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 شركة المصافي العربية السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتهية فى 03 يونيو 3300م

 
 

 نبذة عن الشركة  - 0
 

 .شركة المصافي العربية السعودية  :  إسم الشـركة      

 
 . مساهمة سعوديةشركة  : الكيان القانوني      

 
 هـ21/22/2371بتاريخ  4030003334تم تسجيل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  : السجل التجاري    

 . هـ30/05/2433وتنتهي صالحيته في 

                          
 المركز الرئيسي    

 ,يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة   : للشـركـة 

 
مائة وخمسون لاير سعودي )  250,000,000بلغ رأس المال المكتتب فيه والمدفوع مبلغ :  رأسمال الشركة 

مليون  خمسة عشرةسهم )  25,000,000( مدفوع بالكامل مقسم إلى لاير سعودي مليون
 .سهم( عادي قيمة كل منها عشرة رياالت 

 
وبكافة أوجه النشاط المتعلقة بها ويشمل ذلك دون القيام باألعمال البترولية بجميع فروعها :  أغراض الشركة   

ل بما في ذلك النفط الخام تحديد شراء ونقل وتصفية وبيع واستيراد وتصدير وتوزيع البترو
والمنتوجات البترولية ومشتقاتها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والقيام بتنفيذ 

, وكافة األعمال والمشروعات  مشروعات المياه واصالح االراضي والمرافق والنقل
, واالشتراك في تأسيس الشركات وشراء األسهم وحصص الشركات  الصناعية والتجارية

ويتمثل نشاط الشركة  , , والقيام بأي عمليات اخرى الستثمار راس مالها واحتياطياتها القائمة
محلية وبالتالي ينحصر نشاطها في قطاع االستثمار وال في شركات  في االستثمار الحالي

 .يوجد لها قطاعات اعمال أخرى 

 

   سمبر ييناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية شهر دمن بداية شهر  للشركةتبدأ السنة المالية    :  ةـلسنة الماليا    

 .من نفس السنة 

 الفترة المالية    
 . م2023يناير إلى نهاية شهر يونيو لسنة تبدأ من بداية شهر  :  الحاليـة 
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 ةشركة المصافي العربية السعودي
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتهية فى 03 يونيو 3300م

 

 
 ملخص ألهم السياسات المحاسبية   - 3

 
وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية )فيما عدا اإلستثمارات فيي األوراق الماليية حيي   للشركةاألولية  تم إعداد القوائم الماليةي

يتم قياسها بالقيمة العادلة( , على أساس مبدأ اإلستحقاق وطبقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربيية 
 السعودية وفيما يلي ملخصاً ألهم السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية :

 

 التقديرات المحاسبية .أ 

ة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها يتطلب إستخدام التقديرات واإلفتراضات التي إن إعداد القوائم المالية األولي
قد تؤثر على قيمة الموجودات والمطلوبات المقيدة وعلى اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملية فيي تياريخ 

ا  المتيوفرة ليدى اإلدارة فيي تياريخ وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضيل المعلوميات واألحيد ,القوائم المالية 
 .إصدار القوائم المالية إال أن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف إختالفاً غير جوهري عن هذه التقديرات 

 
 النقد وما في حكمه . ب

قييدة يمثل النقد وما في حكمه النقد بالصندوق والحسابات الجارية لدى البنيوك واإلسيتثمارات قصييرة األجيل غيير الم
 .والتي تتحقق خالل ثالثة أشهر أو أقل 

 
 االيرادات .ج 

٪ عنيد اعيالن التوزييع 20تقوم الشركة بقيد ايراداتها من االستثمارات في الشركات التي تقل نسبة الملكية فيهيا عين 
اييرادات الودائيع  واالستالم الفعلي , تقيد ايرادات االستثمارات فى الشركات الزميلة وفقاٌ لطريقة حقوق الملكية, تقيد

 . البنكية على أساس مبدأ االستحقاق
 

 

 مصاريف عمومية وإدارية . د

 . المتعلقة بإدارة الشركةتتضمن المصاريف العمومية واإلدارية المصاريف 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة .هـ 
ركة فيي تياريخ إعيداد القيوائم الماليية , وفيي حالية يتم دراسة القيمة الدفترية للموجودات غير المتداولة المملوكية للشي

توافر مؤشرات تدل على انخفاض في القيمة القابلة لالسيترداد لهيذه الموجيودات غيير المتداولية عين قيمتهيا الدفتريية 
فإنه يتم تخفيض قيمة هذه الموجودات غير المتداولة إلى قيمتها القابلية لالسيترداد ويحميل هيذا التخفييض عليى قائمية 

لدخل , ويتم حساب اإلسيتهالك لهيذه الموجيودات غيير المتداولية عين السينوات التاليية عليى أسياس القيمية المعدلية , ا
وتقوم إدارة الشركة في تاريخ إعيداد القيوائم الماليية بتقيييم وجيود أي مؤشيرات تيدل عليى حيدو  انخفياض دائيم فيي 

المتداولة في الفترات السابقة وفي حالة وجود مثل هذه الخسائر الناتجة عن تخفيض القيمة الدفترية للموجودات غير 
المؤشرات يعاد تقيدير قيمية االنخفياض وييتم رد قيمية التخفييض السيابق تسيجيله فيي الفتيرات السيابقة بحيي  ال تزييد 
ة القيمة الدفترية لهذه الموجودات غير المتداولة عن صافي قيمتها الدفترية األصلية قبل تسجيل خسائر تخفيض القيمي
ويتم تعيديل تكلفية اإلسيتهالك لهيذه الموجيودات غيير المتداولية خيالل الفتيرات الماليية التاليية لتحمييل القيمية الدفتريية 

 .المعدلة على أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي لتلك الموجودات 
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 شركة المصافي العربية السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتهية فى 03 يونيو 3300م
 

 الموجودات الثابتة  . و
ييييتم إثبيييات الموجيييودات الثابتييية بالتكلفييية ويجيييرى اسيييتهالكها عليييى ميييدار العمييير اإلنتييياجي لهيييا ووفقيييا لطريقييية 

كها المتييييراكم يييييتم حييييذفها ميييين الموجييييودات الثابتيييية المباعيييية أو المسييييتبعدة واسييييتهال -القسييييط السيييينوي الثابييييت 
 .الحسابات بتاريخ بيعها أو إستبعادها 

 

 االستثمارات  . ز

تقييم االوراق الماليية المتاحية  ,تصنف االستثمارات في االوراق المالية وفقا لنية الشركة بالنسبة لهذه االسيتثمارات  
وعندما ال يمكين تحدييد  ,مة حقوق المساهمين للبيع بالقيمة العادلة وتظهر االرباح والخسائر غير المحققة ضمن قائ

 .كلفة تالقيمة العادلة لها فيجري تقييم االوراق المالية بال
٪ ميع وجيود تيأثير فعيال للشيركة عليهيا بموجيب 20تظهر االستثمارات فيي الشيركات المملوكية بنسيبة ال تقيل عين 

بعد ذلك في ضوء التغير في حصة الشركة فيي طريقة حقوق الملكية بحي  تظهر االستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها 
ويشيار اليهيا عليى انهيا وذلك وفقا الخر قيوائم ماليية معيدة لهيذه الشيركات ,  المستثمر بها الشركة موجوداتصافي 

ان حصة الشركة مين صيافي اربياح أو خسيائر الشيركات الزميلية  ,٪( 50 – 20)نسبة الملكية بين  شركات زميلة
يتم تخفيض القيمة الجارية لكافة االستثمارات واالوراق المالية باالنخفياض  ,ن قائمة الدخل يتم ادراجها ضم للفترة

 .غير المؤقت في قيمتها 
 

  مخصص الزكاة الشرعية .ح 

وفقييياً ألحكيييام وفريضييية الزكييياة بالمملكييية وييييتم تحميليييه لقائمييية اليييدخل الزكييياة الشيييرعية ييييتم تكيييوين مخصيييص  -

فيييي  - إن وجيييدت - للزكييياة النهيييائياليييربط  التيييي تطيييرأ عنيييد التعيييديالت ييييدوييييتم ق اإلسيييتحقاقوفقييياً لمبيييدأ 
 .الفترة التي يتم الربط فيها 

ييييتم تكيييوين مخصيييص للضيييريبة التيييي ييييتم سيييدادها عييين طرييييق الشيييركة نيابييية عييين الشيييركات األجنبيييية التيييي  -
    .تتعامل معها 

  مخصص مكافأة نهاية الخدمة .ط 
 .لخدمة وفقا لنظام العمل والعمال السعودي يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية ا

 

  اإلحتياطي النظامي .ي 
دخل لتكييوين االحتييياطي اليي٪ ميين صييافي 20تمشيييا مييع نظييام الشييركات ونظييام الشييركة األساسييي فانييه يييتم اقتطيياع 

 .٪ من رأس المال 50النظامي , ويجوز للشركة التوقف عن هذا االقتطاع عندما يبلغ االحتياطي 
 

 ت األجنبيةالعمال  .ك 
تحول قيمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إليى اليلاير السيعودي وفقيا ألسيعار الصيرف السيائدة حيين إجيراء 
تلك المعامالت وتحول أرصدة الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية والمسجلة بالعمالت األجنبية فيي نهايية 

أو الخسيائر المحققية وغيير المحققية  مكاسيبالسائدة في ذلك التاريخ , الة إلى اللاير السعودي بأسعار الصرف فترال
 .الناتجة من فروق أسعار الصرف يتم إدراجها في قائمة الدخل 

 

 السهم ةربحي .ل 
بقسمة من األنشطة المستمرة عليى المتوسيط الميرجع لعيدد  الرئيسة يتم احتساب ربحية السهم من األنشطة المستمرة 

 . الفترةفي نهاية األسهم القائمة 
 

يتم احتساب ربحية السهم مين األعميال الفرعيية بقسيمة إييرادات األعميال الفرعيية بعيد طيرح حصيتها مين مخصيص 
 . الفترةالزكاة على المتوسط المرجع لعدد االسم القائمة في نهاية 

ألسيييهم ييييتم احتسييياب ربحيييية السيييهم مييين صيييافي اليييربع بقسيييمة صيييافي اليييدخل عليييى المتوسيييط الميييرجع لعيييدد ا 
 .الفترة نهاية في القائمة 
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 )غير مراجعة(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتهية فى 03 يونيو 3300م

 
 
 

 التسويات المتعلقة بالفترة  - 0
هميتها لكي تظهر القوائم المالية للشركة بعدل مركزها المالي ونتائج لقد تم إعداد جميع التسويات التي رأت إدارة الشركة أ

  . إن نتائج األعمال عن الفترة األولية قد ال تمثل مؤشرا دقيقا عن النتائج الفعلية ألعمال السنة كاملة , أعمالها

 
 

 االستثمارات والسلف  - 4
 
 ولية مما يلي :تتألف االستثمارات والسلف كما في تاريخ قائمة المركز المالي األ  - أ 
 

  نسبة الملكية م3300يونيو 03 م3303يونيو 03
   لاير سعودي لاير سعودي

 استثمارات في شركات زميلة مقيدة بموجب طريقة حقوق الملكية  -   
 الشركة العربية للصهاريج المحدودة  27٪ 35,232,754 32,645,886
 ونات المحدودة الشركة العربية للسلف 34٪ 20,705,165 22,264,267

__________ __________   

40,003,350 45,000,907   

========== ==========   

 
 استثمارات في اوراق مالية متاحة للبيع بالقيمة العادلة -   
 ٪(20)نسبة الملكية في كل منها اقل من       

 )انظر بند "ب " ادناه(المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي   310,418,236 301,167,313
 شركة اسمنت تبوك  3,728,551 3,024,110
 بنك الرياض  21,880 27,600

__________ __________   

323,001,183 314,256,575   

__________ __________   

 الى شركات زميلةسلف  -  4,271,743 3,832,682

__________ __________   

063,653,90
9 

 المجموع  444,395,309

========== ==========   
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 شركة المصافي العربية السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(
 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتهية فى 03 يونيو 3300م

 
 

القيميييية )شييييركة مسيييياهمة سييييعودية(  المجموعيييية السييييعودية لالسييييتثمار الصييييناعيشييييركة يمثييييل االسييييتثمار فييييي   -ب 
م بزييييادة رأس 2004لقيييد قاميييت المجموعييية خيييالل عيييام  , م2023يونييييو 30العادلييية لهيييذا االسيييتثمار كميييا فيييي 

 3,854,400ملييييون سيييهم قبيييل التجزئييية بلغيييت حصييية الشيييركة منهيييا  23ملييييون لاير عييين  650مالهيييا بمبليييغ 
أن تنازليييت الشيييركة عييين حصيييتها فيييي الزييييادة  سيييهم قبيييل التجزئييية( , وقيييد سيييبق 770,880سيييهم بعيييد التجزئييية )

لاير سيييعودي أدرم ضيييمن قائمييية اليييدخل  2,322,640لطيييرف  خييير وحصيييلت مقابيييل ذليييك التنيييازل عليييى مبليييغ 
واسيييتجابة لميييا اثييياره بعيييض المسييياهمين اثنييياء اجتمييياع الجمعيييية العامييية للمسييياهمين فيييي جلسيييتها بتييياريخ  ,  نيييذاك
مليييية التنيييازل المشيييار اليهيييا فقيييد تيييم عقيييد جمعيييية عامييية غيييير م( حيييول ع2004نيييوفمبر  21هيييـ )2425شيييوال  26

م( قييييررت بموجبهيييا الغيييياء عمليييية التنييييازل 24/5/2005هيييـ )2426ربييييع الثيييياني  6عاديييية للمسييياهمين بتيييياريخ 
م وعكيييييس مبليييييغ 2004ابرييييييل  30المشيييييار اليهيييييا وقيييييررت تعيييييديل القيييييوائم الماليييييية للسييييينة المنتهيييييية فيييييي 

مييين قائمييية اليييدخل وتحويليييه اليييى حسييياب امانيييات ضيييمن  مقابيييل التنيييازل لاير اليييذي حصيييلت علييييه  2,322,640
بنيييد " اليييدائنون والمطلوبيييات المسيييتحقة " وتفيييويض مجليييس االدارة باتخييياذ االجيييراءات الالزمييية السيييتعادة حيييق 

وسيييييترتب علييييى الشييييركة عنييييد انهيييياء موضييييوع مشيييياركتها فييييي زيييييادة رأس  , الشييييركة فييييي زيييييادة رأس المييييال
وقييييد ابرمييييت الشييييركة عقييييدا مييييع أحييييد مكاتييييب المحاميييياة  , اد حصييييتها ميييين الزيييييادةالمييييال بشييييكل نهييييائي سييييد

واالستشييارات القانونييية كييي يتييولى مهميية اسييتعادة حيييق الشييركة فييي زيييادة رأسييمال شييركة المجموعيية السيييعودية 
د لالسيييتثمار الصيييناعي الميييذكورة اعييياله وذليييك ببيييذل المحييياوالت السيييلمية ثيييم القييييام بالمطالبييية القضيييائية السيييتردا

قبيييل التجزئييية(  سيييهم  770,880سيييهم بعيييد التجزئييية ) 3,854,400حقهيييا فيييي زييييادة رأسيييمال المجموعييية البيييالغ 
وقييد تييم رفييع دعييوى  ,وحصييتها ميين االربيياح الموزعيية عيين تلييك االسييهم سييواء كانييت نقييدا أم ميينع أسييهم مجانييية

لقضيييية اليييى لجنييية قضيييائية لتحقييييق هيييذا الغيييرض ليييدى دييييوان المظيييالم اليييذي حكيييم بعيييدم االختصييياص وتحوييييل ا
 ,الفصييييل فييييي منازعييييات االوراق المالييييية فييييي هيئيييية السييييوق المالييييية والتييييي اصييييدرت قييييرار بعييييدم االختصيييياص

بتشيييكيل  الملكييييللبيييت فيييي تحدييييد جهييية اإلختصييياص فصيييدر األمييير  المقيييام السيييامىقاميييت الشيييركة بالتقيييدم إليييى 
لم بنظيييير القضييييية , تييييم والتييييي انتهييييت الييييي اختصيييياص ديييييوان المظييييالتحديييييد جهيييية اإلختصيييياص عليييييا لجنيييية 

قييييد النظيير بيييديوان  شيييركة المجموعيية السييعودية لالسيييتثمار الصييناعيومازالييت الييدعوى ضيييد شييركة بييين زقيير و 
  . م30/01/2023هـ الموافق  24/22/2434وتم تاجيل نظرها لجلسة  المظالم بجدة
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 شركة المصافي العربية السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية للفترة المنتهية فى 03 يونيو 3300م

 
 
 

 اإللتزامات المحتملة  - 5
 

 
٪ من تسهيالت ائتمانية ممنوحة لشركة الصهاريج العربية المحيدودة )شيركة زميلية( 27ان الشركة ضامنة لما نسبته 

 33,251,385:  م2022يونيييو 30) م2023يونيييو 30فييي لاير سييعودي كمييا  34,830,701وتبلييغ قيميية الضييمان 
 .  لاير سعودي(

 
 ٪ مييين تسيييهيالت ائتمانيييية ممنوحييية للشيييركة العربيييية للسيييلفونات المحيييدودة 34كميييا ان الشيييركة ضيييامنة لميييا نسيييبته 
:  م2022يونييو 30) م2023يونييو  30لاير سيعودي كميا فيي  22,063,856)شركة زميلية( وتبليغ قيمية الضيمان 

 .لاير سعودي(  7,042,823
 
 
 

 المكاسب المحتملة  - 6
 

قامت الشركة برفع دعيوى قضيائية ليدى اليدائرة التجاريية الثانيية بفيرع المحكمية اإلداريية باليدمام ضيد شيركة الزييت 
 سيعوديملييار لاير  2,03العربية السعودية )أرامكو السعودية( تطالبها بتعويضات مستحقة من سينوات سيابقة بمبليغ 

هييييـ الموافييييق  06/01/2434تييييم تاجيييييل نظيييير الييييدعوي لجلسيييية يييييوم  ,مليييييار لاير سييييعودي(  2,22م : 2022)
 . م الخذ موافقة طرفي الدعوي على أتعاب الخبير المحاسبي الذي سيسند له دراسة تلك الدعوي 24/07/2023
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