
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 شركة المصافً العربٌة السعودٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
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 شركة المصافً العربٌة السعودٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

  )غٌر مراجعة( المختصرةالقوائم المالٌة األولٌة 

 م9302ٌونٌو  03فً  تٌنالستة أشهر المنتهٌو تً الثالثةفترل

 مستقلالحسابات ال مراجعوتقرٌر فحص 

 
 
 

 فهرس
 
 
 

 صفحة  

   

 2 المختصرةعن فحص القوائم المالية األولية  مستقلالحسابات ال مراجعتقرير  -

   

 3 )ؼير مراجعة( المختصرة قائمة المركز المالي األولية -

   

 4 )ؼير مراجعة( المختصرةوالدخل الشامل اآلخر األولية  رخسائأو القائمة األرباح  -

   

 5 )ؼير مراجعة( المختصرةقائمة التؽيرات في حقوق المساهمين األولية  -

   

 6 )ؼير مراجعة( المختصرةقائمة التدفقات النقدية األولية  -

   

 77-7 المختصرةالقوائم المالية األولية حول إيضاحات  -
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 شركة المصافً العربٌة السعودٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( المختصرةالقوائم المالٌة األولٌة حول  إٌضاحات
  م9302ٌونٌو  03الستة أشهر المنتهٌة فً لفترة 

 )باللاير السعودي(
 
 

  لشركةان ة عنبذ -0
 

ش( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة بموجةع السةجل التجةار  الصةادر مةن مدينةة جةدة  لشركةا)ش شركة المصافي العربية السعودية نإ
  .م 7263يونيو  74ه  الموافق 7372ذو الحجة  72 وتاريخ 4333333334برقم 

 

م : 2372ديسةمبر  37)لاير سةعود  مليةون  753لػ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل مبلةػ بم 2372يونيو  33كما في 
لاير سةعود  عةن  73بقيمةة إسةمية قةدرها مليون سة م(  75: م 2372ديسمبر  37)س م  مليون 75مقسم إلىمليون لاير سعود (  753

 كل س م.
 

 

الةنفا الخةام  فيةهتةرول بمةا وتصةدير وتوزيةع الب سةتيراداوتسويق وتصةفية وشراء ومن ا يتمالل نشاا الشركة في القيام باألعمال البترولية 

التجاريةةة والصةةناعية وإصةةثح مشةةروعات الوالمنتوجةةات البتروليةةة ومشةةتقات ا داخةةل المملكةةة العربيةةة السةةعودية وخارج ةةا والقيةةام بتنفيةةذ 

 ألس م .عمال الوكاالت التجارية وتأسيس الشركات وشراء اأستيراد وتجارة المواد والمعدات وااألراضي والمرافق والنقل والمياه و
 

وال يوجةد ل ةا قااعةات أعمةال  سةتالمارإلافي شركات محلية وبالتالي ينحصر نشاا ا في قااع  االستالماريتمالل نشاا الشركة الحالي في 

 أخرى.  
 

 ٌقع المكتب المسجل للشركة فً العنوان التالً :

 ، جدة ادهم التجار مركز 

 اريق المدينة المنورة

 لكة العربية السعودية، المم 27437، جدة  7773ص . ع 
 

للشةركة مةن بدايةة شة ر ينةاير مةن كةل  السنة الماليةتبدأ و م .2372يونيو  33م وتنت ي في 2372يناير  7ي تبدا الفترة الحالية للشركة ف

 .سنةسنة ميثدية وتنت ي بن اية ش ر ديسمبر من نفس ال
 

  أسس اإلعداد -9

 بٌان اإللتزام 0.9

 ( شالتقريةر المةالي األولةيش34رقةم ) الةدوليش( وفقةا لمعيةار المحاسةبة  )شالقةوائم الماليةة المختصرةاألولية  القوائم المالية هذه عدادإتم 

للتقريةةر المةةالي الةةذى يحةةدد الحةةد األدنةةى لمحتويةةات التقريةةر المةةالي األولةةي(  الةةدولي)المعيةةار المعتمةةد فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية 

 )شال يئةش(. ال يئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن الصادرةوالمعايير واإلصدارات األخرى 
 

الكاملة مةن القةوائم الماليةة المعةدة وفقةاً  مجموعةجميع المعلومات واإلفصاحات المالوبة لل المختصرةال تتضمن القوائم المالية األولية 

م )شالقوائم 2372ديسمبر  37كما في  السنوية للشركةلية للمعايير الدولية للتقرير المالي ويجع أن يتم قراءت ا بالتوافق مع القوائم الما

م قد ال تعتبةر مششةراً دقيقةاً علةى النتةائج 2372يونيو  33ضافة لذلك، فان نتائج الفترة األولية المنت ية في إش(. السنوية االخيرةالمالية 

 م .2372ديسمبر  37المتوقعة للسنة المالية المنت ية في 
 

 (.4( وتم توضيح أالر التؽيرات في السياسات المحاسبية ال امة في ايضاح رقم )76لي للتقرير المالي رقم )تابيق المعيار الدوتم 
 

  أساس القٌاس 9.9

لتزامةات مكافةأة ن ايةة الخدمةة للمةو فين والتةي تةم إما عدا  التاريخية التكلفة أساس على المختصرةالمالية األولية  القوائم هذه إعداد تم

 المستقبلية. لتزاماتإللالقيمة الحالية  ساسأ حتساب ا علىا
 

 العملة الوظٌفٌة وعملة العرض 0.9

   .العر عملة وكذلك للشركة الو يفة العملةوهي  السعود ، باللاير المختصرةاألولية  المالية القوائم هذه عر  تم
 

 ةستمرارٌمبدا اإل 1.9

  .ستمراريةمالية على أساس مبدا اإلعداد القوائم الإفقد تم  هار، وعليستمراإل ى  شك يذكر حول قدرة الشركة علالشركة أ ىليس لد
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 شركة المصافً العربٌة السعودٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( المختصرةالقوائم المالٌة األولٌة حول إٌضاحات 
  م9302ٌونٌو  03الستة أشهر المنتهٌة فً لفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 

 فتراضات المحاسبٌة الهامةإلات واالتقدٌر -0

فتراضةات تةشالر فةي تابيةق السياسةات إوسةتخدام أحكةام وتقةديرات إ دارةمةن اإل لشةركةل المختصةرةالقوائم المالية األوليةة يتالع إعداد 

وبةةات واإلفصةةاحات المرفقةةة واإلفصةةاح عةةن المال مصةةاريؾيةةرادات والواإل لموجةةودات والمالوبةةاتالمحاسةةبية والمبةةالػ المدرجةةة ل

 . قد تختلؾ النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.المحتملة
 

حتسةاع والمصةادر ال امةة واةرق اإل لشةركةدارة عنةد تابيةق السياسةات المحاسةبية لإلسةتخدمت ا اإن األحكام والتقديرات ال امة والتي إ

م، 2372ديسةمبر  37للسةنة المنت يةة فةي  نوية االخيةرةالسةلحاالت عدم التأكد من التقديرات كانت ممااللة لتلك المبينة في القوائم المالية 

( 76االحكةةام الجديةةدة ال امةةة والمصةةادر الرئيسةةية لحةةاالت عةةدم التأكةةد مةةن التقةةديرات المتعلقةةة بتابيةةق المعيةةار الةةدولي رقةةم ) سةةتالناءبإ

 (.4يضاح رقم )والمبينة في اإل

 
 

 الهامة التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة -1

عةداد القةوائم إمةع تلةك المتبعةة فةي  المختصةرةالقةوائم الماليةة األوليةة عةداد إحتسةاع المابقةة فةي إلمحاسبية وارق اتتوافق السياسات ال

م، باسةتالناء مةا يتعلةق بتابيةق المعةايير الجديةدة التةي دخلةت حيةز التنفيةذ 2372ديسةمبر  37للسةنة المنت يةة فةي  السنوية للشةركةالمالية 

 بالتابيق المبكر أل  معيار أو تفسير أو تعديل رخر صدر ولكن لم يدخل حيز التنفيذ.  لشركةتقم ام. لم 2372يناير  7عتباراً من إ
 

 اإلٌجار عقود ( 03 ( رقم المالً للتقرٌر الدولً المعٌار

 الةةدولي المعيةةار يقةةدمم. 2372ينةةاير  7( عقةةود االيجةةار مةةن 76للمعيةةار الةةدولي للتقريةةر المةةالي رقةةم ) يبةةالتابيق األولةة لشةةركةقامةةت ا

 بحةق المتعلةقباألصةل  عتراؾبةاإل المسةتأجر . يقةوماإليجةار عقةود عةن للمحاسةبة وحيةد نموذج للمستأجرين )76(رقم  المالية للتقارير

 توجةد .اإليجةار دفعةاتبسةداد  لتزامةهإ يمالةل الذ  اإليجار لتزامإ إلى باإلضافة الصلة ذو االصل ستخدامإ في حقه يمالل الذ  ستخدامإلا

 مةن المتبعةة المحاسةبة اريقةة تبقةى .المنخفضةة القيمةة ذات للموجودات اإليجار وعقود األجل قصيرة اإليجار لعقود تياريةاخ إعفاءات

 .تشؽيليي أو تمويلي إيجار عقود إلى اإليجار عقود تصنيؾ في المشجرون يستمر أ  - الحالي للمعيار مشاب ة المشجر
 

 (77) رقةم الةدولي المحاسةبة معيةار ذلةك فةي بما االيجار، لعقود الحالية التوجي ات محل (76) رقم المالية للتقارير الدولي المعيار يحل

 وتفسير ،"إيجار عقد على يناو  ما ترتيع كان إذا ما تحديد"( 4) رقم الدولية المالية التقارير تفسيرات لجنة وتفسير ،"يجاراإل عقود"

 ( 27) رقةةةةم المعةةةةايير تفسةةةةيرات لجنةةةةة وتفسةةةةير ،"الحةةةةوافز - شةةةةؽيليالت اإليجةةةةار عقةةةةود"( 75) رقةةةةم المعةةةةايير تفسةةةةيرات لجنةةةةة

 رش.اإليجا لعقد القانوني الشكل تأخذ التي المعامثت جوهر تقييم"

 

يجار للموجودات ذات قيمة ، وأن عقود اإلجل تجدد سنوياً ن راً ألن عقود اإليجار قصيرة األ ختياريةعفاءات اإلمن اإل لشركةستفادت اإ

القةوائم الماليةة األوليةة ( شعقةود اإليجةارش لةم يكةن لةه تةأالير علةى 76. وعليه ، فةان المعيةار الةدولي للتقريةر المةالي رقةم )منخفضة نسبياً 

 .لشركةل المختصرة

 
 المحاسبٌة السٌاسة

ه مةن تةاريخ التابيةق ( والةذ  تةم تابيقة76وفقاً لتابيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقةم ) لشركةفيما يلي السياسة المحاسبية الجديدة ل
 االولي: 
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 شركة المصافً العربٌة السعودٌة
 )شركة مساهمة سعودٌة(

 
 )غٌر مراجعة( المختصرةالقوائم المالٌة األولٌة حول إٌضاحات 

  م9302ٌونٌو  03الستة أشهر المنتهٌة فً لفترة 
 )باللاير السعودي(

 
 

 تمة(الهامة )ت التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة - 1

 

 اإلٌجار )تتمة( عقود ( 03 ( رقم المالً للتقرٌر الدولً المعٌار

 المحاسبٌة )تتمة( السٌاسة

 
 موجودات حق االستخدام أ(

لمةشجرة جةاهزة ابعقد اإليجار كموجودات حق االستخدام مع التزاماتةه المقابلةة فةي التةاريخ الةذ  تصةبح فيةه الموجةودات  عتراؾاإليتم 

 عتةراؾ بتكلفةة التمويةلإل. يةتم ا. يتم تخصيص كل دفعة من دفعات عقد اإليجار بةين االلتةزام وتكلفةة التمويةلركةلشلثستخدام من قبل ا

مةةدى مةةدة اإليجةةار. يةةتم اسةةت ثك موجةةودات حةةق االسةةتخدام علةةى مةةدى العمةةر  علةةى المختصةةرةاألوليةةة  الخسةةائر وأاألربةةاح فةةي قائمةةة 

 اإلنتاجي لألصل ومدة عقد اإليجار، أي ما أقصر ، وعلى أساس القسا الالابت.
 

يلي: ستخدام بداية بالتكلفة وتتكون مماتقاس موجودات حق اإل  
 

لتزام عقد اإليجار،مبلػ القياس األولي ال -  

تمت في أو قبل تاريخ بدء عقد االيجار ناقص حوافز ايجار مستلمة، أ  دفعات عقد إيجار -  

أ  تكاليؾ مباشرة أولية، -  

سترداد، حيالما تنابق.تكاليؾ اإل -  

 
ٌجار لتزامات عقود اإلإب(   

تةتم علةى مةدى مةدة  لتزامات االيجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات االيجار التةيإبتسجيل  لشركةفي تاريخ بدء عقد االيجار ، تقوم ا

يجار مةدفوعات الابتةة )بمةا في ةا دفعةات الابتةة فةي جوهرهةا( ناقصةاً ا  حةوافز إيجةار قابلةة لثسةتثم عقد االيجار. تتضمن مدفوعات اإل

 يجار المتؽيرة التي تعتمد على مششر أو معدل والمبالػ المتوقع دفع ا بموجع ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعاتومدفوعات اإل

مةدفوعات ؼرامةات إلؽةاء  هذا الحق إضافة إلى ستمارس لشركةااليجار المن ممارسة خيار الشراء عندما يكون هناك تيقن معقول بأن ا

 دال تعتمةيجار المتؽيرة التي إللخيار اإللؽاء. بالنسبة لمدفوعات ا لشركةيجار تنص على ممارسة اإليجار في حال كانت شروا اعقد اإل

 الفائةدةفإن ا تسجل كمصةروؾ فةي الفتةرة التةي يةتم الةدفع خثل ةا. يةتم خصةم مةدفوعات اإليجةار باسةتخدام معةدل  على مششر أو معدل،

 .لشركةقترا  المتزايد باالمتضمن في عقد االيجار أو معدل اإل

 
 جـ( عقود اإلٌجار قصٌرة األجل وعقود إٌجار ذات موجودات منخفضة القٌمة

تفي بحةدود الرسةملة  ش ر أو أقل. الموجودات منخفضة القيمة هي البنود التي ال 72بمدة إيجار  عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود

ككةل. يةتم االعتةراؾ بمةدفوعات عقةود اإليجةار قصةيرة االجةل  لشةركةوتعتبةر ؼيةر جوهريةة لقائمةة المركةز المةالي با لشركةالخاصة با

 . المختصرةا الالابت في قائمة االرباح أو الخسائر األولية وعقود اإليجار ذات الموجودات منخفضة القيمة على أساس القس

 
 د( مدفوعات عقود اإلٌجار المتغٌرة

االعتةراؾ ب ةذه الموجةودات فةي قائمةة  مسةتخدام / األداء لألصةل المةشجر. يةتتتضمن بع  عقود اإليجار مدفوعات متؽيةرة تةرتبا باال

 . المختصرة األولية األرباح أو الخسائر
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 كة المصافً العربٌة السعودٌةشر

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( المختصرةالقوائم المالٌة األولٌة حول إٌضاحات 
  م9302ٌونٌو  03الستة أشهر المنتهٌة فً لفترة 

 )باللاير السعودي(

 
 

 خرملكٌة بالقٌمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلحقوق ستثمارات فً أدوات إ -2

 

 ا يلي :مم اآلخر ملكية بالقيمة العادلة من خثل الدخل الشاملالحقوق االستالمارات في أدوات  تتمالل 5-7
 

 
 ٌــــانـــبــال

ٌونٌو  03كما فً 
 م9302

دٌسمبر  00كما فً  
 م9300

 )مراجعة(  )غٌر مراجعة( 

 34706420733  37202540227 المجموعة السعودية لثستالمار الصناعي

 704270732  705470225 سمنت تبوكأشركة 

 470562  640623 بنك الريا 

 00380338023  01280918132 

 

ملكية بالقيمة العادلة من خثل الدخل الشامل حقوق لشركة أرباح ؼير محققة من استالمارات في أدوات اسجلت  5-2
 االخر كما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 بالقيمة العادلة من خثل الدخل الشامل االخر :ملكية حقوق ستالمارات في أدوات الافيما يلي تفاصيل  5-3
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 ٌــــانـــبــال
ٌونٌو  03كما فً 

 م9302
دٌسمبر  00كما فً  

 م9300

 )مراجعة(  )غٌر مراجعة( 

 77203250535  22207240262 الرصيد في بداية السنة

 5607620464  3707420427 (3-5)ايضاح  أرباح ؼير محققة خثل الفترة / السنة

 92282018123  99080218232 

 
 الرصٌد كما فً  م9302ٌونٌو  03كما فً  

 

 عدد األسهم اســم الــشــركــة
ٌمة السوقٌة الق

 للسهم

 م9302 ٌونٌو 03

 )غٌر مراجعة(

 م9300دٌسمبر  00

 )مراجعة(
أرباح غٌر محققة 

 للفترة

      
المجموعة السعودية 
 3706340572 34706420733 37202540227 24026 7507240423 لإلستالمار الصناعي

 7230257 704270732 705470225 72034 7220577 شركة أسمنت تبوك

 770772 470562 640623 26025 20433 ريا بنك ال

   00380338023 01280918132 0081198101 



 

 

 

 

 

 شركة المصافً العربٌة السعودٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( المختصرةالمالٌة األولٌة  القوائمحول إٌضاحات 
  م9302ٌونٌو  03الستة أشهر المنتهٌة فً لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 زمٌلةفً شركات ستثمارات إ -3

 مما يلي : زميلةستالمارات في شركات تتمالل اإل
 

 البٌــــان
قطاع االعمال 

 بلد التأسٌس الرئٌسً
نسبة 
 الملٌكة

 ٌونٌو 03
 م9302

دٌسمبر  00
 م9300

 )مراجعة( )غٌر مراجعة(    

 خدمات الشركة العربٌة للصهارٌج المحدودة - أ
المملكة العربية 
   ٪27 السعودية

 5703330733 5302550422    الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 (7620775) (707530742)    زميلةشركة أعمال حصة الشركة من نتائج 

خر اآلبنود الدخل الشامل حصة الشركة من 
 لزميلةاللشركة 

  
 - 720237 

 5302550422 4207340753    الرصيد في ن اية الفترة / السنة 
      

 ةصناعي الشركة العربٌة للسلفونات المحدودة - ب
المملكة العربية 
   ٪34 السعودية

 3630336 -    الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 (3630336) -    مخصص ال بوا في قيمة استالمار 

 - -    الرصيد في ن اية الفترة / السنة *

    1280318123 2389228129 

 
ولةم تقةم سائر متراكمة تجاوزت القيمةة الدفتريةة لثسةتالمار، خركة العربية للسلفونات المحدودة م حققت الش2377ديسمبر  37كما في  *

مليون لاير سعود  والتي تمالل حصة الشركة مةن صةافي  702 يباً تقر إدارة الشركة بتكوين مخصص بقيمة الخسائر اإلضافية والبالؽة
م ن ةراً لوجةود التزامةات قانونيةة 2377ديسةمبر  37حقوق الشركاء في الشركة الزميلة وفقاً للقوائم المالية المدققة للسةنة المنت يةة فةي 

القةوائم الماليةة ؼيةر م أو 2372ديسةمبر  37منت يةة فةي على القوائم المالية المدققةة للسةنة الماليةة الإدارة الشركة لم تحصل كما . للؽير
او االلتزامات لتقييم االستالمار العربية للسلفونات المحدودة من المصفى القضائي للشركة م 2372يونيو  33المدققة للفترة المنت ية في 

  في ذلك التاريخ .الشركة  ىالمتحملة عل
 

المستشةةار القةةانوني  م تعميةةد2376أكتةةوبر  73هةة  الموافةةق 7432محةةرم  2اريخ المنعقةةد بتةة اجتماعةةهقةةرر مجلةةس إدارة الشةةركة فةةي 
وذلك للنتائج الؽير مرضية للشركة المذكورة والتي ترتع المحدودة للشركة برفع دعوى قضائية ضد إدارة الشركة العربية للسلفونات 

هة  7432صةفر  27هة  بتةاريخ 7432لعةام  (ق/7574/2) رقةم علي ا خسائر أكالر من نصؾ رأس مال ةا. تةم رفةع الةدعوى القضةائية
لاير سعود  يمالل كافة الخسائر التي  2602620733بمبلػ المحدودة م وماالبة الشركة العربية للسلفونات 2376نوفمبر  27الموافق 

فونات إدارت ةةا وماالبت ةةا بةةالتعوي  عةةن الخسةةائر الموضةةحة بثئحةةة الةةدعوى ضةةد الشةةركة العربيةةة للسةةل لحقةةت بالشةةركة مةةن جةةراء
 المحدودة.

 

ة بجةدة لةدى الةدائر م تلقت الشركة تبليػ بدعوى قضائية لدى المحكمة اإلدارية2376ديسمبر  2ه  الموافق 7432 ربيع أول 2بتاريخ 
فةي الشةركة  سةلاان محمةد قصةي ولةي الةدين أسةعد )شةريك(السةيد / مرفوعةة مةن هة  7432لعةام  (ق/7652/2)التجارية الالانية رقم 

وفقةاً  المحةدودة للسلفونات ضد شركة المصافي العربية السعودية ياالع فيه بحل وتصفية الشركة العربيةالمحدودة ونات العربية للسلف
 ىجمةاد 26تبلؽت الشةركة بتةاريخ  من ن ام الشركات ن راً لتعر  الشركة لخسائر تجاوزت نصؾ رأس مال ا. 727ألحكام المادة 

القضية أنه فةي هةذه الجلسةة حكمةت الةدائرة  ن مكتع المستشار القانوني المكلؾ بمتابعةم م2372مارس  74ه  الموافق 7432 الانيال
النعةةيم مصةةفياً للشةةركة العربيةةة  عبةةده بحةةل وتصةةفية الشةةركة العربيةةة للسةةلفونات المحةةدودة وتعيةةين مكتةةع المحاسةةع القةةانوني صةةالح

 عن ا. المحدودة للسلفونات الشركة العربية  يةمسئولللسلفونات المحدودة والتحقق من الخسائر و
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 شركة المصافً العربٌة السعودٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( المختصرةالقوائم المالٌة األولٌة حول إٌضاحات 
  م9302ٌونٌو  03الستة أشهر المنتهٌة فً لفترة 

 )باللاير السعودي( 
 

 

 ذمم مدٌنة وموجودات متداولة أخرى -1
 

 يلي :  مما خرىاألمتداولة الموجودات المدينة والذمم التتمالل 

 
ٌونٌو  03كما فً 

 م9302
دٌسمبر  00كما فً  

 م9300

 )مراجعة(  )غٌر مراجعة(  

 7703250263  7703250263   توزيعات أرباح مستحقة

 730372  - مقدمامدفوعة  مصاريؾ

 4220725   6270423 أخرىموجودات متداولة 

 0983118900  0082318331 

 
 عالقة يطراف ذوأمعامالت مع  -0

 

 أوؼيةر مباشةرة  أوالتةي يمتلكةون في ةا باريقةة مباشةرة الشةركات و وأقارب متتمالل األاراؾ ذو  العثقة في المساهمين بالشركة  (أ 
خةثل ملخصةاً بةأهم المعةامثت التةي أبرمةت مةع هةذه األاةراؾ فيما يلي هذه الشركات.  ىحصص تخول م في حصة السيارة عل

 السنة:لفترة / ا
 

 حجم التعامل خالل   
 

 البـٌــــان
 

 العالقـــة
 

 نوع التعامل

ٌونٌو  03كما فً 

 م9302
 00كما فً  

 م9300دٌسمبر 

ةزميلشركة  الشركة العربية للص اريج المحدودة   3370533  7530753 خدمات إدارية  أتعاع 

 -  - (73)إيضاح نكي ضمان ب شركة زميلة الشركة العربية للسلفونات المحدودة

 7230333  -   العضو المنتدع

  
 مستحق من شركات زمٌلة (ع 

ٌونٌو  03كما فً  
م9302  

دٌسمبر  00كما فً  
م9300  

 )مراجعة(  )غٌر مراجعة( 
 703770372  702220362 الشركة العربية للص اريج المحدودة 

 707320733  707320733 الشركة العربية للسلفونات المحدودة

خسائر ائتمانية متوقعة )يخصم( مخصص  (707320733)  (707320733) 

 089908339  083118009 

 
 هالنقد وما فً حكم -2

 
ٌونٌو  03كما فً 

 م9302
دٌسمبر  00كما فً  

 م9300

 )مراجعة(  )غٌر مراجعة( 

 333  40234 نقد بالصندوق 

 2206420232  2602520476 نقد بالبنوك 

 9380238103  9083108932 
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 شركة المصافً العربٌة السعودٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( المختصرةالقوائم المالٌة األولٌة حول إٌضاحات 
  م9302ٌونٌو  03الستة أشهر المنتهٌة فً لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 مستحقات ومطلوبات متداولة أخري -03

 مما يلي :  متداولة أخرىمالوبات مستحقات وتتمالل 

 
ٌونٌو  03كما فً 

  م9302
 دٌسمبر 00كما فً 

 م9300

 ()مراجعة  )غٌر مراجعة( 

 3620632  3230377 مستحقة مصاريؾ

 503220772  503220772 *مخصص مقابل ضمان بنكي 

 281098003   281308121 
 

البنكية الممنوحة للشركة العربية للسلفونات قدمت الشركة ضمان بنكي للبنك السعود  البريااني )ساع( مقابل التس يثت  *
جمالي قيمة التس يثت البنكية الممنوحة للشركة إمن  ٪34ميلون لاير سعود  والذ  يمالل  5032المحدودة )شركة زميلة( بقيمة 

ام البنك بتقديم ماالبة قستحقاق ا، إالتس يثت البنكية وفقاً لتاريخ سداد الزميلة وعدم تمكن ا من شركة التعالر ون راً ل الزميلة.
أكتوبر  27بتاريخ الي الشركة لسداد مديونية الشركة العربية للسلفونات المحدودة باإلضافة إلى أ  رسوم لم تستحق بعد 

الشركة للماالبة بسداد المبالػ  ضدم قام البنك السعود  البريااني )ساع( برفع دعوى 2377ابريل 72وبتاريخ  ،م 2375
لم تقم بتكوين أ  مخصص إضافي نتيجة التعالر و دارة الشركة تحوااً بتكوين مخصص بقيمة الضمان البنكيقامت إ المستحقة.

 في سداد قيمة الضمان البنكي.

 
 الزكاة مخصص  -00

 :الرئيسية لوعاء الزكاة هي كما يليإن العناصر   -أ 
 عناصر الوعاء الزكوي

 دٌسمبر 00كما فً 
  م9300

ٌونٌو  03فً كما 
 م9302

 

  )غٌر مراجعة(  ()مراجعة

 موجودات ؼير متداولة 42202250672  32203270332
 مالوبات ؼير متداولة 4320352  3770223

 حقوق المساهمين اول المدة 43305260373  37304320227
 قبل الزكاة الدخلصافي  202370322  7503630422

  

  .السنة /للفترة تم تعديل بع  هذه المبالػ للوصول إلى وعاء الزكاة 
 

 الزكاة حركة مخصص -ب 

 
ٌونٌو  03كما فً 

  م9302
 دٌسمبر 00كما فً 

 م9300

 )مراجعة(  )غٌر مراجعة( 

 704560375  2370242 السنةالفترة / رصيد بداية 
 2370242  2530333 السنةالفترة / اضافات خثل 
 (704560375)  (2350235) السنةالفترة /  تسديدات خثل

  9208011  0318912 

 

 الوضع الزكوي -ج 
على ش ادة من ال يئة العامة للزكاة الشركة م وحصلت 2372ديسمبر  37قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات حتى 

م ونةتج 2376م إلةى 2373م. أصدرت ال يئة ربوااً زكوية للسنوات مةن 2372ديسمبر  37 يوالدخل )ال يئة( للسنة المنت ية ف
  م.2372تم سداده خثل الربع الالاني من سنة وقد لاير سعود   4320657و  إضافي على الشركة بمبلػ عن ا إلتزام زك
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 شركة المصافً العربٌة السعودٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( المختصرةالقوائم المالٌة األولٌة حول إٌضاحات 
  م9302ٌونٌو  03الستة أشهر المنتهٌة فً لفترة 

 اللاير السعودي()ب

 
 ستثمارإٌرادات اإل -09

 مما يلي:يونيو  33للفترة المنت ية في  ستالماراتتتمالل إيرادات اإل

 م9300ٌونٌو  03  م9302ٌونٌو  03 

 )غٌر مراجعة(  )غٌر مراجعة( 

 -  7703250263  ستالمار الصناعيالمجموعة السعودية لإل

 272  263 بنك الريا 

 0080238093  209 

 
  زمٌلةشركات أعمال الشركة من نتائج حصة  -00

 يونيو مما يلي : 33للفترة المنت ية في  زميلةشركات أعمال حصة الشركة من نتائج تتمالل 
 

 م9300ٌونٌو  03  م9302ٌونٌو  03 

 )غٌر مراجعة(  )غٌر مراجعة( 

 (40727)  (707530742) الشركة العربية للص اريج المحدودة

 (080238119)  (18020) 

 
 
 الفترة  (خسارةدخل )السهم األساسٌة والمخفضة من صافً  (خسارةربحٌة ) -01

 لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة 
 ٌونٌو 03فً 

 لفترة الستة أشهر المنتهٌة 
 ٌونٌو 03 فً

 م9302 
  )غٌر مراجعة(

 م9300
 )غٌر مراجعة(

 م9302 
  )غٌر مراجعة(

 م9300
 )غٌر مراجعة(

 (707720327)  202570322  (4220345)  7302270622  الفترة( خسارة دخل )صافي 

 7503330333  7503330333  7503330333  7503330333 المتوسا المرجح لعدد األس م

األساسٌة والمخفضة  (الخسارة) ربحٌةال
 (3800)  3833  (3830)  3830 الفترة  (خسارةدخل )للسهم من صافً 

 
 توزٌعات األرباح -02

توصية مجلس اإلدارة  ىم عل2372أبريل  24ه  الموافق 7443شعبان  72امة الالامنة واألربعون بتاريخ وافقت الجمعية الع
لاير  7702530333م بمبلػ 2372م بتوزيع أرباح عن العام المالي 2372مارس  6ه  الموافق 7443جمادى الالاني  22بتاريخ 

لاير سعود   705330333م : 2372سعود  للس م الواحد )لاير  3075٪( من راس مال الشركة بواقع 705سعود  بما يعادل )
 لاير سعود  للس م الواحد( . 3053بواقع 
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 شركة المصافً العربٌة السعودٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( المختصرةإٌضاحات حول القوائم المالٌة األولٌة 
 م 9302ٌونٌو  03لفترة الستة أشهر المنتهٌة فً 

 لاير السعودي()بال
 

 
 مكاسب محتملة -03

ه  برفع دعوى قضائية لدى ديوان الم الم ضد شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو 7422رجع  22قامت الشركة بتاريخ 
 74ه  الموافق 7435شعبان  77مليار لاير سعود . بتاريخ  2033السعودية( تاالب ا بإيرادات مستحقة من سنوات سابقة بمبلػ 

هذا الحكم من قبل  ه  تأييد7436محرم  77م صدر حكم من المحكمة اإلدارية بالدمام )ديوان الم الم( وتم بتاريخ 2374يوليو 
مليون لاير سعود  للشركة. وقد  73707الدمام والمذيل بختم التنفيذ بأن تدفع شركة أرامكو السعودية مبلػ وقدره  ستئناؾإمحكمة 

م للماالبة بتنفيذ الحكم 2376فبراير  72ه  الموافق 7437جمادى األول  2الكريم بتاريخ تقدمت الشركة بت لم للمقام السامي 
 إلعادةالعليا بالريا   اإلداريةالقضية من المقام السامي إلى المحكمة  أحيلتالمذكور وإلزام شركة أرامكو السعودية بالسداد. 

ه  7447 صفر 77 بتاريخومحدد ل ا جلسة  أمام اورة والزالت الدعوى من  في ا،الدعوى واصدار حكم ن ائي  يالن ر ف
 م .2372 أكتوبر 76الموافق 

 
 إدارة المخاطر المالٌة -01

معرضة لمجموعة متنوعة مةن المخةاار الماليةة: مخةاار السةوق )بمةا فةي ذلةك مخةاار العملةة والقيمةة العادلةة  لشركةإن أنشاة ا
مخاار االئتمان ومخاار السيولة. ويركز برنةامج إدارة المخةاار الكليةة  الفائدة ومخاار األسعار(، ومخاار سعروالتدفق النقد  

 .لشركةالتقليل من التأاليرات السلبية المحتملة على األداء المالي ل لشركةعلى تقلبات األسواق المالية وتحاول إدارة ا لشركةل

 
 إطار إدارة المخاطر المالٌة

العليا بموجع السياسات المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقةوم اإلدارة العليةا بتحديةد  يتم تنفيذ سياسة إدارة المخاار من قبل اإلدارة
واع المخةةاار هةةي مخةةاار االئتمةةان . إن أهةةم أنةةلشةةركةللمخةةاار الماليةةة بالتعةةاون الواليةةق مةةع وحةةدات التشةةؽيل ل وتقيةةيم والتحةةوا

 مخاار العملة او القيمة العادلة وأسعار الفائدة للتدفقات النقدية.و
 

. ان فريق اإلدارة التنفيذية هي  لشركةية الشاملة عن إنشاء واإلشراؾ على إاار إدارة المخاار لمسئوليتولى مجلس المديرين ال
. إن أ  تؽيرات أو أمور تتعلق باالمتالال للسياسات يتم إبثغ لشركةة عن تاوير ومراقبة سياسات إدارة المخاار لمسئولال

 راجعة.المجلس ب ا من خثل لجنة الم

 
يتم مراجعة أن مة إدارة المخاار بشكل منت م من قبل فريق اإلدارة التنفيذية لتعكس التؽيرات في  روؾ السوق وأنشاة 
الشركة. وت دؾ الشركة من خثل التدريع ومعايير اإلدارة واإلجراءات لتاوير بيئة رقابية مسئولة وبناءة بحيث يكون جميع 

 والتزامات م.المو فين على دراية بأدوارهم 
 

تشرؾ لجنة المراجعة على امتالال اإلدارة لسياسات إدارة المخاار للشركة وإجراءات ا، وتقةوم بمراجعةة مةدى مثئمةة إاةار إدارة 
 المخاار فيما يتعلق بالمخاار التي تواج  ا الشركة.

 
ودات المتداولةةة األخةةرى والمسةةتحقات الةةذمم المدينةةة والموجةة المةةالي تتضةةمنإن األدوات الماليةةة المدرجةةة ضةةمن قائمةةة المركةةز 

 بيان السياسات المتعلقة بكل بند. ي. إن ارق اإلالبات المتبعة تم اإلفصاح عن ا فوالمالوبات المتداولة األخرى
 

 عند وجود المختصرةوصافي المبالػ المقرر عن ا ضمن القوائم المالية األولية  والمالوباتتتم المقاصة ما بين الموجودات المالية 
حق ن امي ملزم بإجراء مقاصة لتلك المبالػ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى الشركة نية لتسويت ا على أساس الصافي أو بيع 

 رن واحد. يالموجودات لتسديد المالوبات ف

 
 
 
 

02/01 



 

 

 

 

 

 شركة المصافً العربٌة السعودٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( صرةالمختالقوائم المالٌة األولٌة حول إٌضاحات 
  م9302ٌونٌو  03الستة أشهر المنتهٌة فً لفترة 

 )باللاير السعودي(
 

 (تمة)تإدارة المخاطر المالٌة  .01
 

 مخاطر سعر الصرف األجنبً

تنةتج مخةةاار سةةعر الصةةرؾ األجنبةةي مةن التؽيةةرات والتذبةةذبات فةةي قيمةةة األدوات الماليةةة نتيجةة للتؽيةةر فةةي أسةةعار صةةرؾ العمةةثت 
 ة.األجنبي

 

عمليةةات ذات أهميةةة نسةةبية بةةالعمثت عةةدا الةةلاير السةةعود ، الةةدوالر األمريكةةي. وحيةةث أن سةةعر صةةرؾ الةةلاير  لةةم تقةةم الشةةركة بةةأ 
السعود  مالبت مقابل الدوالر األمريكي لذا ال تمالل مخةاار عمةثت هامةة. تراقةع إدارة الشةركة أسةعار صةرؾ العمةثت وتعتقةد أن 

 جوهرية.صرؾ األجنبي ؼير المخاار سعر 

 

 مخاطر أسعار العموالت

ت  ر مخاار العموالت من التؽيرات والتذبذبات المحتملةة فةي معةدالت العمةوالت التةي تةشالر علةى الةربح المسةتقبلي أو القةيم العادلةة 
الفتةرة . لةم يكةن لةدى الشةركة أصةول ذات قةيم جوهريةة تحمةل فوائةد خةثل تقلبات أسعار العموالت  لشركةلألدوات المالية وتراقع ا

 .الحالية والسابقة
 

 مخاطر االئتمان

تمالل مخاار االئتمان في إخفاق أحد األاراؾ في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبع في تكبةد الشةركة خسةارة ماليةة. إن األدوات 
وذمةةم مدينةةة ه ومةةا فةةي حكمةة الماليةةة الخاصةةة بالشةةركة التةةي يمكةةن أن تتعةةر  لمخةةاار اإلئتمةةان تتضةةمن بشةةكل أساسةةي مةةن النقةةد

تقةوم الشةركة بإيةداع أموال ةا فةي بنةوك ذات موالوقيةة وقةدرة إئتمانيةة عاليةة كمةا أن لةدى الشةركة سياسةة  .وموجودات متداولة أخةرى
 بخصوص حجم األموال المودعة في كل مصرؾ وال تتوقع اإلدارة وجود مخاار إئتمان هامة تنتج من ذلك. 

 

  
 مخاطر السٌولة

لتزامات مرتباة بأدوات مالية، وقد بإفي تعر  الشركة لصعوبات في الحصول على التمويل الثزم للوفاء  هي المخاار المتماللة
تنتج مخاار السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارع قيمته العادلةة. تةدار مخةاار السةيولة مةن خةثل 

 لتزامات المالية للشركة. للوفاء باإلالمراقبة المنت مة لمدى كفاية السيولة المتوفرة 

 
 أسعار األسهم مخاطر

معرضةةة لمخةةاار أسةةعار السةةوق علةةى اسةةتالمارات ا فةةي األسةة م المتداولةةة والناشةةئة عةةن الضةةبابية التةةي تكتنةةؾ القيمةةة  إن الشةةركة
 لعليا بصورة منت مة.ستالمار في األس م المتداولة إلى اإلدارة االمستقبلية لألس م المتداولة. يتم رفع تقارير عن اإل

 
 إدارة مخاطر رأس المال

)التةةي تتكةةون مةةن رأس المةةال  المسةةاهمينمةةن حقةةوق  شةةركةاليتكةةون هيكةةل رأسةةمال  شةةركةؽةةر  إدارة مخةةاار رأس مةةال الل
 ةدؾ إن ال .الشةامل اآلخةر( احتيةااي تقيةيم أدوات ملكيةة بالقيمةة العادلةة مةن خةثل الةدخلوواالحتيااي الن امي واألربةاح المبقةاة 

 .المساهمينالرئيسي من إدارة رأس المال هو تع يم حقوق 
 

وتعدل هيكل رأس المال في ضوء التؽيرات في ال روؾ االقتصادية ومتالبات التع ةدات الماليةة. ومةن أجةل الحفةا   شركةالتدير 
 ر أس م جديدة. توزيعات األرباح للمساهمين أو إصدا شركةالعلى هيكل رأس المال أو تعديله من الممكن أن تعدل 

 

هيكةةل رأس مةةال بأهةةداؾ محةةددة أو معةةدالت ينبؽةةي تحقيق ةةا بمةةا يتصةةل مةةع إدارة مخةةاار رأس المةةال. تبقةةى  شةةركةاللةةيس لةةدى 
 كما هي عليه دون تؽيير عن السنة الماضية.  شركةللاالستراتيجية الكلية 
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 شركة المصافً العربٌة السعودٌة

 )شركة مساهمة سعودٌة(
 

 )غٌر مراجعة( المختصرةالقوائم المالٌة األولٌة حول حات إٌضا
  م9302ٌونٌو  03الستة أشهر المنتهٌة فً لفترة 

 )باللاير السعودي( 
 
 

 (تمة)تإدارة المخاطر المالٌة . 01

 

 القٌمة العادلة
ن المالوبات ضةمن معةامثت منت مةة ستثم ا لبيع احد الموجودات، أو دفع ا لتحويل أ  مإإن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم 

بين المتعاملين بالسوق في تاريخ القياس. وعلى هةذا النحةو، يمكةن أن تنشةأ الفروقةات بةين القةيم الدفتريةة وتقةديرات القيمةة العادلةة. 
 يقوم تعريؾ القيمة العادلة على القياس المستند إلى السوق واإلفتراضات التي يستخدم ا المشاركون في السوق.

 

 قٌمة العادلة لألدوات المالٌة المدرجة بالتكلفة المطفأةال
 المختصةرةإن اإلدارة تعتبر أن القيمة الدفترية للموجودات والمالوبات المالية المدرجة بالتكلفة المافأة فةي القةوائم الماليةة األوليةة 

 مقاربة لقيمت ا العادلة.
 

 
 أحداث الحقة -00

 وال ةاهرة فةي هةذه القةوائم الماليةة لشةركةان تةشالر علةى المركةز المةالي للتي من الممكةن بعدم وجود أحداث الحقة وا اإلدارةتعتقد 
 .المختصرةاألولية 

 
  المختصرة األولٌة القوائم المالٌةعتماد إ -02

 م.34/32/2372 يمن قبل مجلس اإلدارة ف المختصرةالقوائم المالية األولية هذه  تم اعتماد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

01/01 


	Scan4pages
	يونيو 2019م

