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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)
 -1نبذة عن الشركة
إن شركة المصافي العربية السعودية ("الشركة ") هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجةل السةجل التجةاري الصةادر مةن مدينةة جةدة
برقم  4030003334وتاريخ  19ذو الحجة 1379هـ المواف  14مارس 1960م.
كما في  31مارس 2020م بلغ رأس مال الشركة المصرح ب والمدفوع بالكامل مبلغ  150مليون لاير سعودي ( 31ديسةمبر 2019م :
 150مليون لاير سعودي) مقسم إل  15مليون سهم ( 31ديسمبر 2019م  15 :مليون سهم) بقيمة إسمية قةدرها  10لاير سةعودي عةن
كل سهم.
يتمثل نشاا الشركة في إستخراج النفا الخام ،إنشاء محاات التكرير والبتروكيماويات والمصافي ،التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،شراء
وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشاة البيع عل الخاراة ،إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).
يتمثل نشاا الشركة الحالي في االستثمار في شركات محلية وبالتالي ينحصر نشااها في قااع اإلستثمار وال يوجد لها قااعات أعمال أخر..

في مالع سنة 2020م ،تأكد ظهور فيروس كورونا المستجد (كوفيد  )19 -ويواج العالم حاليا تاورات متسارعة تتعل بتفشي
فيروس كورونا المستجد (كوفيد  ،)19 -وتسع الدول ومن ضمنها المملكة العربية السعودية إل اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية
للحد من انتشار الفيروس وتخفي خثار  ،ولعل من أهم اإلجراءات االحترازية المتخذة للحد من انتشار هو الحد من المخالاة
والتجمعات المتقاربة بين الناس ال اقص درجة بما في ذلك وق االجتماعات واالختالا في أماكن العمل والتسوق وقد تصل تلك
اإلجرا ءات في بعض األحيان ال فرض منع تجوال كامل .إن مثل هذ اإلجراءات عل أهميتها قد ألقت بتأثيرها عل بيئة األعمال
والناتج العام للمجتمع وأثرت تأثيرا ملموسا عل القااعات االقتصادية بوج عام ومن المحتمل أن يؤدي إل انخفاض ملموس ف
األنشاة االقتصادية خالل الفترة القادمة ،ويتعذر ف الوقت الراهن تحديد حجم هذا التأثير حيث يعتمد حجم تأثير هذ األحداث المشار
إليها عل تاورات ونتائج هذ األحداث وعل الفترة الزمنية التي ينتظر عندها انتهاء هذ األحداث وما يترتل عليها من خثار.
يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:
مركز ادهم التجاري  ،جدة
اري المدينة المنورة
ص  .ل  ، 1113جدة  ، 21431المملكة العربية السعودية
تبدا الفترة الحالية للشركة في  1يناير 2020م وتنتهي في  31مارس 2020م .وتبدأ السنة المالية للشركة مةن بدايةة شةهر ينةاير مةن كةل
سنة ميالدية وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من نفس السنة.
 -2أسس اإلعداد
 1-2بيان اإللتزام
تم إعداد هذ القوائم المالية األولية المختصرة ("القةوائم الماليةة ") وفقةا لمعيةار المحاسةبة الةدولي رقةم (" )34التقريةر المةالي األولةي"
المعتمةةد فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية (المعيةةار الةةدولي للتقريةةر المةةالي الةةذي يحةةدد الحةةد األدن ة لمحتويةةات التقري ةر المةةالي األولةةي)
والمعايير واإلصدارات األخر .الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ("الهيئة").
ال تتضمن القوائم المالية األولية المختصرة جميع المعلومات واإلفصاحات المالوبة للمجموعة الكاملة مةن القةوائم الماليةة المعةدة وفقةا
للمعايير الدولية للتقرير المالي ويجل أن يتم قراءتها بالتواف مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في  31ديسمبر 2019م ("القوائم
المالية السنوية االخيرة") .إضافة لذلك ،فان نتائج الفترة األولية المنتهية في  31مارس 2020م قد ال تعتبر مؤشرا دقيقا علة النتةائج
المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)

 -2أسس اإلعداد (تتمة)
 2-2أساس القياس
تم إعداد هذ القوائم المالية األولية المختصرة عل أساس التكلفة التاريخية ما عدا إلتزامةات مكافةأة نهايةة الخدمةة للمةوظفين والتةي تةم
احتسابها عل أساس القيمة الحالية لاللتزامات المسةتقبلية واسةتثمارات فةي أدوات حقةوق الملكيةة مةن خةالل الةدخل الشةامل اآلخةر يةتم
قياسها بالقيمة العادلة.
 3-2العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذ القوائم المالية األولية المختصرة باللاير السعودي ،وهي العملة الوظيفة للشركة وكذلك عملة العرض.
 4-2مبدا اإلستمرارية
ليس لد .الشركة أي شك يذكر حول قدرة الشركة عل اإلستمرار ،وعلي فقد تم إعداد القوائم المالية عل أساس مبدا اإلستمرارية.

 -3التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة
يتالل إعداد القوائم المالية األوليةة المختصةرة للشةركة مةن اإلدارة إسةتخدام أحكةام وتقةديرات وإفتراضةات تةؤثر فةي تابية السياسةات
المحاسةةبية والمبةةالغ المدرجةةة للموجةةودات والمالوبةةات واإليةةرادات والمصةةاري واإلفصةةاحات المرفقةةة واإلفصةةاح عةةن المالوبةةات
المحتملة .قد تختل النتائج الفعلية عن هذ التقديرات.
إن األحكام والتقديرات الهامة والتي إسةتخدمتها اإلدارة عنةد تابية السياسةات المحاسةبية للشةركة واةرق اإلحتسةال والمصةادر الهامةة
لحاالت عدم التأكد من التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية االخيرة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
ومع ذلك وكما هو موضح في إيضاح رقم ( )1أعال بخصوص مراجعة المصادر الهامة لحاالت عدم التأكد عل خلفي ظهور فيروس
كورونا المستجد (كوفيد  )19-تقوم إدارة الشركة حاليا بمراقبة الوضع ومد .تأثير علة عمليةات الشةركة وتةدفقاتها النقديةة ومركزهةا
المالي .وتر .اإلدارة استنادا ال تقديمها ،أن لد .الشركة ما يكفةي مةن السةيولة المتةوفرة لالسةتمرار فةي الوفةاء بالتزاماتهةا الماليةة فةي
المستقبل المنظور عن استحقاقها.
 -4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
تتواف السياسات المحاسبية وارق اإلحتسةال المابقةة فةي إعةداد القةوائم الماليةة األوليةة المختصةرة مةع تلةك المتبعةة فةي إعةداد القةوائم
المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،ال يوجد معايير جديدة تم إصدارها ولكن هناك عددا من التعديالت عل
المعايير سارية من  1يناير 2020م ولكن ليس لها اثر جوهري عل القوائم المالية االولية المختصرة.
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 -5إستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 1-5تتمثل االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مما يلي :

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

كما في  31مارس
2020م
(غير مراجعة)
239,768,894

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)
364,667,520

شركة أسمنت تبوك

1,331,996

2,031,422

شركة الزيت العربية السعودية (ارامكو السعودية)

1,069,752

1,250,705

شركة أسمنت المناقة الجنوبية

6,576,297

-

248,746,939

367,949,647

الــبـــيــــان

 2-5سجلت الشركة (خسائر) أرباح غير محققة من استثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
كما يلي :
الــبـــيــــان
الرصيد في بداية السنة
(خسائر) أرباح غير محققة خالل الفترة  /السنة (ايضاح )3-5

كما في  31مارس
2020م
(غير مراجعة)

كما في  31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

245,932,383

228,194,969

()125,203,006

17,737,414

120,729,377

245,932,383

 3-5فيما يلي تفاصيل االستثمارات في أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر :
كما في  31مارس 2020م
القيمة
السوقية
للسهم
عدد األسهم

الرصيد كما في
 31ديسمبر
 31مارس
2019م
2020م

(مراجعة)

(غير مراجعة)

اســم الــشــركــة
المجموعة السعودية لإلستثمار
الصناعي
شركة أسمنت تبوك

15,78 15,194,480
10,36
128,571

1,331,996

شركة الزيت العربية السعودية
(أرامكو السعودية)

35,481

30,15

1,069,752

1,250,705

شركة أسمنت المناقة الجنوبية

120,666

54,50

6,576,297

-

248,746,939

367,949,647

(خسائر) أرباح غير
محققة للفترة

239,768,894

(124,898,626) 364,667,520
2,031,422

)(699,426
()180,953
575,999
()125,203,006
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 -6إستثمارات في شركات زميلة

تتمثل اإلستثمارات في شركات زميلة مما يلي :
البيــــان

أ -الشركة العربية للصهاريج المحدودة

قطاع االعمال
الرئيسي

بلد التأسيس

نسبة
الملكية

خدمات

المملكة العربية
السعودية

٪27

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة
حصة الشركة من بنود الدخل الشامل اآلخر
للشركة الزميلة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة
ب -الشركة العربية للسلفونات المحدودة

الرصيد في بداية الفترة  /السنة

مخصص الهبوا في قيمة استثمار
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة *

صناعية

المملكة العربية
السعودية

كما في  31مارس
2020م

كما في 31
ديسمبر 2019م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

48,309,359
()98,153

50,255,492
()1,814,678

48,211,206

()131,455
48,309,359

٪34
363,006
()363,006
48,211,206

363,006
()363,006
48,309,359

* قرر مجلس إدارة الشركة في اجتماع المنعقد بتاريخ  9محرم 1438هـ المواف  10أكتوبر 2016م تعميد المستشار القانوني للشركة
برفع دعو .قضائية ضد إدارة الشركة العربية للسلفونات المحدودة وذلك للنتائج الغير مرضية للشةركة المةذكورة والتةي ترتةل عليهةا
خسائر أكثر من نص رأسمالها .تم رفع الدعو .القضائية رقم (/2/1574ق) لعام 1438هـ بتاريخ  21صفر 1438هـ المواف 21
نةةوفمبر 2016م وماالبةةة الشةةركة العربيةةة للسةةلفونات المحةةدودة بمبلةةغ  26,268,133لاير سةةعودي تمثةةل كافةةة الخسةةائر التةي لحقةةت
بالشركة من جراء إدارتها وماالبتها بالتعويض عن الخسائر الموضحة بالئحة الدعو .ضد الشركة العربية للسلفونات المحدودة.
بتاريخ  9ربيع أول 1438هـ المواف  8ديسمبر 2016م تلقت الشركة تبليغ بدعو .قضائية لد .المحكمة اإلدارية بجةدة لةد .الةدائرة
التجارية الثانية رقم (/2/1659ق) لعةام  1438هةـ مرفوعةة مةن السةيد  /سةلاان محمةد قصةي ولةي الةدين أسةعد (شةريك) فةي الشةركة
العربية للسلفونات المحدودة ضد شركة المصافي العربية السعودية ياالل فيها بحل وتصفية الشركة العربية للسلفونات المحدودة وفقا
ألحكام المادة  181من نظام الشركات نظرا لتعرض الشركة لخسائر تجاوزت نص رأسمالها.
كما في  31ديسمبر 2017م حققت الشركة العربية للسلفونات المحدودة خسائر متراكمة تجاوزت القيمة الدفتريةة لالسةتثمار ،ولةم تقةم
إدارة الشركة بتكوين مخصص خسائر والتزامات محتملة بما يمثل حصة الشركة من صافي حقوق الشركاء في الشةركة الزميلةة وفقةا
للقوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م نظرا لوجود التزامات قانونية للغيةر .تبلغةت الشةركة بتةاريخ  26جمةاد.
الثاني 1439هـ المواف  14مارس 2018م من مكتل المستشار القانوني المكل بمتابعة القضية أن فةي هةذ الجلسةة حكمةت الةدائرة
بحةةل وتصةةفية الشةةركة العربيةةة للسةةلفونات المحةةدودة وتعيةةين مكتةةل المحاسةةل القةةانوني صةةالح عبةةد النعةةيم مصةةفيا للشةركة العربيةةة
ل لسلفونات المحدودة والتحق من الخسائر ومسئولية الشركة العربية للسلفونات المحدودة عنهةا .تةم تزويةدنا بتقريةر المتابعةة األول مةن
المصةةفي القضةةائي الخةةاص بتصةةفية الشةةركة العربيةةة للسةةلفونات المحةةدودة (شةةركة زميلةةة) عةةن الفتةةرة مةةن 2018/07/22م وحت ة
2018/12/31م والمتضةمن عةدم تمكنة مةةن إعةداد القةوائم الماليةة للشةةركة الزميلةة عةن السةنة المنتهيةةة فةي 2018/12/31م ،كمةا لةةم
تحصةل إدارة الشةركة علة القةوائم الماليةةة المدققةة للسةنة الماليةة المنتهيةة فةةي  31ديسةمبر 2018م و 2019م مةن المصةفي القضةةائي
للشركة العربية للسلفونات المحدودة لتقييم االستثمار أو االلتزامات المحتملة عل الشركة.
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 -7ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى

تتمثل الذمم المدينة والموجودات المتداولة األخر .مما يلي :

توزيعات أرباح مستحقة
مصاري مدفوعة مقدما
موجودات متداولة أخر.

كما في 31
مارس 2020م

كما في 31
ديسمبر 2019م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

271,499
212,454

11,395,860
10,880
210,763

483,953

11,617,503

 -8معامالت مع أطراف ذوي عالقة
أ) تتمثةل األاةةرا ذوي العالقةة فةةي المسةةاهمين بالشةركة وأقةةاربهم والشةركات التةةي يمتلكةةون فيهةا باريقةةة مباشةرة أو غيةةر مباشةةرة
حصص تخولهم في حصة السيارة عل هذ الشركات .فيما يلي ملخصةا بةأهم المعةامالت التةي أبرمةت مةع هةذ األاةرا خةالل
الفترة  /السنة:

البـيــــان
الشركة العربية للصهاريج المحدودة

العالقـــة
شركة زميلة

نوع التعامل
أتعال خدمات إدارية

حجم التعامل خالل
كما في 31
كما في 31
ديسمبر 2019م
مارس 2020م
301,500
75,375

ل) مستحق من شركات زميلة
كما في 31
مارس 2020م
الشركة العربية للصهاريج المحدودة
الشركة العربية للسلفونات المحدودة
(يخصم) مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

(غير مراجعة)
775,812
7,738,133
()7,738,133
775,812

كما في 31
ديسمبر 2019م
(مراجعة)
775,812
7,738,133
()7,738,133
775,812

 -9النقد وما في حكمه
كما في 31
مارس 2020م
نقد بالصندوق
نقد بالبنوك

كما في 31
ديسمبر 2019م

(غير مراجعة)

(مراجعة)
3,937
36,306,201

39,708,979

36,310,138

3,187
39,705,792
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)
 -10مستحقات ومطلوبات متداولة أخري

تتمثل مستحقات ومالوبات متداولة أخر .مما يلي :
كما في 31
مارس 2020م
(غير مراجعة)

مصاري مستحقة
مخصص مقابل ضمان بنكي *

كما في 31
ديسمبر 2019م
(مراجعة)

411,248
5,099,119

290,440
5,099,119

5,510,367

5,389,559

* قدمت الشركة ضمان بنكةي للبنةك السةعودي البرياةاني (سةال) مقابةل التسةهيالت البنكيةة الممنوحةة للشةركة العربيةة للسةلفونات
المحدودة (شركة زميلة) بقيمة  5,1مليون لاير سعودي والذي يمثل  ٪34من إجمالي قيمة التسهيالت البنكية الممنوحة للشةركة
الزميلة وفقا لحصة الشركة في رأس المال .ونظرا لتعثر الشركة الزميلة وعدم تمكنها من سداد التسةهيالت البنكيةة وفقةا لتةاريخ
إستحقاقها ،قام البنك بتقديم ماالبة إل الشركة لسداد مديونية الشةركة العربيةة للسةلفونات المحةدودة باإلضةافة إلة أي رسةوم لةم
تستح بعد بتاريخ  21أكتوبر 2015م ،وبتاريخ  12أبريل 2017م قةام البنةك السةعودي البرياةاني (سةال) برفةع دعةو .ضةد
الشركة العربية للسلفونات المحدودة والشركة بصةفتها ضةامن للتسةهيالت والماالبةة بسةداد المبةالغ المسةتحقة .بتةاريخ  3أكتةوبر
2017م صدر حكم الدائرة التنفيذية الرابعة عشةر بمحكمةة التنفيةذ بمحافظةة جةدة بماالبةة الشةركة العربيةة للسةلفونات المحةدودة
بسداد مبلغ الماالبة .وعلي قامت إدارة الشركة تحواةا بتكةوين مخصةص بقيمةة الضةمان البنكةي ولةم تقةم بتكةوين أي مخصةص
إضافي ينتج عن التعثر في سداد قيمة الضمان البنكي.
 -11الزكاة المستحقة
أ -إن العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة هي كما يلي:
عناصر الوعاء الزكوي

موجودات غير متداولة
مالوبات غير متداولة
حقوق المساهمين اول المدة
صافي (الخسارة) الدخل قبل الزكاة

كما في 31
مارس 2020م

كما في 31
ديسمبر 2019م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

297,014,551
558,641
453,961,971
()639,594

416,318,316
541,546
430,526,070
18,312,788

تم تعديل بعض هذ المبالغ للوصول إل وعاء الزكاة للفترة  /السنة.
ب -حركة الزكاة المستحقة

رصيد بداية الفترة  /السنة
اضافات خالل الفترة  /السنة
تسديدات خالل الفترة  /السنة

كما في 31
مارس 2020م

كما في 31
ديسمبر 2019م

(غير مراجعة)

(مراجعة)

1,143,433
464,768
()1,333,777
274,424

807,249
1,142,089
()805,905
1,143,433

ج -الوضع الزكوي
قامت الشةركة بتقةديم اإلقةرارات الزكويةة للسةنوات حتة  31ديسةمبر 2019م وحصةلت الشةركة علة شةهادة مةن الهيئةة العامةة
للزكاة والدخل (الهيئة) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)
 -12إيرادات اإلستثمار

تتمثل إيرادات اإلستثمارات للفترة المنتهية في  31مارس مما يلي:
 31مارس
2020م

 31مارس
2019م

(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)

2,619

-

شركة أسمنت المناقة الجنوبية

271,499

-

بنك الرياض

-

960

274,118

960

 -13حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة

تتمثل حصة الشركة من نتائج أعمال شركات زميلة للفترة المنتهية في  31مارس مما يلي :
 31مارس
2020م
(غير مراجعة)

الشركة العربية للصهاريج المحدودة

 31مارس
2019م
(غير مراجعة)

()98,153

()604,127

()98,153

()604,127

 -14خسارة السهم األساسية والمخفضة من صافي خسارة الفترة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس
2019م
2020م
(غير مراجعة)

(غير مراجعة)

صافي خسارة الفترة
المتوسا المرجح لعدد األسهم

()1,104,362
15,000,000

()1,270,600
15,000,000

الخسارة األساسية والمخفضة للسهم من صافي خسارة الفترة

()0.07

()0.08

 -15توزيعات األرباح
إقترح مجلس اإلدارة بتاريخ  11مارس 2020م المواف  16رجل 1441هـ توصية للجمعية العامة العادية لتوزيع أرباح بقيمة
 15مليون لاير سعودي ( 1لاير سعودي لكل سهم) للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،والذي تم اعتماد من المساهمين في
اجتماع الجمعية العام المنعقد بتاريخ  21أبريل 2020م .
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)

 -16موقف القضايا
قامت الشركة بتاريخ  28رجل  1428هـ برفع دعو .قضائية لد .ديوان المظالم ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو
السعودية) تاالبها بإيرادات مستحقة من سنوات سابقة بمبلغ  2,03مليار لاير سعودي .بتاريخ  17شعبان 1435هـ المواف
 14يوليو 2014م صدر حكم من المحكمة اإلدارية بالدمام (ديوان المظالم) وتم بتاريخ  17محرم 1436هـ تأييد هذا الحكم من
قبل محكمة إستئنا الدمام والمذيل بختم التنفيذ بأن تدفع شركة أرامكو السعودية مبلغ وقدر  137,1مليون لاير سعودي للشركة.
وقد تقدمت الشركة بتظلم للمقام السامي الكريم بتاريخ  9جماد .األول 1437هـ المواف  18فبراير 2016م للماالبة بتنفيذ الحكم
المذكور وإلزام شركة أرامكو السعودية بالسداد .أحيلت القضية من المقام السامي إل المحكمة اإلدارية العليا بالرياض إلعادة
النظر في الدعو .واصدار حكم نهائي فيها.
تبلغت الشركة بتاريخ  17جماد .اآلخر 1441هـ المواف  11فبراير 2020م من قبل المستشار القانوني المكل بمتابعة القضةية
بنقض الحكم والحكم المؤيد ل والحكم مجددا برفض الدعو .القضائية ضد شركة الزيت العربية السعودية (أرمكو السعودية).

 -17إدارة المخاطر المالية
إن أنشاة الشركة معرضة لمجموعة متنوعة مةن المخةاار الماليةة :مخةاار السةوق (بمةا فةي ذلةك مخةاار العملةة والقيمةة العادلةة
والتدف النقدي ومخاار سعر الفائدة ومخاار األسعار) ،مخاار االئتمان ومخاار السيولة .ويركز برنةامج إدارة المخةاار الكليةة
للشركة عل تقلبات األسواق المالية وتحاول إدارة الشركة التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة عل األداء المالي للشركة.
إطار إدارة المخاطر المالية
يتم تنفيذ سياسة إدارة المخاار من قبل اإلدارة العليا بموجل السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة .تقةوم اإلدارة العليةا بتحديةد
وتقيةةيم والتحةةوا للمخةةاار الماليةةة بالتعةةاون الوثي ة مةةع وحةةدات التشةةغيل للشةةركة .إن أهةةم أن ةواع المخةةاار هةةي مخةةاار االئتمةةان
ومخاار العملة او القيمة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية.
يتول مجلس المديرين المسئولية الشاملة عن إنشاء واإلشرا عل إاار إدارة المخاار للشركة  .ان فري اإلدارة التنفيذية هي
المسئولة عن تاوير ومراقبة سياسات إدارة المخاار للشركة .إن أي تغيرات أو أمور تتعل باالمتثال للسياسات يتم إبالغ
المجلس بها من خالل لجنة المراجعة.
يتم مراجعة أنظمة إدارة المخاار بشكل منتظم من قبل فري اإلدارة التنفيذية لتعكس التغيرات في ظرو السوق وأنشاة
الشركة .وتهد الشركة من خالل التدريل ومعايير اإلدارة واإلجراءات لتاوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة بحيث يكون جميع
الموظفين عل دراية بأدوارهم والتزاماتهم.
تشر لجنة المراجعة عل امتثال اإلدارة لسياسات إدارة المخاار للشركة وإجراءاتها ،وتقةوم بمراجعةة مةد .مالئمةة إاةار إدارة
المخاار فيما يتعل بالمخاار التي تواجهها الشركة.
إن األدوات الماليةةة المدرجةةة ضةةمن قائمةةة المركةةز المةةالي تتضةةمن الةةذمم المدينةةة والموجةةودات المتداولةةة األخةةر .والمسةةتح مةةن
شركات زملية والمستحقات والمالوبات المتداولة األخر ..إن ارق اإلثبات المتبعة تم اإلفصاح عنها في بيان السياسةات المتعلقةة
بكل بند.
تتم المقاصة ما بين الموجودات المالية والمالوبات وصافي المبالغ المقرر عنها ضمن القوائم المالية األولية المختصرة عند وجود
ح نظامي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لد .الشركة نية لتسويتها عل أساس الصافي أو بيع
الموجودات لتسديد المالوبات في خن واحد.
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)
 -17إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر سعر الصرف األجنبي
تنةتج مخةةاار سةةعر الصةةر األجنبةةي مةن التغيةةرات والتذبةةذبات فةةي قيمةةة األدوات الماليةةة نتيجةة للتغيةةر فةةي أسةةعار صةةر
األجنبية.

العمةةالت

لةةم تقةةم الشةةركة بةةأي عمليةةات ذات أهميةةة نسةةبية بةةالعمالت عةةدا الةةلاير السةةعودي ،الةةدوالر األمريكةةي .وحيةةث أن سةةعر صةةر الةةلاير
السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي لذا ال تمثل مخةاار عمةالت هامةة .تراقةل إدارة الشةركة أسةعار صةر العمةالت وتعتقةد أن
مخاار سعر الصر األجنبي غير جوهرية.
مخاطر أسعار العموالت
تظهر مخاار العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملةة فةي معةدالت العمةوالت التةي تةؤثر علة الةربح المسةتقبلي أو القةيم العادلةة
لألدوات المالية وتراقل الشركة تقلبات أسعار العموالت  .لةم يكةن لةد .الشةركة أصةول ذات قةيم جوهريةة تحمةل فوائةد خةالل الفتةرة
الحالية والسابقة.
مخاطر االئتمان
تمثل مخاار االئتمان في إخفاق أحد األارا في أداة مالية في الوفاء بالتزام والتسبل في تكبةد الشةركة خسةارة ماليةة .إن األدوات
الماليةةة الخاصةةة بالشةةركة التةةي يمكةةن أن تتعةةرض لمخةةاار اإلئتمةةان تتضةةمن بشةةكل أساسةةي مةةن النقةةد ومةةا فةةي حكم ة وذمةةم مدين ةة
وموجودات متداولة أخر .ومستح من شركات زميلة .تقوم الشركة بإيداع أموالها في بنوك ذات موثوقية وقدرة إئتمانيةة عاليةة كمةا
أن لد .الشركة سياسة بخصوص حجم األموال المودعة في كل مصر وال تتوقع اإلدارة وجود مخاار إئتمان هامة تنتج من ذلك.
مخاطر السيولة
هي المخاار المتمثلة في تعرض الشركة لصعوبات في الحصول عل التمويل الالزم للوفاء بإلتزامات مرتباة بأدوات مالية ،وقد
تنتج مخاار السيولة عند عدم القدرة عل بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارل قيمت العادلةة .تةدار مخةاار السةيولة مةن خةالل
المراقبة المنتظمة لمد .كفاية السيولة المتوفرة للوفاء باإللتزامات المالية للشركة.

مخاطر أسعار األسهم
إن الشةةركة معرضةةة لمخةةاار أسةةعار السةةوق عل ة اسةةتثماراتها فةةي األسةةهم المتداولةةة والناشةةئة عةةن الضةةبابية التةةي تكتن ة
المستقبلية لألسهم المتداولة .يتم رفع تقارير عن اإلستثمار في األسهم المتداولة إل اإلدارة العليا بصورة منتظمة.

القيمةةة

إدارة مخاطر رأس المال
لغةةرض إدارة مخةةاار رأس مةةال الشةةركة يتكةةون هيكةةل رأسةةمال الشةةركة مةةن حقةةوق المسةةاهمين (التةةي تتكةةون مةةن رأس المةةال
واالحتيااي النظامي واألربةاح المبقةاة واحتيةااي تقيةيم أدوات ملكيةة بالقيمةة العادلةة مةن خةالل الةدخل الشةامل اآلخةر) .إن الهةد
الرئيسي من إدارة رأس المال هو تعظيم حقوق المساهمين.
تدير الشركة وتعدل هيكل رأس المال في ضوء التغيرات في الظرو االقتصادية ومتالبات التعهةدات الماليةة .ومةن أجةل الحفةاظ
عل هيكل رأس المال أو تعديل من الممكن أن تعدل الشركة توزيعات األرباح للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة.
لةةيس لةةد .الشةةركة هيكةةل رأس مةةال بأهةةدا محةةددة أو معةةدالت ينبغةةي تحقيقهةةا بمةةا يتصةةل مةةع إدارة مخةةاار رأس المةةال .تبق ة
االستراتيجية الكلية للشركة كما هي علي دون تغيير عن السنة الماضية.
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شركة المصافي العربية السعودية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
(باللاير السعودي)

 -17إدارة المخاطر المالية (تتمة)

القيمة العادلة
إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم إستالمها لبيع احد الموجودات ،أو دفعها لتحويل أي من المالوبات ضةمن معةامالت منتظمةة
بين المتعا ملين بالسوق في تاريخ القياس .وعل هةذا النحةو ،يمكةن أن تنشةأ الفروقةات بةين القةيم الدفتريةة وتقةديرات القيمةة العادلةة.
يقوم تعري القيمة العادلة عل القياس المستند إل السوق واإلفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق.

القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
تعتقةد اإلدارة أن القيمةةة الدفتريةةة للموجةةودات والمالوبةات الماليةةة المدرجةةة بالتكلفةةة المافةةأة فةي القةةوائم الماليةةة األوليةةة المختصةةرة
مقاربة لقيمتها العادلة.

 -18أحداث الحقة
تعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة والتي من الممكةن ان تةؤثر علة المركةز المةالي للشةركة والظةاهرة فةي هةذ القةوائم الماليةة
األولية المختصرة.

 -19إعتماد القوائم المالية األولية المختصرة
تم اعتماد هذ القوائم المالية األولية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في 2020/05/14م.
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