويدتم اثبدات أي فروقدات بدين مخصد الزكداة والدربط النةدائي وفد
متط بات مليار المحاسبة الدولي رقم  " 8السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية ،واالخطداء " وتددرج فدي الفتدرة الماليدة التدي
يصدر بةا الربط الزكوي.
 2-4ضريبة القيمة المضافة
تخضع الشركة لنظام ضريبة القيمة المضافة ويتم إحتساا الضريبة فور صدور الفاتورة أو تس يم الس لة أو إسدتالم الدثمن أو جدزء مند  ،ويدتم
تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة ى ئ أساس ربع سنوي .
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)
 - 4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-4منافع الموظفين
تقوم الشركة بالمساهمة بمخص

التقاىد والتأمين ا جتماىي لمنسوبيةا وفقا لنظام اللمل السلودي.

أ) التزامات منافع الموظفين
تستح التزامات منافع الموظفين لكافة الموظفين اللام ين وفقا لشروط وأحكام نظام اللمل المتبع في الشركة ،ىند انتةاء ىقود خدماتةم.
يتم احتساا التزام الشركة المتل بخطط المنافع المحددة ىن طري تقدير قيمة المنافع المستقب ية التي تستح ل مدوظفين فدي الفتدرات الحاليدة
والمستقب ية وتخصم القيمة ل وصول إلئ القيمة الحالية.
تضع الشركة ا فتراضدات التدي تسدتخدم ىندد تحديدد اللناصدر الرئيسدية ل تكداليف بغدرض الوفداء بةداه االلتزامدات المسدتقب ية .يدتم وضدع هداه
ا فتراضات بلد استشارة الخبير االكتواري في الشركة وتشمل ت ر ا فتراضات التي تستخدم لتحديد تك فة الخدمة االىتياديدة وكدالر ىناصدر
التمويل المتل قة بالمط وبات .يقوم ا لخبير االكتواري المرهل باحتساا التزام المنافع المحدددة والدر باسدتخدام طريقدة المبدالغ المسدتحقة حسدا
الوحدة.
يتم االىتراف بإىادة تقييم التزامات المنافع المحددة التي تتكون من ا رباح والخسائر االكتوارية مباشرة في قائمة الدخل الشامل اآلخر ،تحدد
الشركة مصروف الفائدة الصافي ى ئ التزامات المنافع المحددة ل سنة ىن طري تطبي ملدل الخصم الاي يستخدم في قياس التزامات المنافع
المحددة ىند بداية السنة وصافي االلتزامات المحددة فيةا بلد ا خا باالىتبار أي تغير يطرأ ى ئ صافي التزامات المنافع المحددة خالل السنة
نتيجة المساهمات والمدفوىات لاللتزامات .يتم االىتراف بمصروف الفائدة الصافي والمصاريف ا خر المتل قة بخطط المنافع المحدددة فدي
قائمة ا رباح أو الخسائر.
ب) منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم قياس التزامات منافع الموظفين قصيرة ا جل ى ئ أساس غير مخفض ويتم تحمي ةا كمصاريف ىند تقديم الخدمة المتل قة بةا.
يتم إثبات االلتزام ل مب غ المتوقع دفل بموجا خطة دفع المكافآت النقدية قصيرة ا جل أو خطة حص الربح إاا كان ل شركة التدزام قدانوني
أو تلاقدي لدفع الر المب غ نتيجة لخدمة مسبقة تم تقديمةا من قبل الموظف ،وإاا كان من الممكن تقدير قيمة االلتزام بشكل موثوق.
 31-4المخصصات
يتم ا ىتراف بالمخص ما إاا ترتا ى ئ الشركة نتيجة حدا سابقة إلتزام قانوني حالي أو ضمني يمكن تقدديره بشدكل موثدوق ،مدع إحتمدال
وجود ضرورة إقتصادية لسداد الر ا لتزام .يتم تحديد المخصصات ىن طري خصم التدفقات النقدية المستقب ية المتوقلة بملدل ما والاي يلكس
تقييمات السوق الحالية ل قيمة الزمنية ل نقود والمخاطر الخاصة بالر ا لتزام .يتم ا ىتراف بالخصم ضمن تكاليف التمويل.
ىندما يكون من المتوقع أن يتم ا سترداد (من قبل طرف أخر) لبلض من أو لجميع ا نفداق المط دوا لتسدوية مخصد (مدن خدالل ىقدد تدأمين
ى ئ سبيل المثال)  ،فإن يتم إثبات المب دغ المسدترد فقدط ىنددما يكدون فدي حكدم المركدد أند سديتم إسدتالم المب دغ المسدترد إاا قامدت المنشدأة بتسدوية
ا لتزام ،ويتم إثبات هاا المب غ المسترد كأصل منفصل .يتم ىرض المصروف المتل بالمخص في قائمة ا رباح أو الخسائر والدخل الشامل
اآلخر والر بالصافي بلد طرح المب غ المسترد.
 33-4المصروفات العمومية واإلدارية
يتم إثبات المصروفات اللمومية وا دارية كمصروفات فترة وفقا ساس ا ستحقاق وتحمل هاه المصروفات ى ئ الفتدرة المحاسدبية التدي حددثت
فيةا .المصروفات اللمومية وا دارية التي تستفيد منةا أكثر من فترة محاسبية يتم توزيلةا ى ئ أساس زمني وبإستخدام تك فتةا التاريخية.
 39-4تحقق اإليرادات
تقوم الشركة باالىتراف با يرادات من ا سدتثمارات فدي الشدركات التدي تقدل نسدبة الم كيدة فيةدا ىدن  ٪21ىندد اسدتحقاقةا ،يدتم تسدجيل إيدرادات
ا ستثمارات في الشركات الزمي ة وفقا لطريقة حقوق الم كية ،تقيد إيرادات الودائع البنكية ى ئ أساس مبدأ ا ستحقاق.
 31-4إيرادات توزيعات األرباح
يتم إثبات دخل توزيلات ا رباح في قائمة ا رباح أو الخسائر ىندما يدتم ثبدوت حد الشدركة فدي إسدتالم توزيلدات ا ربداح وفقدا ل مليدار الددولي
ل تقرير المالي رقم ( ،)05ما لم تمثل توزيلات ا رباح بشكل واضح إسترداد جزءا من تك فة ا ستثمار .ويدتم تسدجيل ا ربداح المقتدرح توزيلةدا
بلد تاريض القوائم المالية في حسابات السنة التي تلتمد فيةا الجملية اللمومية ت ر التوزيلات ى ئ أن يتضمن تقرير مج س ا دارة السنوي جميع
التوزيلات المشار إليةا ،
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)
 - 4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 34-4المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل قيمة الملامالت التي تتم باللمالت ا جنبية إلئ اللاير السلودي وفقدا سدلار الصدرف السدائدة حدين إجدراء ت در الملدامالت وتحدول
أرصدة الموجودات والمط وبات اات الطبيلة النقدية والمسج ة باللمالت ا جنبية في نةاية السنة المالية إلئ اللاير السدلودي بأسدلار الصدرف
السدائدة فدي الددر التداريض .ا ربدداح أو الخسدائر المحققدة وغيددر المحققدة الناتجددة مدن فددروق أسدلار الصدرف يددتم إدراجةدا فددي قائمدة ا ربدداح أو
الخسائر.
 35-4البنود المتداولة والغير متداولة
يتم ىرض الموجودات والمط وبات في قائمة المركز المالي ى ئ أساس تصنيفةا كمتداولة أو غير متداولة ،يلتبر ا صل متداول ىندما يكون:
 من المتوقع أن يتحق أو ينو بيل أو استةالك خالل دورة التشغيل اللادية. محتفظ ب لغرض المتاجرة. من المتوقع أن يتحق خالل فترة اثني ىشر شةرا فيما بلد فترة التقرير ،أو نقد أو ما في حكم ما لم يكن مقيد من أن يتم صرف أو استخدام لتسوية التزام لمدة ال تقل ىن اثني ىشر شةرا بلد فترة التقرير.جميع الموجودات ا خر يتم تصنيفةا كموجودات غير متداولة.
تلتبر المط وبات متداولة ىندما يكون:
 من المتوقع أن يتم تسويتةا خالل دورة التشغيل اللادية. محتفظ بةا لغرض المتاجرة. يحين موىد استحقاقةا ل تسوية خالل فترة اثني ىشر شةرا فيما بلد فترة التقرير ،أو ال يوجد ح غير مشروط لتأجيل تسوية التزام ى ئ ا قل لفترة اثنئ ىشر شةرا فيما بلد فترة التقرير.جميع االلتزامات ا خر يتم تصنيفةا كمط وبات غير متداولة.
 31-4ربحية السهم
يتم ىرض ربحية السةم ا ساسي وربحية السةم المخفضة (إن وجدت) والر لألسةم اللادية ،حي يتم إحتساا ربحية السدةم ا ساسدية بقسدمة
الربح أو الخسارة الخاصة بحم ة ا سةم اللادية ل شركة ى ئ المتوسط المدرجح للددد ا سدةم اللاديدة القائمدة خدالل السدنة ،ملدلدة بلددد ا سدةم
اللادية الملاد شرارها أو المصدرة خالل السنة .ويتم احتساا ربحية السةم المخفضة بتلديل الربح أو الخسارة الخاصة بحم دة ا سدةم اللاديدة
ل شركة والمتوسط المرجح للدد ا سةم القائمة خالل السنة بآثار جميع ا سةم اللادية المخفضة المحتمل إصدارها خالل السنة.
 30-4المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتي تم تطبيقها من  3يناير 9132م
المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 31عقود اإليجار"
أصدر مج س ملايير المحاسبة الدولي المليار الدولي ل تقرير المالي رقم  06في يناير 2106م والاي يطب ى ئ الفترات المالية التي تبددأ فدي
2109/10/10م وما بلدها مع السماح بالتطبي المبكر ل شركات التي تطب المليار الدولي ل تقرير المالي رقم  .05يةدف المليدار إلدئ تدوفير
مل ومات مالئمة لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر ا يجارات ى ئ مركز الشركة المالي وأدائةا المالي وتدفقاتةا النقدية.
يحل المليار الدولي ل تقارير المالية رقم ( )06محل الملايير والتفسيرات الحالية للقود االيجار ،بما في الر مليار المحاسبة الدولي رقم ()07
"ىقود االيجار" ،وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ( " )6تحديد ما إاا كان ترتيا ما ينطوي ى ئ ىقد إيجار" ،وتفسير لجندة
تفسيرات الملايير رقم ( " )05ىقود ا يجار التشغي ي  -الحوافز" ،وتفسير لجنة تفسيرات الملايير رقم ( " )27تقييم جدوهر الملدامالت التدي
تأخا الشكل القانوني للقد ا يجار( ".
اسدتفادت الشددركة مددن االىفدداءات االختياريدة نظددرا ن ىقددود االيجددار قصديرة االجددل تجدددد سددنويا ،وأن ىقدود االيجددار ل موجددودات اات قيمددة
منخفضة نسبيا .وى ي  ،فان المليار الدولي ل تقرير المالي رقم (" )06ىقود ا يجار" لم يكن ل تأثير ى ئ القوائم المالية ل شركة.
 32-4المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والتي لم يتم تطبيقها بعد
فيما ي ي بيان ببلض الملايير الجديدة والتلديالت ى ئ الملدايير المطبقدة ل سدنوات التدي تبددأ فدي أو بلدد  0ينداير 2121م مدع السدماح بدالتطبي
المبكر ولكن لم تقم الشركة بتطبيقةا ىند إىداد هاه القوائم المالية:
 3-32-4التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )31القوائم المالية الموحدة.
 9-32-4التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ( )92اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة.
 1-32-4المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ( )30عقود التأمين.
تتوقع ا دارة بأن سيتم تطبي هاه الملايير الجديدة والتفسيرات والتلديالت في القوائم المالية ل شركة ىندما تصبح قاب دة ل تطبيد  ،وأن تطبيد
هاه الملايير الجديدة والتفسيرات والتلديالت ،من غير المتوقع أن يكون لةا أثر جوهري ى ئ القوائم المالية ل شركة في فترة التطبي ا ولي.
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 - 5إستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 0-5تتمثل االستثمارات في أدوات حقوق الم كية بالقيمة اللادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مما ي ي:
الــبـــيــــان
المجموىة السلودية لالستثمار الصناىي

كما في  13ديسمبر
9132م
166,667,521

كما في  13ديسمبر
9132م
167,669,711

شركة أسمنت تبور

2,110,622

0,627,018

شركة الزيت اللربية السلودية (ارامكو السلودية)

0,251,715

-

بنر الرياض

-

67,568

110,242,140

142,394,412

 2-5سج ت الشركة أرباح غير محققة من استثمارات في أدوات حقوق م كية بالقيمة اللادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
كما ي ي:
كما في  13ديسمبر
9132م
9132م
072,125,515
228,096,969

الــبـــيــــان
الرصيد في بداية السنة
أرباح غير محققة خالل السنة (ايضاح )1-5

07,717,606

56,069,666

945,219,121

992,324,212

 1-5فيما ي ي تفاصيل االستثمارات في أدوات حقوق م كية بالقيمة اللادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
الرصيد كما في  13ديسمبر

كما في  13ديسمبر 9132م
القيمة السوقية
للسهم
عدد األسهم

9132م

9132م

أرباح غير
محققة للسنة

26 05,096,681
05,81
028,570

166,667,521
2,110,622

167,669,711
0,627,018

07,107,807
616,286

شركة الزيت اللربية
السلودية (أرامكو السلودية)

15,680

15,25

0,251,715

-

005,101

بنر الرياض

-

-

-

67,568

-

110,242,140

142,394,412

30,010,434

اســم الــشــركــة
المجموىة السلودية
لإلستثمار الصناىي
شركة أسمنت تبور
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)
 - 1إستثمارات في شركات زميلة

تتمثل ا ستثمارات في شركات زمي ة مما ي ي :
البيــــان
أ  -الشركة العربية للصهاريج المحدودة

قطاع االعمال
الرئيسي

بلد التأسيس

نسبة
الملكية

خدمات

المم كة اللربية
السلودية

٪27

الرصيد في بداية السنة
حصة الشركة من نتائج أىمال شركة زمي ة
حصة الشركة من بنود الدخل الشامل اآلخر
ل شركة الزمي ة
الرصيد في نةاية السنة
ب -الشركة العربية للسلفونات المحدودة

الرصيد في بداية السنة

مخص

الةبوط في قيمة استثمار

الرصيد في نةاية السنة *

صناىية

المم كة اللربية
السلودية

كما في 13
ديسمبر 9132م

كما في 13
ديسمبر 9132م

51,255,692
()0,806,678

50,111,711
()768,075

()010,655
68,119,159

09,917
51,255,692

٪16
161,116
()161,116
42,112,152

161,116
()161,116
51,955,429

* قرر مج دس إدارة الشدركة فدي اجتماىد المنلقدد بتداريض  9محدرم 0618هدـ الموافد  01أكتدوبر 2106م تلميدد المستشدار القدانوني
ل شركة برفع دى و قضائية ضد إدارة الشركة اللربيدة ل سد فونات المحددودة والدر ل نتدائج الغيدر مرضدية ل شدركة المداكورة والتدي
ترتددا ى يةددا خسددائر أكثددر مددن نصددف رأسددمالةا .تددم رفددع الدددىو القضددائية رقددم (/2/0576ق) للددام 0618هددـ بتدداريض  20صددفر
0618هـ المواف  20نوفمبر 2106م ومطالبة الشركة اللربية ل س فونات المحدودة بمب غ  26,268,011لاير سدلودي تمثدل كافدة
الخسائر التي لحقت بالشركة من جراء إدارتةا ومطالبتةا بالتلويض ىدن الخسدائر الموضدحة بالئحدة الددىو ضدد الشدركة اللربيدة
ل س فونات المحدودة.
بتداريض  9ربيدع أول 0618هدـ الموافد  8ديسدمبر 2106م ت قدت الشدركة تب يددغ بددىو قضدائية لدد المحكمدة ا داريدة بجددة لددد
الددائرة التجاريدة الثانيدة رقددم (/2/0659ق) للدام 0618هدـ مرفوىدة مددن السديد  /سد طان قصدي ولددي الددين أسدلد (شدرير) فددي
الشركة اللربية ل س فونات المحدودة ضد شركة المصدافي اللربيدة السدلودية يطالدا فيةدا بحدل وتصدفية الشدركة اللربيدة ل سد فونات
المحدودة وفقا حكام المادة  080من نظام الشركات نظرا لتلرض الشركة لخسائر تجاوزت نصف رأسمالةا.
كما في  10ديسمبر  2107م حققت الشركة اللربية ل س فونات المحدودة خسائر متراكمة تجاوزت القيمة الدفترية لالستثمار ،ولم تقدم
إدارة الشركة بتكوين مخص خسائر والتزامات محتم ة بما يمثل حصة الشركة من صافي حقوق الشركاء في الشركة الزمي ة وفقا
ل قوائم المالية المدققة ل سنة المنتةية في  10ديسمبر 2107م نظرا لوجود التزامات قانونية ل غير .تب غت الشركة بتداريض  26جمداد
الثاني 0619هـ المواف  06مارس 2108م من مكتا المستشار القانوني المك ف بمتابلة القضية أن في هاه الج سة حكمدت الددائرة
بحدل وتصدفية الشدركة اللربيدة ل سد فونات المحددودة وتليدين مكتدا المحاسدا القدانوني صدالح ىبددي النلديم مصدفيا ل شدركة اللربيددة
ل س فونات المحدودة والتحق من الخسائر ومسئولية الشركة اللربية ل س فونات المحدودة ىنةا .تم تزويدنا بتقريدر المتابلدة ا ول مدن
المصددفي القضددائي الخددا بتصددفية الشددركة اللربيددة ل س د فونات المحدددودة (شددركة زمي ددة) ىددن الفتددرة مددن 2108/17/22م وحتددئ
 2108/02/10م والمتضمن ىدم تمكن مدن إىدداد القدوائم الماليدة ل شدركة الزمي دة ىدن السدنة المنتةيدة فدي 2108/02/10م ،كمدا لدم
تحصل إدارة الشركة ى ئ القدوائم الماليدة المدققدة ل سدنة الماليدة المنتةيدة فدي  10ديسدمبر 2108م و 2109م مدن المصدفي القضدائي
ل شركة اللربية ل س فونات المحدودة لتقييم االستثمار أو االلتزامات المحتم ة ى ئ الشركة.
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)
 - 0ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى
تتمثل الامم المدينة والموجودات المتداولة ا خر مما ي ي :
كما في  13ديسمبر
9132م
9132م
00,195,861
00,195,861
01,109
01,881
698,785
201,761

توزيلات أرباح مستحقة *
مصاريف مدفوىة مقدما
موجودات متداولة أخر

33,130,511

33,214,114

* تتمثل في توزيلات ا رباح المستحقة من ا ستثمار في شركة المجموىة السلودية لإلستثمار الصناىي.
 - 2معامالت مع أطراف ذوي عالقة
أ) تتمثددل ا طددراف اوي اللالقددة فددي المسدداهمين بالشددركة والشددركات التددي يمت كددون فيةددا بطريقددة مباشددرة أو غيددر مباشددرة أسددةم /
حص تخولةم في السيطرة ى ئ هاه الشركات .فيما ي ي م خصا بأهم الملامالت التي أبرمت مع هاه ا طراف خالل السنة:
البـيــــان
الشركة اللربية ل صةاريج المحدودة
اللضو المنتدا

العالقـــة
شركة زمي ة
اللضو المنتدا

حجم التعامل خالل
9132م
9132م
نوع التعامل
110,511
أتلاا خدمات إدارية 110,511
021,111
رواتا وبدالت

ا) مستحق من شركات زميلة

الشركة اللربية ل صةاريج المحدودة
الشركة اللربية ل س فونات المحدودة
(يخصم) مخص خسائر ائتمانية متوقلة

كما في  13ديسمبر
9132م
9132م
0,177,102
775,802
7,718,011
7,718,011
()7,718,011
()7,718,011
3,100,139
005,239

 - 2نقد وما في حكمه

نقد بالصندوق
نقد بالبنور

كما في  13ديسمبر
9132م
9132م
111
1,917
28,662,919
16,116,210
11,131,312

92,141,912
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)

 - 31التزامات المنافع المحددة للموظفين
 0-01المبالغ المعترف بها في قائمة المركز المالي :
كما في
 10ديسمبر 9102م
733,082

الرصيد االفتتاحي

كما في
 10ديسمبر 9102م
717,828

المدرج ضمن قائمة األرباح أو الخسائر
تك فة الخدمة الحالية وتك فة الفائدة

17,,31

37,928

المدرج ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر
الخسائر ا كتوارية

91,757

-

الرصيد الختامي

140,145

133,921

 9-01االفتراضات االكتوارية الرئيسية
االفتراضات االكتوارية الهامة المستخدمة لتقييم االلتزامات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين كما يلي:
كما في
 10ديسمبر 9102م
معدل الخصم

٪0,82

معدل زيادة الرواتب

٪0,82
12

سن التقاعد

إن حساسية التزام المكافأة المحددة للتغيرات في اإلفتراضات الرئيسية المرجحة هي كما يلي:
التأثير على التزام المنافع المحددة
 10ديسمبر 9102م
التغير في اإلفتراضات
معدل الخصم
902,938
الزيادة في اإلفتراضات بنسبة ٪2,9
معدل الخصم
91,,,28
النقص في اإلفتراضات بنسبة ٪2,9
معدل زيادة الرواتب

الزيادة في اإلفتراضات بنسبة ٪2,9
النقص في اإلفتراضات بنسبة ٪2,9

917,19,
901,978
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)
 - 33مستحقات ومطلوبات متداولة أخري

تتمثل مستحقات ومط وبات متداولة أخر مما ي ي:
مصاريف مستحقة
مخص مقابل ضمان بنكي *

كما في  13ديسمبر
9132م
9132م
169,618
291,661
5,199,009
5,199,009
5,412,050
5,122,552

* قدمت الشركة ضمان بنكي ل بنر السلودي البريطداني (سداا) مقابدل التسدةيالت البنكيدة الممنوحدة ل شدركة اللربيدة ل سد فونات
المحدددودة (شددركة زمي ددة) بقيمددة  5,0م يددون لاير سددلودي والدداي يمثددل  ٪16مددن إجمددالي قيمددة التسددةيالت البنكيددة الممنوحددة
ل شركة الزمي ة وفقا لحصة الشركة في رأس المال .ونظدرا لتلثدر الشدركة الزمي دة وىددم تمكنةدا مدن سدداد التسدةيالت البنكيدة
وفقا لتاريض إستحقاقةا ،قام البنر بتقديم مطالبة إلئ الشركة لسداد مديونيدة الشدركة اللربيدة ل سد فونات المحددودة با ضدافة إلدئ
أي رسوم لم تستح بلد بتاريض  20أكتوبر 2105م ،وبتاريض  02أبريل 2107م قام البنر السلودي البريطاني (سداا) برفدع
دىو ضد الشركة اللربية ل س فونات المحدودة والشركة بصفتةا ضامن ل تسةيالت والمطالبة بسداد المبالغ المستحقة .بتداريض
 1أكتوبر  2107م صدر حكم الدائرة التنفياية الرابلة ىشر بمحكمة التنفيا بمحافظدة جددة بمطالبدة الشدركة اللربيدة ل سد فونات
المحدودة سداد مب غ المطالبة .وى ي قامت إدارة الشركة تحوطدا بتكدوين مخصد بقيمدة الضدمان البنكدي ولدم تقدم بتكدوين أي
مخص إضافي ينتج ىن التلثر في سداد قيمة الضمان البنكي.
 - 39الزكاة المستحقة
أ  -إن اللناصر الرئيسية لوىاء الزكاة هي كما ي ي:
موجودات غير متداولة
مط وبات غير متداولة
حقوق المساهمين اول المدة
صافي الدخل ل سنة قبل الزكاة

كما في  13ديسمبر
9132م
9132م
199,190,112
606,108,106
177,281
560,566
167,281,621
611,526,171
05,161,698
08,102,788

تم تلديل بلض هاه المبالغ ل وصول إلئ وىاء الزكاة ل سنة.
ب  -حركة الزكاة المستحقة
رصيد بداية السنة
اضافات خالل السنة
تسديدات خالل السنة

كما في  13ديسمبر
9132م
9132م
0,656,175
817,269
817,269
0,062,189
()0,656,175
()815,915
210,942
3,341,411

ج  -الوضع الزكوي
قامت الشركة بتقديم ا قرارات الزكويدة ل سدنوات حتدئ  10ديسدمبر 2108م وحصد ت الشدركة ى دئ شدةادة الزكداة .أصددرت
الةيئة ربوطا زكوية ل سنوات من 2101م إلئ 2106م ونتج ىنةا إلتزام زكدوي إضدافي ى دئ الشدركة بمب دغ  612,657لاير
سلودي وقد تم سداده خالل الربع الثاني من سنة 2108م.
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)
 - 31إيرادات إستثمارات

المجموىة السلودية لإلستثمار الصناىي
بنر الرياض

للسنة المنتهية في  13ديسمبر
9132م
9132م
08,991,011
22,790,721
0,811
6,686
32,224,211
99,022,414

 - 34حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة
للسنة المنتهية في  13ديسمبر
الشركة اللربية ل صةاريج المحدودة

9132م
()3,234,102

9132م
()012,305

 - 35مصاريف عمومية وادارية

رواتا وأجور وما في حكمةا
مكافأة مج س ا دارة وال جان التابلة
أتلاا مةنية وقانونية
رسوم هيئة السوق المالية
مكافآت اللام ين
إىالنات بالصحف
بدل حضور اجتماىات مج س ا دارة وال جان التابلة
إيجارات
تأمينات اجتماىية
مصاريف الجملية اللمومية
مصاريف بنكية
مصاريف ىالج
أخر

للسنة المنتهية في  13ديسمبر
9132م
9132م
0,168,661
0,106,116
518,061
611,111
111,511
751,029
262,650
266,626
062,116
075,611
26,611
21,751
67,511
80,111
006,128
006,977
12,612
61,911
11,011
07,111
07,571
12,655
52,157
010,608
011,991
020,650
9,211,432
1,312,411

 - 31ربحية السهم األساسية والمخفضة من صافي دخل السنة

صافي دخل السنة
المتوسط المرجح للدد ا سةم
الربحية األساسية والمخفضة للسهم من صافي دخل السنة

للسنة المنتهية في  13ديسمبر
9132م
9132م
06,556,269
07,071,699
05,111,111
05,111,111
3,34

1,20
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)
 - 30توزيعات أرباح
وافقت الجملية اللامة الثامنة وا ربلون بتاريض  09شلبان 0661هـ المواف  26أبريل 2109م ى ئ توصية مج س ا دارة
بتاريض  29جماد الثاني 0661هـ المواف  6مارس 2109م بتوزيع أرباح ىن اللام المالي 2108م بمب غ 00,251,111
لاير سلودي بما يلادل ( )٪7,5من راس مال الشركة بواقع  1,75لاير سلودي ل سةم الواحد (2108م 7,511,111 :لاير
سلودي بواقع  1,51لاير سلودي ل سةم الواحد).
 - 32موقف القضايا
قامت الشركة بتاريض  28رجا 0628هـ برفع دىو قضائية لد ديوان المظالم ضد شركة الزيت اللربية السلودية (أرامكو
السلودية) تطالبةا بإيرادات مستحقة من سنوات سابقة بمب غ  2,11م يار لاير سلودي .بتاريض  07شلبان 0615هـ المواف
 06يوليو 2106م صدر حكم من المحكمة ا دارية بالدمام (ديوان المظالم) وتم بتاريض  07محرم 0616هـ تأييد هاا الحكم من
قبل محكمة إستئناف الدمام والمايل بختم التنفيا بأن تدفع شركة أرامكو السلودية مب غ وقدره  017,0م يون لاير سلودي
ل شركة .وقد تقدمت الشركة بتظ م ل مقام السامي الكريم بتاريض  9جماد ا ول 0617هـ المواف  08فبراير 2106م ل مطالبة
بتنفيا الحكم الماكور وإلزام شركة أرامكو السلودية بالسداد .أحي ت القضية من المقام السامي إلئ المحكمة ا دارية الل يا
بالرياض ىادة النظر في الدىو واصدار حكم نةائي فيةا.
كما هو موضح في إيضاح ( )21تب غت الشركة من مكتا المستشار القانوني المك ف بمتابلة القضية أن تم نقض الحكم والحكم
المريد ل والحكم مجددا برفض الدىو .
 - 32تصنيف األداوت المالية وقياس القيمة العادلة وإدارة المخاطر
أ) تصنيف األدوات المالية
الموجودات المالية

كما في  13ديسمبر
9132م
9132م

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة:
نقد وما في حكم
امم مدينة وموجودات متداولة أخر
مستح من شركات زمي ة

16,101,018
00,607,511
775,802

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
استثمارات في أدوات حقوق م كية من خالل الدخل الشامل اآلخر

167,969,667

المطلوبات المالية
مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة :
مستحقات ومط وبات متداولة أخر

5,189,559

28,661,269
00,916,666
0,177,102
169,026,619

5,668,757

ب) قياس القيمة العادلة
تقوم الشركة بقياس ا دوات المالية مثل أدوات حقوق الم كية بالقيمة اللادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في تاريض كل قائمة
مركز مالي.
تمثل القيمة اللادلة السلر المقبوض نظير بيع أصل ما أو المدفوع لتحويل إلتزام ما في ملام ة نظامية بين المشاركين في
السوق بتاريض القياس .يستند قياس القيمة اللادلة ى ئ افتراض إجراء ملام ة بيع ا صل أو تحويل االلتزام إما:
● في السوق الرئيسي لألصول أو االلتزامات
● في ظل ىدم وجود السوق الرئيسية ،في أكثر ا سواق منفلة لألصول أو االلتزامات.
ويجا أن تكون السوق الرئيسة أو ا كثر فائدة متاحة أمام الشركة.
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في  13ديسمبر 9132م
(باللاير السعودي)
 -32تصنيف األداوت المالية وقياس القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمة)
وتُقاس القيمة اللادلة لألصول أو ا لتزامات باستخدام افتراضات ى ئ أن المشاركين في السوق سيستخدمونةا ىند تسلير
ا صول أو االلتزامات وى ئ فرضية أن المشاركين في السوق يسلون لتحقي أفضل منافع اقتصادية.
ويراىئ قياس القيمة اللادلة صل غير مالي قدرة المشاركين في السوق ى ئ تحقي منافع اقتصادية باستخدام ا صل ى ئ
نحو أفضل وأى ئ فائدة ممكنة أو ىن طري بيل لمشارر آخر في السوق سيستخدم ا صل ى ئ نحو أفضل وأى ئ فائدة
ممكنة.
وتستخدم الشركة طرق التقييم الفنية المالئمة ل ظروف والتي توفر بيانات كافية لقياس القيمة اللادلة لتلظيم االستفادة من
المدخالت القاب ة ل مالحظة اات اللالقة وتق يل استخدام المدخالت غير القاب ة ل مالحظة.
ىند قياس القيمة اللادلة لألصول أو ا لتزامات ،تستخدم الشركة بيانات السوق الجديرة بالمالحظة بأقصئ قدر ممكن .يتم
تصنيف القيم اللادلة إلئ مستويات مخت فة في التس سل الةرمي ل قيمة اللادلة ى ئ أساس المدخالت المستخدمة في أساليا التقييم
ى ئ النحو التالي:
● المستو ا ول :ا سلار المدرجة (غير الملدلة) في ا سواق النشطة لألصول وا لتزامات المماث ة.
● المستو الثاني :مدخالت بخالف ا سلار المدرجة في المستو  0والتي يمكن مالحظتةا لألصل أو ا لتزام إما مباشرة
(مثل ا سلار) أو بشكل غير مباشر (أي مشتقة من ا سلار).
● المستو الثال  :مدخالت لألصول وا لتزامات التي ال تستند إلئ بيانات سوق يمكن مالحظتةا (مدخالت غير م حوظة).
يبين الجدول التالي تح يل البنود المسج ة بالقيمة اللادلة طبقا لمستو القياس المتس سل ل قيمة اللادلة :

إستثمارات في أدوات حقوق م كية بالقيمة اللادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9132م
المستوى األول
167,969,667

9132م
المستوى األول
169,026,619

ج) إدارة المخاطر المالية
إن أنشطة الشركة ملرضة لمجموىة متنوىة من المخاطر المالية :مخداطر السدوق (بمدا فدي الدر مخداطر اللم دة والقيمدة اللادلدة
والتدف النقدي ومخاطر سلر الفائدة ومخاطر ا سلار) ،مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .ويركز برنامج إدارة المخاطر الك ية
ل شركة ى ئ تق بات ا سواق المالية وتحاول إدارة الشركة التق يل من التأثيرات الس بية المحتم ة ى ئ ا داء المالي ل شركة.
إطار إدارة المخاطر المالية
يددتم تنفيددا سياسددة إدارة المخدداطر مددن قبددل ا دارة الل يددا بموجددا السياسددات الملتمدددة مددن قبددل مج ددس ا دارة .تقددوم ا دارة الل يددا
بتحديد وتقييم والتحوط ل مخاطر المالية بالتلاون الوثي مع وحدات التشغيل ل شركة .إن أهم أنواع المخاطر هي مخاطر االئتمان
ومخاطر اللم ة او القيمة اللادلة وأسلار الفائدة ل تدفقات النقدية.
يتولئ مج س المديرين المسئولية الشام ة ىن إنشاء وا شراف ى ئ إطار إدارة المخاطر ل شركة .ان ا دارة التنفياية هي
المسئولة ىن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر ل شركة .إن أي تغيرات أو أمور تتل باالمتثال ل سياسات يتم إبالغ
المج س بةا من خالل لجنة المراجلة.
ي تم مراجلة أنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم من قبل ا دارة التنفياية لتلكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة.
وتةدف الشركة من خالل التدريا وملايير ا دارة وا جراءات لتطوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة بحي يكون جميع الموظفين
ى ئ دراية بأدوارهم والتزاماتةم.
تشرف لجنة المراجلة ى ئ امتثال ا دارة لسياسات إدارة المخاطر ل شركة وإجراءاتةا ،وتقوم بمراجلة مد مالئمة إطدار إدارة
المخاطر فيما يتل بالمخاطر التي تواجةةا الشركة.
إن ا دوات الماليدة المدرجدة ضدمن قائمدة المركدز المدالي تتضددمن الدامم المديندة والموجدودات المتداولدة ا خدر والمسدتح مددن
شددركات زم يددة والمسددتحقات والمط وبددات المتداولددة ا خددر  .إن طددرق ا ثبددات المتبلددة تددم ا فصدداح ىنةددا فددي بيددان السياسددات
المتل قة بكل بند.
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 -32تصنيف األداوت المالية وقياس القيمة العادلة وإدارة المخاطر (تتمة)
إطار إدارة المخاطر المالية (تتمة)
تتم المقاصة ما بين الموجودات المالية والمط وبات وصافي المبالغ المقرر ىنةا ضمن القوائم المالية ىند وجود ح نظامي
م زم ب إجراء مقاصة لت ر المبالغ المدرجة وكالر ىندما يكون لد الشركة نية لتسويتةا ى ئ أساس الصافي أو بيع الموجودات
لتسديد المط وبات في آن واحد.
مخاطر سعر الصرف
تنتج مخاطر سلر الصرف من التغيرات والتابابات في قيمة ا دوات المالية نتيجة ل تغير في أسلار صرف اللمالت ا جنبية.
لم تقم الشركة بأي ىم يات اات أهمية نسبية باللمالت ىدا الدلاير السدلودي ،الددوالر ا مريكدي .وحيد أن سدلر صدرف الدلاير
السلودي مثبت مقابل الدوالر ا مريكي لاا ال تمثل مخاطر ىمالت هامة .تراقا إدارة الشدركة أسدلار صدرف اللمدالت وتلتقدد
أن مخاطر سلر الصرف غير جوهرية.
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان في إخفداق أحدد ا طدراف فدي أداة ماليدة فدي الوفداء بالتزامد والتسدبا فدي تكبدد الشدركة خسدارة ماليدة .إن
ا دوات المالية الخاصة بالشركة التي يمكن أن تتلرض لمخاطر ا ئتمان تتضمن بشدكل أساسدي مدن النقدد ومدا فدي حكمد وامدم
مدينة وموجودات متداولة أخر ومستح من شركات زمي ة .تقوم الشركة بإيداع أموالةا في بنور اات موثوقية وقدرة إئتمانيدة
ىالية كما أن لد الشركة سياسة بخصو حجم ا موال المودىة في كل مصرف وال تتوقع ا دارة وجود مخاطر إئتمان هامة
تنتج من الر.
مخاطر السيولة
هي المخاطر المتمث ة في تلرض الشركة لصلوبات في الحصول ى ئ التمويل الالزم ل وفداء بإلتزامدات مرتبطدة بدأدوات ماليدة،
وقد تنتج مخاطر السيولة ىند ىدم القدرة ى ئ بيع أصل مالي ما بسرىة وبقيمة تقارا قيمت اللادلدة .تددار مخداطر السديولة مدن
خالل المراقبة المنتظمة لمد كفاية السيولة المتوفرة ل وفاء با لتزامات المالية ل شركة ،وال تتوقع ا دارة وجدود مخداطر سديولة
تنتج ىن الر.
مخاطر أسعار األسهم
إن الشدركة ملرضدة لمخداطر أسدلار السدوق ى دئ اسدتثماراتةا فدي ا سدةم المتداولدة والناشدئة ىدن الضدبابية التدي تكتندف القيمدة
المستقب ية لألسةم المتداولة .يتم رفع تقارير ىن ا ستثمار في ا سةم المتداولة إلئ ا دارة الل يا بصورة منتظمة.
إدارة مخاطر رأس المال
لغددرض إدارة مخدداطر رأس مددال الشددركة يتكددون هيكددل رأسددمال الشددركة مددن حقددوق المسدداهمين (التددي تتكددون مددن رأس المددال
واالحتياطي النظامي وا رباح المبقاة واحتياطي تقييم إستثمارات في أدوات حقوق م كية بالقيمة اللادلة من خالل الدخل الشدامل
اآلخر) .إن الةدف الرئيسي من إدارة رأس المال هو تلظيم حقوق المساهمين.
تدير الشركة وتلدل هيكل رأس المال في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتط بات التلةدات المالية .ومن أجل الحفاظ
ى ئ هيكل رأس المال أو تلدي من الممكن أن تلدل الشركة توزيلات ا رباح ل مساهمين أو يتم إصدار أسةم جديدة.
لدديس لددد الشددركة هيكددل رأس مددال بأهددداف محددددة أو ملدددالت ينبغددي تحقيقةددا بمددا يتصددل مددع إدارة مخدداطر رأس المددال .تبقددئ
االستراتيجية الك ية ل شركة كما هي ى ي دون تغيير ىن السنة الماضية.
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 - 91أحداث الحقة
بتاريض الحد لتداريض القدوائم الماليدة تب غدت الشدركة بتداريض  07جمداد اآلخدر 0660هدـ الموافد  00فبرايدر 2121م مدن قبدل
المستشار القانوني المك ف بمتابلة القضية بنقض الحكم والحكم المريدد لد والحكدم مجدددا بدرفض الددىو القضدائية ضدد شدركة
الزيت اللربية السلودية (أرمكو السلودية).
اقتدرح مج ددس ا دارة توصدية ل جمليددة اللامدة لتوزيددع أربداح بقيمددة  05م يدون لاير سددلودي ( 0لاير سدلودي لكددل سدةم) ل سددنة
المنتةية في  10ديسمبر 2109م.

 - 93إعتماد القوائم المالية
تم اىتماد هاه القوائم المالية من قبل مج س ا دارة في 2121/11/00م.
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