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 الشركة وشركاتها التابعة ووصف األعمال .1

 5شركة مساهمة سعودية )"الشركة" أو "البحري"( بموجب المرسوم الملكي رقم م/ -تأسست الشركة الوطـنية السعودية للنقل البحري 

هـ 1399ذو الحجة  1بتاريخ  1010026026م( وتم قيدها بالسجل التجاري رقم 1978يناير  21هـ )الموافق 1398صفر  12بتاريخ 

 .م( الصادر بمدينة الرياض1979أكتوبر 22)الموافق 

ة يتمثل نشاط الشركة والشركات التابعة لها المذكورة أدناه )"المجموعة"( في شراء وبيع البواخر والسفن لنقل البضائع واألشخاص والمشارك

ة وتخليص البضائع وتنسيقها على ظهر البواخر ووسائل النقل والتخزين وجميع في عمليات النقل البحري ووكاالت شركات المالحة البحري

ونقل  الكيماوياتوتمارس المجموعة نشاطها من خالل أربعة قطاعات مختلفة هي نقل النفط الخام ونقل  ،العمليات المرتبطة بالنقل البحري

األراضي والعقارات داخل المملكة أو خارجها وتملك الحصص في شركات  تملك إلىالبضائع العامة ونقل البضائع الجافة السائبة، باإلضافة 

  .نشاط مماثل أو متمم لها لمزاولةأخرى أو االندماج معها واالشتراك مع الغير في تأسيس شركات 

لاير  10هم وتبلغ القيمة االسمية للس، 2016ديسمبر  31و 2017 يونيو 30مليون سهم كما في  393.75 يتكون رأس مال الشركة من

 .سعودي

 األولية الموحدة الموجزة: القوائم المالية هذه المدرجة ضمنالشركات التابعة ب نابي يلي فيما

 االسم
تاريخ 

 التأسيس

 نسبة الملكية
 المقر النشاط

 م2016 م2017

 ت المتحدة االمريكيةالواليا وكيل لسفن الشركة ٪100 ٪100 م1991 أمريكا –الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

 اإلمارات العربية المتحدة اإلدارة الفنية للسفن ٪100 ٪100 م2010 شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة )جيه ال تي(

 المملكة العربية السعودية البتروكيماوياتنقل  ٪80 ٪80 م1990 المحدودة الكيماوياتالشركة الوطنية لنقل 

 المملكة العربية السعودية نقل البضائع السائبة ٪60 ٪60 م2010 وشركتها التابعة لسائبةشركة البحري للبضائع ا

 :وفيما يلي بيان بالشركة الزميلة غير الموحدة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 تاريخ التأسيس الطريقة المحاسبية االسم
 نسبة الملكية

 المقر النشاط
 م2016 م2017

 برمودا نقل الغاز المسال ٪30.30 ٪30.30 م1980 حقوق الملكية *شركة بترديك المحدودة 

يتم تسجيل حصة الشركة في نتائج شركة بترديك المحدودة عن الفترة المالية للشركة حسب آخر قوائم مالية معدّة من قبل شركة بترديك  *

هي  للمجموعةة معدة من قبل شركة بترديك المحدودة حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة إن الفترة الزمنية التي تلي آخر قوائم مالي .المحدودة

 .أغسطس من كل عام ميالدي 31سبتمبر وينتهي في  1كما أن العام المالي لشركة بترديك المحدودة يبدأ في  .شهرين

تعمل في قطاعات سفينة(  83: 2016 ديسمبر 31)سفينة  84م، تمتلك المجموعة أسطوالً مكوناً من 2017 يونيو 30في  اكم :المجموعةأسطول 

 مختلفة كما يلي:

شركة أرامكو  إلىوثالثين منها تعمل في السوق الفوري، وناقلة واحدة مؤجرة  تس ،وثالثين ناقلة نفط عمالقة سبعيتكون من  قطاع نقل النفط الخام:

 .شركة أرامكو للتجارة إلىجميعها مؤجرة للتجارة، وتمتلك الشركة كذلك خمس ناقالت منتجات نفط مكرر 

المحدودة )شركة تابعة( وتمتلك واحد وثالثين ناقلة  الكيماوياتيتم تشغيل هذا القطاع بالكامل عن طريق الشركة الوطنية لنقل  :الكيماوياتقطاع نقل 

 ، تعمل كما يلي:كيماويات

 .م مع شركة أودجفل )شريك تجاري(2009يناير  30الي تم توقيعه بتاريخ ثالث ناقالت مؤجرة على هيئة حديد عاٍر بموجب عقد تأجير رأسم •

 .أربعة عشر ناقلة تعمل الشركة بتشغيلها ذاتياً في السوق الفوري •

الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية  إلىثالثة عشر ناقلة مؤجرة: ثمان ناقالت مؤجرة  •

 .شركة أرامكو للتجارة إلى"، وخمس ناقالت مؤجرة "سابك

 .ناقلة واحدة تعمل في تجمع تجاري مع شركة أودجفل )شريك تجاري( •

يتكون من ست سفن دحرجة تعمل على الخطوط التجارية بين أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق األوسط وشبه القارة  :قطاع الخدمات اللوجستية

 .الهندية

يتم تشغيل هذا القطاع بالكامل عن طريق شركة البحري للبضائع السائبة )شركة تابعة( والتي تمتلك خمس سفن متخصصة السائبة:  قطاع نقل البضائع

  .الشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو( إلىفي نقل البضائع الجافة السائبة، مؤجرة جميعها 
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   عدادأسس اإل .2

 االلتزام بيان 2-1

( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية 34قوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )تم إعداد هذه ال

 31 نتهية فيالسعودية. قامت المجموعة بإعداد أول قوائم مالية أولية موحدة موجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي لفترة الثالثة أشهر الم

والتي تعد جزءاً من الفترة التي تغطيها أول قوائم مالية سنوية معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة  2017مارس 

الدولي للتقرير العربية السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وعليه، تم تطبيق المعيار 

. يرجى في الربع االول من العام الحالي " المعتمد في المملكة العربية السعوديةمرة ( "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول1المالي )

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية من  ( بخصوص المعلومات المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية15إيضاح )الرجوع إلى 

 قبل المجموعة. 

 المتوافقة مع المعاييرعلى كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية  األولية الموحدة الموجزةالقوائم المالية  تتضمنال 

 ية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينالدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العرب

 .2017ديسمبر  31لسنة التي تنتهي في لوالتي ستطبق 

 القوائم المالية  إعداد 2-2

 مبدأ التكلفة التاريخية  (أ

ً  إعدادتم  أدناه والتي تم التاريخية باستثناء بعض الموجودات والمطلوبات المالية  لمبدأ التكلفة القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا

 الموحدة الموجزة: وليةاأل على أساس القيمة العادلة في قائمة المركز المالي قياسها

 .تقاس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة •

 .لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة المبالغ المستحقة حسب الوحدةالمنافع المحددة بالقيمة الحالية  التزاماتيتم اإلعتراف بمستحقات  •

  الوظيفيةعملة الالعرض و عملة (ب

تم  .للمجموعة العرضعملة الوظيفية وكذلك عملة التم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي والذي يعتبر 

 .م يذكر خالف ذلكأقرب ألف ما ل إلىتقريب كافة المبالغ 

التدفقات و والقوائم األولية الموحدة الموجزة للدخل والدخل الشاملالقوائم المالية تتضمن قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة إن 

الموجودات من تتض والتيلقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة ا حولالتغيرات في حقوق الملكية واإليضاحات والنقدية 

 .(1وشركاتها التابعة كما هو مبين في إيضاح ) الشركةوالمطلوبات ونتائج عمليات 

 أسس توحيد القوائم المالية  .3

تسيطر المجموعة  .الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة ."المجموعة" ـالشركة وشركاتها التابعة مجتمعة ب إلىيشار 

لديها المستثمر فيها، وعندما يكون المنشأة بمشاركتها  نتيجة في العوائد المتغيرة تعرض المجموعة أو يكون لديها حقوقتعلى منشأة عندما 

 يتم توحيد الشركات التابعة من تاريخ سيطرة .ممارسة سلطتها على المنشأة المستثمر فيهامن خالل  العوائدالقدرة على التأثير على تلك 

عند انتقال  المنشآتللمحاسبة عن تجميع  االستحواذتقوم المجموعة باستخدام طريقة  .سيطرةال تلكوحتى تاريخ توقف  المجموعة على المنشاة

يتم  .ةبصفة عامة بالقيمة العادلة، وكذلك صافي الموجودات المقتنا للمجموعة ةالمحولاالستحواذ  تكلفةقياس  تمي .لمجموعةا إلى السيطرة

القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المقتناة كشهرة ب ةغير المسيطر الملكية لحقوقستحواذ والقيمة العادلة تسجيل الزيادة في تكلفة اال

األرباح بحصتها النسبية من صافي الموجودات  من المسيطرةحقوق الملكية غير يتم قياس  .في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة

 .في تاريخ االستحواذ المحددة للشركة المقتناة

غير الملكية في ذلك الشهرة( والمطلوبات وحقوق  بما) تتوقف عن إثبات الموجوداتإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها 

 إثباتيتم  .موجزةفي قائمة الدخل األولية الموحدة ال ذلكناتجة عن الخسائر والرباح ويتم إثبات األ، األخرى حقوق الملكية وعناصرالمسيطرة 

 .محتفظ به بالقيمة العادلةالستثمار اال

المجموعة بشكل منفصل في قائمة الدخل األولية الموحدة  عليها تسيطراألرباح أو الخسائر وصافي الموجودات التي ال  حصةيتم عرض 

بين شركات المجموعة  واالرصدةاد المعامالت يتم استبع .الموجزة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة

التابعة لضمان  للشركات المحاسبيةالسياسات  تتماشى .غير محققة ناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة صاريفموإيرادات  وأي

استثناء شركة بترديك بالمالية شركة وشركاتها التابعة نفس فترات التقارير تتبع ال .المتبعة من قبل المجموعة المحاسبيةالسياسات  توحيد

  .(1)كما هو مبين في إيضاح )شركة زميلة( 
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 السياسات المحاسبية الهامة  .4

  وغير سارية المفعول بعدالصادرة  والمعاييرالمعايير الجديدة والتعديالت  4-1

 المعايير والتفسيرات على تتعديالالوالمعايير الجديدة 

من  اعتباراً  والمطبقةالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية لجديدة والتعديالت على المعايير الدولية قامت المجموعة بتطبيق المعايير ا

 .م2017يناير  1

 (7مبادرة اإلفصاح )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  (أ

والتي عن األنشطة التمويلية،  شئةالنا اتالمطلوبتتطلب التعديالت اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في 

أنشطة التمويل للمجموعة، كما هو مبين في قائمة التدفقات  تمثل .التدفقات النقدية وغير النقديةالتغيرات في كال من التغيرات الناتجة عن  تشمل

 .فقط التغيرات في التدفقات النقدية النقدية األولية الموحدة الموجزة

( 12)لتقرير المالي لتعديالت على المعيار الدولي  (،2016-2014دورة )على المعايير الدولية للتقرير المالي  التعديالت السنوية (ب

 "إلفصاح عن الحقوق في المنشآت األخرى"ا

 أو لبيعا لغرضاألخرى تنطبق أيضا على الحقوق المصنفة كمحتفظ بها  المنشآتتوضح التعديالت أن متطلبات اإلفصاح عن الحقوق في 

 .للمجموعة ليس هناك تأثير لهذا التعديل على القوائم المالية .التوزيع

 بعد المفعول سارية وغيرالمعايير الصادرة  (ج

بالتطبيق المبكر  السماح مع م2018يناير  1فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ بعد 

 .األولية الموحدة الموجزة هذه القوائم المالية إعدادقم المجموعة بتطبيقها عند لم ت لها، ولكن

 األدوات المالية –( 9)المعيار الدولي للتقرير المالي  (1)

األدوات المالية،  :(9النهائي للمعيار الدولي للتقرير المالي ) اإلصدار، صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية م2014في شهر يوليو 

االثبات والقياس وكافة االصدارات السابقة للمعيار الدولي للتقرير : األدوات المالية –( 39ي يحل محل معيار المحاسبة الدولي رقم )والذ

التصنيف والقياس واالنخفاض في القيمة وهي  لقد جمع المعيار كافة النواحي الثالث الخاصة بالمحاسبة عن األدوات المالية .(9) المالي

، ويسمح بالتطبيق م2018يناير  1( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 9يسري المعيار الدولي للتقرير المالي ) .لتحوطاومحاسبة 

، التحوطوبالنسبة لمحاسبة  .المقارنة على بيانات تطبيقهيلزم  البأثر رجعي والمعيار  هذا، يجب تطبيق التحوطباستثناء محاسبة و .المبكر له

  .مستقبال مع بعض االستثناءات المحدودة عام شكلالمتطلبات ب يتم تطبيقف

تتوقع المجموعة وجود تأثير جوهري على قائمة المركز  ال وبشكل عام، .تعتزم المجموعة تطبيق المعيار الجديد بتاريخ السريان المطلوب

  .المالي وحقوق الملكية

 التصنيف والقياس

قائمة المركز المالي أو حقوق الملكية عند تطبيق متطلبات التصنيف والقياس المنصوص عليها  ال تتوقع المجموعة وجود أثر جوهري على

  .حالياً بالقيمة العادلة ةأن تستمر في قياس كافة الموجودات المالية المقتنا وتتوقع ،(9في المعيار الدولي للتقرير المالي )

عرض التغيرات بتتوقع المجموعة القيام  .ة في سوق األسهم للمستقبل المنظوراالحتفاظ باألسهم في الشركات غير المدرج المجموعة تنوي

( لن يكون له أثر 9أن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ) المجموعة تعتقد اإليرادات الشاملة األخرى، ومن ثمفي القيمة العادلة في 

 إلىحتفاظ باألسهم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وهو ما سيؤدي وإذا لم تقم المجموعة بتطبيق ذلك الخيار، فإنه سيتم اال .جوهري

 .زيادة التقلبات في قائمة الدخل المسجلة

 .ال تتوقع المجموعة وجود تأثير جوهري للمعيار الجديد على التصنيف والقياس لموجوداتها المالية

تدفقات النقدية التعاقدية ويتوقع أن تحقق تدفقات نقدية تمثل فقط سداد أصل يتم االحتفاظ بالقروض وكذلك الذمم المدينة التجارية لتحصيل ال

تتوقع المجموعة أنه سيتم االستمرار في قياس القروض والذمم المدينة التجارية بالتكلفة المطفأة طبقاً للمعيار الدولي  ،عليه .المبلغ والعمولة

فيما إذا كانت  قبل التأكدلخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لهذه األدوات بالتفصيل  ستقوم المجموعة بإجراء تحليل كما .(9) للتقرير المالي

 ً  .(9) للمعيار الدولي للتقرير المالي كافة هذه األدوات تفي بمعايير قياسها بالتكلفة المطفأة وفقا

 االنخفاض في القيمة

االنخفاض في القيمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة بدالً من تتطلب الطريقة الجديدة لتقويم االنخفاض في القيمة إثبات مخصصات 

كما تنطبق هذه الطريقة على الموجودات المالية المصنفة  .(39خسائر االئتمان المتكبدة فقط كما هو الحال بالنسبة لمعيار المحاسبة الدولي )

الدولي  ، وموجودات العقود طبقاً للمعياراإليرادات الشاملة األخرىالل بنود بالتكلفة المطفأة وسندات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خ

القروض، وبعض عقود الضمانات المالية  والتزامات( اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء، ومديني عقود اإليجار، 15للتقرير المالي )

 .ستتأثر بها مخصصات االنخفاض في القيمة بالطريقة الجديدة لم تقم المجموعة بإجراء تقويم مفصل بعد للكيفية التي .األخرى
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 تتمة - وغير سارية المفعول بعدالمعايير الصادرة  (ج

 تتمة - ألدوات الماليةا –( 9المعيار الدولي للتقرير المالي ) (1)

 التحوطمحاسبة 

وكقاعدة عامة، ستكون هناك عالقات  .ممارسات إدارة المخاطر بالمجموعة محاسبة التحوط طبقاً للمعيار الجديد بصورة كبيرة معتتماشى 

 .تحوط مؤهلة بصورة أكبر لمحاسبة التحوط ألن المعيار يستحدث طريقة تستند على المبادئ بشكل أكبر

 إلفصاحا

بات طبيعة ومدى إفصاحات المجموعة لمن المتوقع أن تغير هذه المتط .يقدم المعيار الجديد متطلبات إفصاح موسعة وتغيرات في العرض

 .الجديد لمعياراتطبيق  فيها يتمالسنة التي  فيخصوصاً  عن أدواتها المالية

 رمة مع العمالءاإليرادات من العقود المب (15)المعيار الدولي للتقرير المالي  (2)

 محل إرشادات المعيار هذاويحل  .االعتراف باإليراداتشامل لتحديد توقيت ومبلغ  مفاهيم إطار (15)المعيار الدولي للتقرير المالي  ينشئ

" وتفسير اتءاإلنشا"عقود  (11)"اإليرادات"، ومعيار المحاسبة الدولي  (18)، بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي الحالي اإليرادات أثبات

للفترات  (15)يسري مفعول المعيار الدولي للتقرير المالي  ."العميل"برنامج والء  (13)لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

  .يراداتباإل فومن غير المتوقع أن يكون للمعيار أثر هام على سياسة المجموعة في االعترا .م2018يناير  1أو بعد  منالسنوية التي تبدأ 

 عقود اإليجار (16)المعيار الدولي للتقرير المالي  (3)

يقوم المستأجر  .في قائمة المركز المالي جارياإل عقود عن للمحاسبة وحيدنموذج للمستأجرين  (16)يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 

 بسداد هالتزام الذي يمثلاإليجار  لصلة باإلضافة إلى التزامذو امثل حقه في استخدام األصل يحق االستخدام التي ب باألصل المتعلق باالعتراف

تبقى طريقة المحاسبة  .ذات القيمة المنخفضةللموجودات  اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار إعفاءاتهناك  .اإليجار تادفع

  .د اإليجار كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلين في تصنيف عقوويستمر المؤجر أيللمعيار الحالي،  مشابهةالمؤجر  المتبعة من

عقود اإليجار، ( 17)عقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي  إلثباتالحالية  المتطلباتمحل ( 16)يحل المعيار الدولي للتقرير المالي 

وتفسير لجنة  ،عقد إيجار ينطوي علىما  ترتيب للتقرير المالي لتحديد ما إذا كان الدوليةالصادر عن لجنة تفسيرات المعايير  (4)تفسيرو

الشكل  أخذالتي ت تجوهر المعامال تقويم( 27) الدوليةوتفسير لجنة التفسيرات  ،الحوافز –" شغيلي"عقود اإليجار الت (15) الدوليةالتفسيرات 

مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق  .م2019يناير  1أو بعد  منيسري المعيار للفترات السنوية التي تبدأ  .القانوني لعقد اإليجار

لمعيار الدولي للتقرير لاألولي لتطبيق اأو قبل تاريخ  من "إليرادات من العقود المبرمة مع العمالء"ا (15)المعيار الدولي للتقرير المالي 

   .(16)المالي 

 عقد إيجار يتضمنتحديد ما إذا كان الترتيب 

 ، يمكن للمجموعة اختيار ما يلي:(16)لتقرير المالي لالدولي  المعيار إلىعند التحول 

  ، أولعقد اإليجار على جميع عقودها (16)المالي  للتقريرتطبيق تعريف المعيار الدولي  •

 .عقد اإليجار يتضمنأو  اً عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل ايجار تطبيق وسيلة •

 التحول 

    :إما بــتطبيق المعيار  كمستأجر، يمكن للمجموعة

  أو ،أثر رجعي •

 .أثر رجعي معدل مع وسائل عملية اختيارية •

ً  تخطط .االختيار باستمرار على جميع عقود اإليجاربتطبيق المستأجر  يقوم التقارير المالية  عدادتطبيق المعيار الدولي إل المجموعة حاليا

ال يتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعديالت  .نهج التحول الذي ستقوم تطبيقهالمجموعة بعد لم تحدد  .م2019يناير  1مبدئيا في  (16)

 .بالباطن تأجيرمؤجر وسيط في عقد  بخالف اً كون فيها مؤجرتالتي  لعقود اإليجار

 ( م2016-م2014السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي )دورة  التعديالت (د

تم إلغاء شرط مضى الوقت لإلعفاء عند تطبيق  :" ةالمعايير الدولية للتقرير المالي ألول مر تطبيق "( 1)ر المالي لتقريلالمعيار الدولي  •

  .م2018يناير  1قابل للتطبيق للفترات التي تبدأ في أو بعد  المعيارإن  .المعايير الدولية للتقرير المالي للمرة األولى

يحق للمشاريع المشتركة الرأسمالية  :مارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة""االستث 28معيار المحاسبة الدولي رقم  •

أي منِشأة أخرى مماثلة إختيار قياس إستثمارتها في الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة على أساس القيمة العادلة من خالل  أو

  .هلى حديحق تطبيق هذا المعيار على أساس كل استثمار ع .قائمة الدخل

يحق للمنشآت المستمرة بخالف المنشآت االستثمارية، االستمرار في تطبيق محاسبة القيمة العادلة على منشآتها التابعة والمطبقة 

يحق تطبيق هذا المعيار بشكل منفصل على كل استثمار في شركة  .بواسطة مستثمر في شركة زميلة أو مستثمر في مشروع مشترك

   .م مع السماح بالتطبيق المبكر2018يناير  1يتم تطبيق هذا المعيار على الفترات التي تبدأ في أو بعد  .مشتركزميلة أو في مشروع 
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 تعديالت أخرى      (هـ

 .جوهري على القوائم المالية الموحدة للمجموعة أثريتوقع أن يكون لها الواردة أدناه لم تطبق بعد، كما ال أو المعدلة  المعايير الجديدة

 .(2 رير الماليلتقلتصنيف وقياس المدفوعات المحسوبة على أساس السهم )تعديالت على المعيار الدولي  •

 (10)المالي  للتقريرتعديالت على المعيار الدولي الة أو المشروع المشترك )وشركته الزميلما بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر  •

 .(28)ومعيار المحاسبة الدولي 

 ديالتع"عقود التأمين" )ت 4"األدوات المالية" مع تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  •

(، تتمثل التعديالت في االستجابة لمالحظات مجاالت األعمال بخصوص تأثيرات تعدد 4المالي  تقريرمعيار التقرير الدولي لل على

 .تواريخ التطبيق

إال في وجود دليل على تغير يتم تحويل الموجودات ال  – (40)تحويل الممتلكات االستثمارية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  •

  .فعلي في االستخدام فقط ال غير

ح تاريخ يوضت - المقدمات المدفوعة"واألجنبية  ةلالعمبمعامالت ال" (22)لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  اتفسيرت •

 .المستخدم لتحديد سعر الصرفالمعاملة 

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 4-2

المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات  ىام وتقديرات وافتراضات تؤثر علأحك إجراء دارةالقوائم المالية من اإل إعداد يتطلب

الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف التي ينتج  إلىتستند التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها  .والمصروفات

قد تختلف  فبالتالي .غيرها من المصادر عنوالمطلوبات التي ال تظهر بسهولة عنها أساس إصدار األحكام حول القيم الدفترية للموجودات 

 .التقديرات أساساها على بنيت التي تلكالنتائج الفعلية عن 

التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة  على التعديالت اثباتيتم  .تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر

 على يؤثروالفترات المستقبلية إذا كان التعديل التقديرات مراجعة  التي يتم فيها فترةاللتقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط على الفترة أو في ا

 .المستقبليةوكل من الفترات الحالية 

 التي تعتبر جوهرية في القوائم المالية: بوضع التقديرات واألحكام التالية دارةة، قامت اإلمجموعفي سياق تطبيق السياسات المحاسبية لل

 تحديد القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات •

 المخصصات  •

 )د( 1-15تقديرات االكتواري كما هو موضح في إيضاح  •

 تقييم المشتقات  •

 انخفاض القيمة •

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  •

 نقديةال وشبه يةنقدال 4-3

 ةستحقممن النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل ومرابحات األولية الموحدة الموجزة في قائمة المركز المالي  النقدية شبهو يةنقدلاتكون ت

 .تهاتخضع لمخاطر جوهرية للتغير في قيم الخالل ثالثة أشهر أو أقل والتي 

 المخزون  4-4

تقاس تكلفة المخزون المستخدم باستخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال  .لتحقق أيهما أقلالمخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة ل يتم قياس

 .شرائهايتم تحميل قطع غيار السفن والمواد االستهالكية األخرى على المصاريف عند  .بما في ذلك مخزون الوقود

مصاريف مباشرة  أيقل والتأمين والرسوم الجمركية وتكاليف الشحن والنوتتضمن التكلفة صافي سعر الشراء )بعد الخصومات التجارية( 

 .المخزون باقتناءأخرى متعلقة 

 االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  4-5

ً التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً  ةالمنشآالزميلة هي تلك  الشركة سات اتخاذ السياعلى المشاركة في  الهام المقدرةالتأثير يمثل  .هاما

  .المستثمر فيها ولكنها ال تعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات للمنشآتالقرارات المالية والتشغيلية و

 .ها سيطرة مشتركة في صافي موجودات الترتيب المشتركيالمشترك هو ترتيب مشترك يكون بموجبه الحق لألطراف التي لد المشروع

 باإلجماع موافقة باألنشطة المتعلقة القرارات تتطلب عندما قائمة وتكون مشترك بشكل عليه مسيطر تعاقدي ترتيب هي ركةتالمش السيطرة

   .بالسيطرة المشاركة األطراف من
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ة والتي لكيت الزميلة أو المشاريع المشتركة في هذه القوائم المالية باستخدام طريقة حقوق المإدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركا يتم

الموجزة وتعدل التكلفة  الموحدةك بالتكلفة في قائمة المركز المالي األولية ربموجبها يسجل االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشت

 تتجاوز عندما .باح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أوالمشروع المشتركة المجموعة في األرصبعد ذلك بحيث تسجل ح

 ملكية أي تشمل)التي  المشترك المشروع أو الزميلة الشركة في ملكيتها المشترك المشروع أوخسائر الشركة الزميلة في المجموعة  ةحص

 بتسجيل المجموعة تقوم ال( المشترك المشروع أو لةيالزم الشركة في وعةالمجم استثمار صافي من جزء مضمونها في تشكل األجل طويلة

 بمدفوعات قامت أو تعاقدية أو قانونية التزامات المجموعة فيه تتكبد الذي بالقدر فقط اإلضافية الخسائر تسجل .أخرى خسائر أي في حصتها

 تستأنف أرباح، بتسجيل الحقة فترة في كرالمشت المشروع أو زميلةال الشركة قامت ذاإو .المشترك المشروع أو الزميلة الشركة عن ةً بنيا

 .المسجلة غير الخسائر من حصتها األرباح من حصتها تتعادل عندما فقط األرباح هذه في حصتها تسجيل المجموعة

ة اعتباراً من التاريخ الذي تصبح يأو المشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملك الزميلة الشركة في المجموعة استثمار عن المحاسبة تتم

ً يزم فيه الشركة المستثمر فيها شركة لة أو المشروع المشترك، تسجل ياالستحواذ على االستثمار في الشركة الزم وعند .لة أو مشروعاً مشتركا

للشركة المستثمر فيها كشهرة ات المحددة بولأي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمط

تسجل أي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة  .وتدرج في القيمة الدفترية لالستثمار

في الفترة التي يتم فيها لموجزة ااألولية الموحدة  الدخلالزميلة أو المشروع المشترك عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشرةً في قائمة 

  .االستحواذ على االستثمار

هذا التعامل في  تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة زميلة أو مشروع مشترك للمجموعة، تسجل األرباح والخسائر الناتجة عن عندما

  .لتي ال تتعلق بالمجموعةالقوائم المالية للمجموعة فقط بقدر ملكيتها في الشركة الزميلة أو المشروع المشرك ا

 الممتلكات والمعدات 4-6

والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و / أو الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن  الممتلكاتتدرج السفن تحت االنشاء و

)الموجودات  طويلة األجل ئيةاإلنشالمشاريع باض وتشمل هذه التكلفة تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات والمعدات وتكاليف االقترا .وجدت

 .اإلثباتإذا استوفت معايير  المؤهلة(

يتم تحويل تلك الموجودات إلى  .تشتمل السفن تحت اإلنشاء في نهاية الفترة المالية بعض الموجودات غير جاهزة للغرض الذي اقتنيت ألجله

  .غرض الذي أنشئت من أجلهالفئات المتعلقة بها واستهالكها عندما تصبح جاهزة لل

 لهاكموجودات  بشكل فردي هذه األجزاء بإثباتاستبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على فترات، تقوم المجموعة  إلىعند الحاجة 

 .أعمار إنتاجية محددة وتستهلكها وفقا لذلك

يتم إثبات  .في حالة استيفاء معايير اإلثباتفترية للممتلكات والمعدات في القيمة الد تكلفتهإجراء فحص رئيسي، يتم إثبات  عندما يتموبالمثل، 

إدراج القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة  ويتم .الموجزة عند تكبدها الموحدة األولية الدخل قائمةجميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في 

  .المخصص إثباتة استيفاء معايير في تكلفة األصل المعني في حال ابعد استخدامه الموجودات إلزالة

لى يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفتها، بعد خصم قيمتها المتبقية، على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ع

 النحو التالي:

 

 االعمار اإلنتاجية )بالسنوات( فئة االصل

  20 - 3 مباني وتحسينات

  25 - 6 أسطول ومعدات

  12 - 5 ويات وجراراتاح

  10 أثاث وتجهيزات

  4 أدوات ومعدات مكتبية

  5 - 4 سيارات

  6 - 4  أجهزة حاسب آلي

  10 - 4 وياتاتجهيزات ساحة الح

   15 - 6 أخرى

تم استهالك فإنه ي، أخرى طرق أو نسب استهالك مناسبةلها تطبيق كون يفردية أجزاء إذا كان بند الممتلكات والمعدات يتكون من مكونات 

ً  يكون جزءً المنفصل  الجزء .على حدة جزءكل  ً غير مادي جزءً أو  ماديا ً  ا ً  يمثل فحصا   .تكاليف التسفين(ك) أو إصالحا رئيسيا
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كبند  واستهالكه رسملتهوبالتالي  من تكاليف السفن رئيسي كجزءتسفين  فيلفإنه يتم تقدير أول تكا ،المجموعة سفن تكاليف لغرض إثبات

وفي حالة إجراء عملية  .ةالتاليعملية التسفين  تبدأرسملة تكاليف التسفين الالحقة بشكل منفصل واستهالكها خالل الفترة حتى  يتم .منفصل

 .لتكاليف التسفين كمصروف فوراً في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة تسفين قبل التاريخ المحدد لها، يتم قيد القيمة الدفترية الحالية

يتم إدراج أي ربح  .األصل أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه استيفاءيتم استبعاد بند الممتلكات والمعدات عند 

ي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الدخل األولية صل )المحتسب بالفرق بين صافأو خسارة ناتجة عن استبعاد األ

 .الموحدة الموجزة عند استبعاد األصل

ي إذا كان يتم مراجعة القيم المتبقية واالعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبل

ً ذلك   .مالئما

 موجودات غير الملموسة والشهرةال 4-7

 الموجودات غير الملموسة 

 ً يتم  .في القيمة المتراكمة، إن وجدت االنخفاض وخسائراإلطفاء المتراكم  يتم قياس الموجودات غير الملموسة )ماعدا الشهرة( بالتكلفة ناقصا

يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان  .جية المقدرةإطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتا

يتم مراجعة القيمة  .موثوق بشكل التدفقات تلكالمجموعة ويمكن قياس مبلغ  إلى بهامن المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة 

في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا  قيمتها اإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في هاغير الملموسة واعمارالالمتبقية للموجودات 

ً كان ذلك   .ضروريا

 الشهرة

في القيمة،  االنخفاض خسائرالشهرة الناتجة عن االستحواذ على العمليات بالتكلفة كما في تاريخ االستحواذ على العمليات ناقصا  قياسيتم 

 .إن وجدت

للنقد )أو مجموعات من  المدرةحدات الووحدة من  كل علىفإنه يتم تخصيص الشهرة ألغراض فحص االنخفاض في قيمة الشهرة و

 .التجميعلنقد( التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات ل المدرةحدات الو

 .الوحدة كتلانخفاض قيمة  على مؤشريكون هناك  عندما متكررنقد التي تم توزيع الشهرة عليها سنويا، أو بشكل لل المدرةوحدة اليتم فحص 

لتقليل القيمة الدفترية  للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم توزيع خسارة االنخفاض في القيمة أوالً  المدرةوحدة لإذا كانت القيمة القابلة لالسترداد ل

رية )مقدار كل أصل تناسب على أساس القيمة الدفتوال نسبةم توزيعها على الوحدة ومن ثم على الموجودات األخرى للوحدة بالثألي شهرة 

ال يتم عكس خسارة  .الموجزة الموحدة االولية الدخلبخسارة االنخفاض في قيمة الشهرة مباشرة في قائمة  االعترافيتم  .في الوحدة(

في االعتبار عند  عند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة فأنه يؤخذ مبلغ الشهرة المتعلقة بالوحدة المنتجة .الالحقة الفتراتاالنخفاض في 

 .تحديد الربح أو الخسارة

 مدينو عقود إيجار تمويلي 4-8

 المجموعة كمؤجر

المستأجرين على أنها عقود  إلىيتم تصنيف عقد اإليجار التي تقوم المجموعة بموجبها بتحويل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل 

لي عند بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المؤجر والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات يتم تسجيل عقود التأجير التموي .إيجار تمويلي

 .اإليجار أيهما أقل

ينة(، يتضمن إجمالي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي إجمالي مدفوعات اإليجار المستقبلية على عقود اإليجار التمويلي )ذمم اإليجار المد

تمويل غير  كإيراد الفرق بين مستحقات اإليجار وتكلفة االصل المؤجريتم تسجيل  .الغ المتبقية المقدرة المستحقة القبضالمب إلىباإلضافة 

يتم مراجعة أي قيمة متبقية غير وألغراض العرض، يتم خصمها من إجمالي االستثمار في عقود التأجير التمويلي  .مكتسب عن عقود إيجار

 .حينها فيي وتسجيل أي انخفاض في القيمة المتبقية مضمونة للموجودات بشكل دور

 المجموعة كمستأجر

عند بدء  المجموعة إلىبشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البند المستأجر  حولعقود التأجير التمويلي التي ت ةيتم رسمل

اإليجار  تجزئة دفعاتيتم  .ك بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجارعقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو إذا كانت أقل من ذل

يتم إدراج مصاريف التمويل و .ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام للوصول إلى معدل عائدالتزامات اإليجار  والنقص فيبين التمويل 

 .الموجزة في تكاليف التمويل في قائمة الدخل األولية الموحدةالمستأجر  لألصل

ي حالة عدم وجود قناعة معقولة بأنه سيتم نقل الملكية إلى المجموعة في فو .على مدى العمر اإلنتاجي لألصل المستأجريتم استهالك األصل 

 .العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أقل اإليجار، يستهلك األصل على مدى ةنهاية فتر

تشغيلية في قائمة  بموجب عقود اإليجار التشغيلي كمصاريفاإليجار  يتم إثبات دفعات .تمويليال التأجيرعن عقد  يليعقد التأجير التشغ يختلف

  .الدخل األولية الموحدة الموجزة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار
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 .عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرىاألداة المالية عبارة 

 المالية  الموجودات

 والقياس األولي ثباتاال

 .تصنف الموجودات المالية عند االثبات األولي لها، بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي

عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك  يتم إثبات

 .المتعارف عليها بالسوق بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األًصل

 القياس الالحق

 دات المالية إلى ثالث فئات وهي:ألغراض القياس الالحق، تصنف الموجو

 قروض وذمم مدينة •

 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق •

 موجودات مالية متاحة للبيع •

 

 القروض والذمم المدينة

ياس وبعد الق .تعتبر القروض والذمم المدينة موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها وغير متداولة في سوق مالي نشط

تحسب  .األولي لها، تقاس هذه الموجودات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية ناقصا ًاالنخفاض في القيمة

ل العمولة التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء وكذلك أية أتعاب أو تكاليف تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معد

يتم إثبات الخسائر الناتجة عن  .يدرج إطفاء معدل العمولة الفعلية ضمن اإليرادات التمويلية في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة .الفعلية

ألخرى االنخفاض في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة ضمن تكاليف تمويل القروض وضمن تكلفة المبيعات أو مصاريف العمليات ا

 .المتعلقة بالمدينين

 

 االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق

حتى تصنف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحديدها والتي لها تواريخ استحقاق ثابتة كـ "إستثمارات مقتناة 

وبعد القياس األولي، يتم  .يجابية على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاقتاريخ اإلستحقاق" عندما يكون لدى المجموعة النية والمقدرة اإل

يتم  .قياس االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي، ناقصا االنخفاض في القيمة

الخصم عند الشراء وأية أتعاب أو تكاليف تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل العمولة  احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو

ويتم إثبات الخسائر الناتجة  .يتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن اإليرادات التمويلية في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة .الفعلي

 .الموحدة الموجزة كتكاليف تمويليةعن االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل األولية 

 

 الموجودات المالية المتاحة للبيع

إن استثمارات االسهم المصنفة كمتاحة للبيع هي التي ال يتم تصنيفها كـ "مقتناة  .تشتمل الموجودات المالية المتاحة للبيع على استثمارات أسهم

 .خالل قائمة الدخل " ألغراض المتاجرة" أو تخصيصها كـ "مدرجة بالقيمة العادلة من

 

نود الدخل وبعد القياس األولي لها، تقاس الموجودات المالية المتاحة للبيع الحقاً بالقيمة العادلة وتدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة في ب

عندئذ يدرج الربح أو الخسارة  الشامل األخرى وتقيد إلى احتياطي الموجودات المالية المتاحة للبيع لحين التوقف عن إثبات االستثمارات، و

المتراكمة في دخل العمليات األخرى أو يتم اعتبار االستثمارات منخفضة القيمة، وعندئذ يعاد تصنيف الخسارة المتراكمة من احتياطي 

العموالت المكتسبة أثناء يتم إظهار  .الموجودات المالية المتاحة للبيع إلى قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة ضمن التكاليف التمويلية

 .االحتفاظ بالموجودات المالية المتاحة للبيع كدخل عمولة باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلي

 

 .تدرج إستثمارات األسهم غير المتداولة بالتكلفة لعدم إمكانية قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به

 

عندما ال تتمكن  .لبيع موجوداتها المالية المتاحة للبيع على المدى القريب ال تزال مالئمةتقوم المجموعة بتقويم ما إذا كانت المقدرة والنية 

المجموعة في ظروف نادرة من تداول هذه الموجودات المالية بسبب أسواق غير نشطة، يجوز للمجموعة إعادة تصنيف هذه الموجودات 

 .موجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاقالمالية إذا كانت لدى اإلدارة المقدرة والنية لالحتفاظ بال
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ة الجديدة، بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها من فئة "متاحة للبيع"، تصبح القيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف بمثابة التكلفة المطفأ

أي أرباح أو خسائر تم إثباتها سابقاً على األصل ضمن حقوق الملكية في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة على مدى العمر المتبقي وتطفأ 

كما يتم إطفاء الفرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل  .لالستثمار باستخدام معدل العمولة الفعلي

وإذا ما اعتبر األصل الحقاً منخفض القيمة، عندئذ يعاد تصنيف المبلغ المسجل ضمن حقوق الملكية إلى قائمة  .باستخدام معدل العمولة الفعلي

 .الدخل األولية الموحدة الموجزة

 

 التوقف عن االثبات

المالية المتشابهة( )أي استبعادها من قائمة المركز يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات 

 المالي للمجموعة( عند:

 انتهاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو •

يبات قيام المجموعة بتحويل حق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسدادها بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخير وفق "ترت •

فع فورية" وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب( لم تقم بتحويل أو اإلبقاء على معظم المنا

 .والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

داد كل قوائم مالية أولية موحدة موجزة، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وجود انخفاض في تقوم المجموعة، بتاريخ إع

يعتبر االنخفاض موجوداً عند وقوع حدثا أو أكثر منذ االثبات األولي لألصل )حدث  .قيمة أصل مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالية

دفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن تقديرها بشكل خسارة( وأن لحدث الخسارة أثر على الت

يشتمل الدليل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدينين أو مجموعة من المدينين تعاني من صعوبات مالية هامة،  .موثوق به

حتمال اإلفالس، أو إعادة هيكلة مالية أخرى، وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى أو اإلخفاق في سداد أصل المبلغ أو العمولة، أو ا

 وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت االخفاق في

 .السداد

 طفأةالموجودات المالية المسجلة بالتكلفة الم

وعي بالنسبة للموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة في البداية بإجراء تقويم بصورة فردية للتأكد من وجود دليل موض

عتبر على وقوع انخفاض في قيمة أي من الموجودات المالية التي تعتبر هامة بمفردها، أو بشكل جماعي بالنسبة للموجودات المالية التي ال ت

وإذا ما تبين للمجموعة عدم وجود دليل موضوعي على وقوع انخفاض في قيمة الموجودات التي تم تقويمها بشكل فردي للتأكد  .هامة بمفردها

من وجود انخفاض في قيمتها، سواًء كان هام أم ال، فأنها تقوم بإدراج األصل في مجموعة من الموجودات المالية التي لها خصائص ومخاطر 

إن الموجودات، التي يتم تقويمها على أساس فردي للتأكد  .مان متشابهة وتقوم بتقويمها بشكل جماعي للتأكد من وجود انخفاض في قيمتهاائت

 من وجود انخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو االستمرار في إثبات خسارة االنخفاض في القيمة، ال يتم إدراجها في عملية تقويم

 .ض في القيمة التي تتم على أساس جماعياالنخفا

اء خسائر تقاس خسارة االنخفاض المحددة وذلك بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثن

 المستقبلية بمعدل العمولة الفعلي األصلي لألصل المالي.االئتمان المتوقعة المستقبلية غير المتكبدة بعد(. تخصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية 

 .تخفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب مخصص، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة

ية الموحدة الموجزة على القيمة الدفترية المخفضة، ويستمر في احتساب اإليرادات التمويلية المسجلة كإيرادات تمويلية في قائمة الدخل األول

ويتم شطب القروض  .باستخدام معدل العمولة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسارة االنخفاض في القيمة

وإذا ما ازداد  .انات أو تحويلها للمجموعةوالمخصص المتعلق بها عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادها مستقبالً أو أنه تم مصادرة الضم

أو انخفض، في السنوات الالحقة، مبلغ خسارة االنخفاض المقدرة نتيجة وقوع حدث بعد اثبات االنخفاض في القيمة، عندئذ يتم زيادة أو 

المشطوب، عندئذ يقيد المبلغ المسترد وإذا ما تم الحقاً استرداد المبلغ  .تخفيض خسارة االنخفاض المثبتة سابقاً وذلك بتعديل حساب المخصص

 .إلى التكاليف التمويلية في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة

 الموجودات المتاحة للبيع

 بالنسبة للموجودات المتاحة للبيع، تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على وقوع

   .ي استثمار ما أو مجموعة من االستثماراتانخفاض ف
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عي بالنسبة الستثمارات األسهم المصنفة كمتاحة للبيع، فإن االنخفاض الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة دون التكلفة يعتبر دليل موضو

يقوم "االنخفاض الجوهري" مقابل التكلفة األصلية لالستثمار، بينما يقوم "االنخفاض المستمر" مقابل الفترة التي  .على االنخفاض في القيمة

التي تم قياسها كفرق  –وفي حالة وجود دليل على وقوع االنخفاض، يتم استبعاد الخسارة التراكمية  .تقل فيها القيمة العادلة عن تكلفته األصلية

ً في قائمة الدخل األولية الموحدة بين تكلفة االستحو اذ والقيمة العادلة الحالية ناقصاً خسارة االنخفاض على تلك االستثمارات المثبتة سابقا

ال يتم عكس خسارة االنخفاض في قيمة استثمارات  .من اإليرادات الشاملة األخرى وتدرج في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة –الموجزة 

 .ل قائمة الدخل، ويتم إثبات الزيادة في قيمتها العادلة بعد إثبات االنخفاض في القيمة في اإليرادات الشاملة األخرىاألسهم من خال

وللقيام بذلك، تقوم المجموعة بتقويم، من بين  ،إن التحديد فيما إذا كان االنخفاض في القيمة "جوهري" أو "مستمر" يتطلب إجراء األحكام

 .أو المدى الذي ستكون من خالله القيمة العادلة لالستثمار أقل من التكلفة عوامل أخرى، الفترة

في ويتم االستمرار في احتساب التكاليف التمويلية المستقبلية على أساس القيمة الدفترية المخفضة لألصل باستخدام معدل العمولة المستخدم 

وإذا  ,تسجل التكاليف التمويلية كجزء من اإليرادات التمويلية ،اض في القيمةخصم التدفقات النقدية المستقبلية ألغراض قياس خسارة االنخف

الحقاً زيادة في القيمة العادلة ألداة الدين وأن هذه الزيادة تتعلق بصورة موضوعية بوقوع حدث بعد إثبات خسارة االنخفاض في ما حدث 

 .النخفاض في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزةقائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة، يتم عكس قيد خسارة ا

 المالية المطلوبات

 والقياساالثبات األولي  

و تصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل، أو قروض أو ذمم دائنة أ

 .حسبما هو مالئمكمشتقات تم تخصيصها كأدوات تغطية فعالة، 

امالت يتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة، وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، فيتم إظهارها بعد خصم تكاليف المع

  .المتعلقة بها مباشرةً 

  .طويلة األجلتشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على الدائنين التجاريين واآلخرين، والقروض 

 القياس الالحق

 يتوقف قياس المطلوبات المالية على تصنيفها المبين أدناه: 

 المطلوبات المالية المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

والمطلوبات المالية تشتمل المطلوبات المالية المدرجة قيمتها العادلة من خالل الدخل على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة 

  .المخصصة عند االثبات األولي لها لتدرج بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تشتمل هذه الفئة على  .تصنف المطلوبات المالية كـ " مقتناة ألغراض المتاجرة" في حالة تكبدها لغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب

كما  .(39المجموعة ولم يتم تخصيصها كأدوات تغطية طبقاً لما نص عليه معيار المحاسبة الدولي رقم )األدوات المالية المشتقة التي أبرمتها 

ـ "مقتناه ألغراض المتاجرة" مالم يتم تخصيصها كأدوات تغطية مخاطر  تصنف المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالية األخرى المنفصلة ك

  .فعالة

 .المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة يتم إثبات أرباح أو خسائر المطلوبات

لي يتم تخصيص المطلوبات المالية المخصصة عند االثبات األولي لها كمطلوبات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل عند االثبات األو

لم تقم المجموعة بتخصيص أي من  .(39عيار المحاسبة الدولي رقم )لها، وكذلك فقط في حالة الوفاء باألسس والمعايير التي نص عليها م

 ."المطلوبات المالية كـ "مطلوبات مالية مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

طويلة األجلالقروض   

تبطة بعمولة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام المر طويلة األجلبعد االثبات األولي لها، تقاس القروض  .تتعلق هذه الفئة كثيراً بالمجموعة

يتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك  .طريقة معدل العمولة الفعلية

.من خالل عملية إطفاء معدل العمولة الفعلية  

عتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين اال

.معدل العمولة الفعلية يدرج إطفاء معدل العمولة الفعلية كتكاليف تمويلية في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة  

.تنطبق هذه الفئة على القروض المرتبطة بعمولة  
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 التوقف عن االثبات

وفي حالة تبديل االلتزامات المالية بأخرى  .يتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته

شروط االلتزامات الحالية، عندئذ يتم اعتبار مثل هذا التبديل أو التعديل كتوقف عن  من نفس الجهة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو بتعديل

 .يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة .اثبات االلتزامات األصلية واثبات التزامات جديدة

 مقاصة األدوات المالية

لية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة فقط عند وجود حق تتم مقاصة الموجودات الما

نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وسداد 

 .المطلوبات في آن واحد

 المشتقة ومحاسبة تغطية المخاطراألدوات المالية 

تقوم المجموعة، عادة  .تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة لتغطية بعض أجزاء مخاطر أسعار العموالت الناتجة عن األنشطة التمويلية

يخضع استخدام األدوات  .والتبتصنيف هذه األدوات المالية المشتقة كتغطية لمخاطر التدفقات النقدية المتعلقة بالتغيرات في أسعار العم

ً الستراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة ال تقوم  .المالية المشتقة لسياسات المجموعة في استخدام األدوات المالية المشتقة طبقا

لقيمة العادلة عند نشأة العقد، يتم في األصل قياس األدوات المالية المشتقة با .المجموعة باستخدام األدوات المالية المشتقة ألغراض المضاربة

 .ويعاد قياسها بالقيمة العادلة في الفترات المالية الالحقة

شرة ضمن يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة التي تم تحديدها على أنها تغطية فعالة لمخاطر التدفقات النقدية مبا

وإذا ما أدت تغطية مخاطر التدفقات  .يتم إثبات الجزء غير الفعال من التغطية في قائمة الدخل الموحدةحقوق الملكية إذا كانت جوهرية، بينما 

التي تم إثباتها  - مكاسب/ خسائر، عندئٍذ يتم إثبات مطلوبات ماموجودات أو النقدية المتعلقة بااللتزام المؤكد أو العملية المتوقعة إلى إثبات 

 ً ما، فيتم إثبات  موجودات أو مطلوباتوبالنسبة لعملية التغطية التي ال تؤدي إلى إثبات  .للموجودات والمطلوباتولي األ األثباتفـي  –سابقا

 المبالغ المؤجلة المدرجة ضمن حقوق الملكية في قائمة الدخل الموحدة خالل نفس الفترة التي يؤثر فيها البند الذي تمت تغطيته على صافي

 .الدخل أو الخسارة

الموجزة الموحدة األولية إثبات التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة غير المؤهلة لمحاسبة تغطية المخاطر في قائمة الدخل يتم 

ك األداة يتم التوقف عن محاسبة تغطية المخاطر عند انتهاء سريان أداة التغطية أو بيعها أو إنهاءها أو تنفيذها، أو عندما لم تعد تل .عند نشؤها

المتراكمة الناجمة عن أدوات  المكاسب/ الخسائروفي ذلك الوقت، بالنسبة للعمليات المتوقعة، يتم اإلبقاء على  .مؤهله لمحاسبة تغطية المخاطر

 المكاسب/ الخسائروفي حالة عدم توقع حدوثها، يتم تحويل صافي  .تغطية المخاطر ضمن حقوق الملكية لحين حدوث العملية المتوقعة

 .الموجزة الموحدةاألولية المثبتة ضمن حقوق الملكية إلى قائمة الدخل  -المتراكمة 

 تصنيف الموجودات والمطلوبات من "متداولة" إلى "غير متداولة" 4-10

تعتبر  .ولالموحدة الموجزة على أساس متداول/ غير متدا وليةفي قائمة المركز المالي األ تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات

 الموجودات متداولة وذلك:

 .عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية •

 .في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة •

  عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •

اك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هن •

 .الفترة المالية

 .تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غير متداولة"
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 ةتتم - تصنيف الموجودات والمطلوبات من "متداولة" إلى "غير متداولة" 4-10

 تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية •

 .في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة •

 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •

 .ي عشر شهراً بعد الفترة الماليةعند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثن •

 .تصنف كافة المطلوبات االخرى كـ "غير متداولة"

  االيرادات 4-11

 إليرادات من النقلا

باستخدام طريقة نسبة اإلنجاز وفقا للمعيار المحاسبي الدولي  اتباإليراد االعترافيتم  .اإليرادات في المقام األول من تقديم خدمات النقل تنتج

 .لنقل على أساس طول الرحلة المقدرةانجاز د نسبة اإلنجاز / اوتحد .(18(

ال يتم إثبات اإليرادات إذا كانت هناك شكوك كبيرة  .الطريقة المذكورة أعاله، يتم احتساب الرحالت على أساس التفريغ إلى التفريغبناًء على 

  .فيما يتعلق باسترداد المبلغ المستحق والتكاليف ذات الصلة

 .باإليرادات عند اكتسابها على مدى الفترة المتفق عليها من العقد والرحالت والخدمات افاالعتريتم 

 .عند تقديم الخدمات على مدى فترة الخدمات التعاقدية ذات الصلة خرىاأل المتعلقةيرادات من التأجير واألنشطة يتم تسجيل اإل

 التجاري التجمعاإليرادات من 

صافي اإليرادات يتم إثبات  .همانحيث ساهم الطرفان بسفينة واحدة لكل م يلفجأودشركة مع  تجمع تجاريفي  تابعةحدى الشركات الإدخلت 

 .على أيام عمل السفينة اً بناء جمعوالمصروفات من هذ الت

 منافعها  تزيد تكاليفها عنعقود 

ادية من المنافع االقتص أكبر يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات ال يد تكاليفها عن منافعها هي تلك العقود التي تكون فيها التكاليفالتي تز عقودإن ال

لتزام الحالي باال االعترافيتم فإنه تكاليفها أكبر من منافعها،  يتوقع أن تكون التي بالنسبة للعقود .هذه العقود المتوقع الحصول عليها بموجب

 .كمخصص إثباتهبموجب العقد و

 اإليرادات األخرى 

 .يرادات األخرى عند اكتسابهاباإل االعترافيتم 

 ترجمة العمالت األجنبية  4-12

ً  يالموحدة الموجزة للمجموعة بالريال السعودي وه االوليةالمالية  القوائم تظهر بالنسبة لكل منشأة، تقوم  .للشركة األم الوظيفيةالعملة  أيضا

   .ئم المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظيفيةالبنود المدرجة في القوايتم قياس و، المجموعة بتحديد العملة الوظيفية

 الزكاة والضرائب  4-13

ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية وفقاً وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية  يجنب مخصص للزكاة للشركة

 .ة الموجزةقائمة الدخل األولية الموحد على ويحمل المخصصالسعودية 

وفقا ألنظمة ضريبة الدخل ذات الصلة في التابعة خارج المملكة العربية السعودية يتم احتساب مخصص ضريبة الدخل للشركات األجنبية 

يتم تكوين مخصص لضريبة االستقطاع على الدفعات لألطراف  .قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة على ويحمل المخصصبلدان التأسيس، 

 .الموجزةالموحدة  األولية المقيمة ويتم تحميلها على قائمة الدخلغير 
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 تكاليف االقتراض  4-14

 ليصبح جاهزاً إنشاؤه أو إعداده وقتاً طويالً الذي يستغرق مؤهل وأصل باشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة م

خالل الفترة  كمصروفتكاليف االقتراض األخرى  كافةيتم تسجيل  .لبيع كجزء من تكلفة األصل المعنيلأو  الذي أنشئ من أجله غرضلل

 .القروض تلك على للحصولالتي تتكبدها المنشأة  األخرى والتكاليفتتكون تكاليف االقتراض من التكاليف التمويلية  .التي تتكبد فيها

 الموجودات غير المالية  االنخفاض في قيمة 4-15

في حالة وجود أي مؤشر أو عندما يكون  .تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمة أصل ما

 ً القيمة العادلة هي لالسترداد  ةالقابل القيمة .ألصلاالسترداد  ةالقابل القيمةاختبار انخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير  مطلوبا

يتم تحديدها ألصل فردي على حده، ما لم يكن األصل  .ايهما اعلى لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة المستخدمة

عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل  .مجموعات األصول األخرى النقدية من األصول أو التدفقاتال ينتج تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبيرعن 

 .أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالسترداد

دام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخ التقييم،عند 

ً  .ة لألصلخاصللنقود والمخاطر ال إذا لم يتم  .تكاليف االستبعاد، تؤخذ معامالت السوق األخيرة في االعتبار عند تحديد القيمة العادلة ناقصا

العمليات الحسابية بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة يتم إثبات هذه  .تحديد مثل هذه المعامالت، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب

 .ولة أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحةاللشركات المتد

 تتوافقضمن فئات المصروفات التي  األولية الموحدة الموجزة الدخلبخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة  االعترافيتم 

في  .اآلخر جودات المنخفضة القيمة، باستثناء اي ممتلكات تم إعادة تقييمها سابقا وتم اضافة إعادة التقييم إلى الدخل الشاملمع وظيفة المو

 .تصل مبلغ إعادة تقييم سابقة أنباالنخفاض في القيمة العادلة األخرى أيضا إلى  االعترافهذه الحالة، يتم 

إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة الشهرة، يتم  باستثناء للموجوداتبالنسبة 

ً  المثبتة في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة  .لم تعد موجودة أو قد انخفضت سابقا

نخفاض في القيمة المعترف بها سابقا فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة يتم عكس خسارة اال .المنتجة للنقد

وز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لالسترداد ايحدد العكس بحيث ال تتج .القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القيمة

بخسارة انخفاض القيمة لألصل في  االعترافة التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك في حالة عدم وز القيمة الدفترياوال تتج

ال إذا كان األصل مدرجا بالقيمة المعاد تقييمها، وفي إ األولية الموحدة الموجزة الدخلبهذا العكس في قائمة  االعترافيتم  .السنوات السابقة

 .كزيادة في إعادة التقييم هذه الحالة يعامل العكس

 يتم تطبيق المعايير التالية أيضا في تقييم انخفاض قيمة الموجودات المحددة:

أن القيمة الدفترية قد تنخفض  إلىديسمبر وعندما تشير الظروف  31اختبار الشهرة لتحديد االنخفاض في القيمة سنويا كما في يتم  •

 .قيمتها

لنقد( التي ل منتجةلنقد )أو مجموعة وحدات ل منتجةن خالل تقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة يتم تحديد انخفاض القيمة للشهرة م •

بخسارة انخفاض  االعترافاقل من قيمتها الدفترية، يتم  (للنقد المنتجةلوحدة )اعندما تكون القيمة القابلة لالسترداد  ،تتعلق بها الشهرة

 .ن عكس خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبليةال يمك ،القيمة

ديسمبر إما  31غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنويا لتحديد االنخفاض في القيمة كما في  يتم اختبار الموجودات •

 .أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها إلىم وعندما تشير الظروف لنقد حسبما هو مالئل المنتجةوحدة البشكل فردي أو على مستوى 

 التوزيعات النقدية على المساهمين  4-16

 .الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفاً على رغبة الشركةوذلك عند تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية للسماهمين كمطلوبات 

عندما يتم أو  المصادقة عليها من قبل المساهمينكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند وطبقاً لنظام الشركات في الممل

 .يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية .مجلس اإلدارةقبل من  لمرحليةاعتماد التوزيعات ا

 منافع الموظفين  4-17

في كما محددة بموجب قانون العمل السعودي المطبق على أساس فترات خدمة الموظفين المتراكمة تقوم المجموعة بتطبيق خطط المنافع ال

 .الموجزة الموحدة األولية الماليائمة المركز تاريخ ق

 .المتوقعةوحدة اليتم تحديد تكلفة تقديم المنافع بموجب خطط المنافع المحددة بشكل منفصل لكل خطة باستخدام طريقة ائتمان 

دة القياس، التي تشمل المكاسب والخسائر االكتوارية، وتأثير الحد األقصى لألصول )باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة على إن إعا

في صافي الفائدة على صافي التزامات  المشمولةصافي التزامات االستحقاقات المحددة( والعائد على أصول الخطة )باستثناء المبالغ 

في الفترة اآلخر حددة( يعترف بها مباشرة في قائمة المركز المالي )مدين أو دائن( لألرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل االستحقاقات الم

 .األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة إلىال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس  .التي تحدث فيها
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 تتمة -وظفين منافع الم 4-17

 :من بتكاليف الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في التاريخ االسبق االعترافيتم 

 تعديل الخطة أو تقليصها تاريخ •

 .التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة •

تعترف المجموعة بالتغيرات التالية في صافي  .المحددة داتالموجويتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي االلتزامات أو 

  :األولية الموحدة الموجزة الدخلفي قائمة " التزام المنافع المحددة تحت بند "المصروفات اإلدارية والعمومية

من التخفيضات والسدادات غير  تكاليف الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة والمكاسب والخسائر •

  .الروتينية

 .أو إيرادات الفوائد مصاريفصافي  •

 

 المخصصات 4-18

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب 

وفي الحاالت التي تتوقع  .صادية لسداد االلتزام وأنه يمكن تقدير مبلغ اإللتزام بشكل موثوق بهاألمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقت

فيها المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك 

يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة بعد خصم  .فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعالً 

 .أية مبالغ مستردة

 الموجودات وااللتزامات المحتملة 4-19

يق منافع ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تحق

 .اقتصادية

حدوثها يتم إجراء تقييم في تاريخ كل فترة مالية لالعتراف بااللتزامات المحتملة والتي تكون التزامات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة ال يمكن 

 .إال بوقوع وعدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة التي ال تخضع لكامل سيطرة المجموعة

 السهم ربح 4-20

حاملي األسهم العادية )البسط( على المتوسط المرجح لعدد المتعلقة بتحدد المجموعة العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة الربح أو الخسارة 

سط المرجح لعدد لغرض احتساب العائد األساسي للسهم الواحد، فإن عدد األسهم العادية هو المتو .األسهم العادية القائمة )المقام( خالل الفترة

إن المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة هو عدد األسهم العادية القائمة في بداية الفترة،  .األسهم العادية القائمة خالل الفترة

قت هو عدد األيام التي تكون عامل ترجيح الو .أو المصدرة خالل الفترة مضروبة في عامل ترجيح الوقت ةمعدلة بعدد األسهم العادية المشترا

 .فيها األسهم مستحقة كنسبة من إجمالي عدد األيام في الفترة؛ يكون التقريب المعقول للمتوسط المرجح كافيا في العديد من الظروف

 االحتياطي النظامي  4-21

 يبلغ مجموعى االحتياطي النظامي حتى ٪ من صافي الدخل في كل سنة إل10تحويل  الشركةالشركات السعودي، يجب على نظام  ألحكاموفقا 

 .للتوزيعإن هذا االحتياطي غير قابل  .٪ من رأس المال30حتياطي اال

 التقارير القطاعية  4-22

 ألغراض اإلدارة، تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال بناء على عملياتها ولها القطاعات التالية:

 قطاع نقل النفط الخام •

 الكيماوياتقطاع نقل  •

 الخدمات اللوجستية قطاع  •

 قطاع نقل البضائع السائبة •

 مجموعةتقوم إدارة ال ,يعتمد أسلوب اإلدارة على الطريقة التي تنظم بها اإلدارة القطاعات داخل المنشأة التخاذ القرارات التشغيلية وتقييم األداء

لموارد التي يتم توزيعها على القطاعات وكذلك معايير في نهاية كل فترة بمراجعة تقرير القطاعات المذكورة اعاله التخاذ قرارات بشأن ا

 .الخاصة بالقطاعاتوالموجودات والمطلوبات عرض اإليرادات والمصروفات 
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 المجموعةتقوم إدارة  .يعتمد أسلوب اإلدارة على الطريقة التي تنظم بها اإلدارة القطاعات داخل المنشأة التخاذ القرارات التشغيلية وتقييم األداء

بمراجعة تقرير القطاعات التخاذ قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها على القطاعات وكذلك معايير عرض مالية في نهاية كل فترة 

 .والموجودات والمطلوبات للقطاعاتوالمصروفات اإليرادات 

 :22-4على عملياتها كما هو في اإليضاح  ألغراض اإلدارة، تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال بناء 

 :يونيو 30يعرض الجدول التالي أنشطة قطاعات المجموعة وفقاً للقطاعات التشغيلية للفترة المنتهية في  أ (

 بآالف الرياالت السعودية                                                

  قطاع نقل النفط الخام 2017
قطاع نقل 

 الكيماويات
 

قطاع الخدمات 

 اللوجستية 
 

قطاع نقل البضائع 

 السائبة 
 اإلجمالي  

 3,328,669  211,334  557,478  393,830  2,166,027 االيرادات 

 (2,667,215)  (194,006)  (404,691)  (341,086)  (1,727,432)  تكاليف التشغيل

 661,454  17,328  152,787  52,744  438,595 إجمالي الربح قبل اعانة الوقود

 83,836    -   5,638  4,175  74,023 اعانة الوقود

 745,290  17,328  158,425  56,919  512,618 إجمالي الربح 

 

  قطاع نقل النفط الخام 2016
قطاع نقل 

 الكيماويات
 

قطاع الخدمات 

 اللوجستية 
 

قطاع نقل البضائع 

 السائبة 
 اإلجمالي  

 3,792,987  102,318  423,335  356,222  2,911,112 االيرادات 

 (2,551,733)  (76,060)  (323,029)  (287,693)  (1,864,951)  تكاليف التشغيل

 1,241,254  26,258  100,306  68,529  1,046,161 إجمالي الربح قبل اعانة الوقود

 61,271    -   5,314  4,156  51,801 اعانة الوقود

 1,302,525  26,258  105,620  72,685  1,097,962 إجمالي الربح 

 .معينةفي منطقة جغرافية  وال يتركز تواجدهاالعالم  أنحاء حولفي عدة خالل رحالتها سفن المجموعة  تنتشر

 :يوضح الجدول التالي توزيع موجودات ومطلوبات المجموعة وفقاً لقطاعات التشغيل ب(

2017يونيو  30 موجودات ومطلوبات القطاع 2016ديسمبر  31    

 موجودات القطاع

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 11,587,395  12,416,316 نقل النفط الخام

الكيماوياتنقل   3,634,407  3,739,269 

 1,841,326  2,076,273  الخدمات اللوجستية

 704,737  688,691 نقل البضائع السائبة

 17,872,727  18,815,687 إجمالي

وزعغير م  1,503,135  2,984,405 

 20,857,132  20,318,822 إجمالي موجودات القطاع

      

      مطلوبات القطاع

 6,029,921  6,145,184 نقل النفط الخام

الكيماوياتنقل   2,203,507  2,324,146 

 1,089,439  1,067,267  الخدمات اللوجستية

7,20536 نقل البضائع السائبة   393,584 

 9,837,090  9,783,163 إجمالي

وزعغير م  890,923  932,945 

 10,770,035  10,674,086 إجمالي مطلوبات القطاع
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  الممتلكات والمعدات .6

 بآالف الرياالت السعودية                                                              

 

2017 
المباني 

 التحسيناتو
 ومعدات أسطول

 حاويات

 وجرارات
 اثاث وتجهيزات

معدات 

 وتجهيزات مكتبية
 سيارات

أجهزة حاسب 

 آلي

تجهيزات ساحة 

 الحاويات
 اإلجمالي أخرى

           

           التكلفة

 19,587,485 462 14,435 63,699 4,454 4,176 11,506 29,471 19,404,770 54,512 2017يناير  1في 

 371,668 246   -  1,625 2,462 7 250   -  366,623 455 إضافات

 (13,050)   -    -    -  (32)   -    -  (13,018)   -    -  االستبعادات

 19,946,103 708 14,435 65,324 6,884 4,183 11,756 16,453 19,771,393 54,967 2017 يونيو 30في 

           

           االستهالك المتراكم

           

 5,925,589 462 10,855 56,638 1,722 3,691 7,281 29,219 5,800,240 15,481 2017يناير  1في 

 383,768 10 185 1,204 102 59 183 79 379,728 2,218 )*( لفترةعلى امحمل 

 (13,050)   -    -    -  (32)   -    -  (13,018)   -    -  االستبعادات

 6,296,307 472 11,040 57,842 1,792 3,750 7,464 16,280 6,179,968 17,699 2017 يونيو 30في 

                     :صافي القيمة الدفترية

 13,649,796 236 3,395 7,482 5,092 433 4,292 173 13,591,425 37,268 2017 يونيو 30كما في 

           
 

 .(15-6) إيضاحإلى )*( يرجى الرجوع 
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  تتمة - لممتلكات والمعداتا .6

 بآالف الرياالت السعودية                                                              

 

 راضياأل 2016
المباني 

 التحسيناتو
 أسطول ومعدات

 حاويات

 وجرارات
 اثاث وتجهيزات

معدات وتجهيزات 

 مكتبية
 أجهزة حاسب آلي سيارات

تجهيزات ساحة 

 الحاويات
 اإلجمالي ىأخر

            

            التكلفة

 17,680,471 687 11,987 61,370 2,241 3,932 10,881 34,350 17,494,356 58,813 1,854 2016يناير  1في 

 1,990,336 4 2,448 2,374 2,213 293 625   -  1,981,664 715   -  إضافات

 (83,322) (229)   -  (45)   -  (49)   -  (4,879) (71,250) (5,016) (1,854) االستبعادات

 19,587,485 462 14,435 63,699 4,454 4,176 11,506 29,471 19,404,770 54,512   -  2016 ديسمبر 31في 

                                             

                                             االستهالك المتراكم

                                             

 5,037,802 585 10,514 54,054 1,481 3,604 5,914 34,096 4,912,708 14,846   -  2016يناير  1في 

 914,922   -  341 2,626 241 133 1,367   -  905,521 4,693   -  لفترة ا علىمحمل 

 (27,135) (123)   -  (42)   -  (46)   -  (4,877) (17,989) (4,058)   -  االستبعادات

 5,925,589 462 10,855 56,638 1,722 3,691 7,281 29,219 5,800,240 15,481   -  2016 ديسمبر 31في 

                                  :صافي القيمة الدفترية

 13,661,896   -  3,580 7,061 2,732 485 4,225 252 13,604,530 39,031   -  2016 ديسمبر 31كما في 
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 السفن تحت االنشاء  .7

مليون لاير  1,236: م2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1,601م 2017 يونيو 30في لفترة المنتهية لالسفن تحت االنشاء بلغ رصيد 

 .(سعودي

بالدفعات المقدمة لتصنيع سفن جديدة للشركة  بشكل رئيسيتتعلق  2016 ديسمبر 31و 2017 يونيو 30كما في تحت االنشاء السفن  •

 .)كوريا الجنوبية( الكورية هيوندي سامهو للصناعات الثقيلة

مع الشركة الكورية هيوندي سامهو للصناعات الثقيلة لبناء عشرة  2015 يونيو 30و 2015مايو  21عقود بتاريخ  المجموعةوقعت  •

 العاموالتي سيتم استالمها خالل أمريكي( مليون دوالر  948,90) يار لاير سعوديمل 3,56ة قدرها إجماليناقالت نفط عمالقة بقيمة 

استلمت الشركة  .أمريكي(مليون دوالر  284,69سعودي )مليون لاير  1,068دفعت الشركة دفعة مقدمة قدرها  .2018 عامو الحالي

مليون لاير  356قدره  إجماليناعات الثقيلة بمبلغ للص من شركة هيونداي سامهو 2017حالي العام الول من اال نصفالخالل  ةسفين

 .سعودي

 مدينو عقود إيجار تمويلي .8

بموجب ثالث سفن  لتأجيرالمستأجر( ب يشار إليهافل )جدأواتفاقية مع  الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة، وقعت الشركة 2009يناير  30في 

 .2009فبراير  1 بتاريخ المستأجر إلىتم تسليم هذه السفن  .بعد ثالث سنوات سنوات مع خيار الشراء 10لمدة  ير على هيئة حديدجعقد تأ

المستأجر بشكل جوهري جميع المنافع والمخاطر ويعطي المستأجر خيار الشراء بموجب  إلىإيجار تمويلي حيث ينقل  االتفاقية ههذ تاعتبر

 ايجار تمويلي: عقود يمدينفيما يلي ملخص صافي رصيد  .االتفاقية

 2016ديسمبر  31  2017 يونيو 30 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 157,860  121,557 الذمم المدينة من االيجار التمويلي 

 148,875  148,875 المتبقية غير المضمونة في نهاية مدة العقد القيمة 

 306,735  270,432 إجمالي االستثمار في االيجار التمويلي

 (55,005)  (40,460) غير مكتسبة  ةيرادات تمويليا

 251,730  229,972 صافي االستثمار في االيجار التمويلي

        

 44,232  48,824  المتداولالجزء 

 207,498  181,148  المتداولالجزء غير 

 229,972  251,730 

في عقود التأجير التمويلي )أي  االستثمار وصافي( اإليجارلحد األدنى لدفعات االستثمار في عقود التأجير التمويلي )أي ا إجماليإن استحقاق 

 ( كما يلي:للحد األدنى لدفعات اإليجارالقيمة الحالية 

 
 الحد األدنى للدفعات

 2017 يونيو 30

القيمة الحالية للحد 

 األدنى للدفعات

 2017 يونيو 30

 الحد األدنى للدفعات

 2016ديسمبر  31

ة للحد القيمة الحالي

 األدنى للدفعات

 2016ديسمبر  31

     بآالف الرياالت السعودية

 44,232 73,564 48,824 75,600  سنةاقل من 
 207,498 233,171 181,148 194,832  سنواتواقل من خمسة  سنةمن  أكثر

 251,730 306,735 229,972 270,432 صافي االستثمار في التأجير التمويلي 
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 طويلة األجلالقروض ك والصكو .9

 2016ديسمبر  31  2017 يونيو 30 اإليضاح  

 
 

بآالف الرياالت 

  السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

1-9 صكوك  3,900,000  3,900,000 

2-9  مرابحة تمويل  5,601,844  5,646,869 

3-9 قروض تجارية   181,563  199,719 

 9,746,588  9,683,407   جلطويلة األإجمالي القروض 

 1,001,146  1,028,707  طويلة األجلالقروض من  المتداولالجزء 

 8,745,442  8,654,700  طويلة األجلمن القروض  متداولالغير الجزء 

ً  مصاريف تمويليخصم:   (81,884)  (76,550)  مدفوعة مقدما

 8,663,558  8,578,150  طويلة األجللقروض متداول من االغير الجزء صافي 

 الصكوك 1 -9

(، أتمت الشركة إصدار وطرح صكوك محلية مقومة بالريال السعودي طرحاً عاماً 2015يوليو  30هـ )الموافق  1436شوال  14في 

إصدار الصكوك معدل عائد متغير  ويحمل .مليون لاير سعودي، وبقيمة اسمية قدرها مليون لاير سعودي لكل صك 3,900بقيمة اسمية 

تستحق الصكوك عند االستحقاق بالقيمة االسمية بتاريخ انتهاء  .يستحق الدفع بشكل نصف سنوي بالسعر )سايبور( زائدا هامش محدد 

 .(2022يوليو  30هـ )الموافق  1444الصالحية في األول من محرم عام 

 المرابحة تمويل 9-2

ر ديسمب 31مليون لاير سعودي ) 284م بقيمة 2017يونيو  30طويل األجل خالل الفترة المنتهية في  تمويلحصلت المجموعة على 

 10عادة خالل  هذا التمويليتم سداد  .القائم مضمون بسندات إذنية ورهونات مقابل سفن التمويلإن  .(مليون لاير سعودي 2,290م: 2016

الربح  ستحق عليهلتمويل الذي يرصيد ا .عمولة بأسعار تجارية عادية لتمويليحمل هذا ا .سنوات على أساس ربع سنوي ونصف سنوي

مليون لاير سعودي(  3,240م: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3,137م 2017يونيو  30على أساس سعر ليبور في نهاية 

مليون لاير سعودي  2,465م لاير سعودي  2017يونيو  30في نهاية  بوريالربح على أساس سعر الس ستحق عليهي لذيا لتمويلورصيد ا

يونيو  30المرابحة في نهاية  تمويلب قمليون لاير سعودي( إن رصيد حساب التمويل المدفوع مقدما المتعل 2,407م:  2016ديسمبر  31)

 مليون لاير سعودي(. 72م: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 67م هو 2017

 القروض التجارية  9-3

ض وإن القر .م: ال شيء(2016ديسمبر  31) 2017يونيو  30لمجموعة على أي قرض طويل األجل خالل الفترة المنتهية في لم تحصل ا

سنوات على أساس نصف سنوي يحمل عمولة خاصة بسعر  10ض على مدى والقر هيستحق سداد هذ .كرهون مقابل السفن ةمضمون ةالقائم

م هو 2017يونيو  30يد القروض التي يتم دفع األرباح عليها على أساس الليبور كما في إن رص .ليبور مضافا إليه هامش تجاري عادي

 مليون لاير سعودي(. 200م: 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 182

 منافع نهاية الخدمة للموظفين .10

 2016ديسمبر  31  2017 يونيو 30 

بآالف الرياالت   

 السعودية
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

 65,349  65,482   بداية الفترةفي التزام خطة المنافع المحددة في صا

 8,439  5,177 تكلفة الخدمات الحالية 

 2,485  640 تكلفة الفوائد

 (6,424)  (2,906) المنافع المدفوعة 

 (4,367)    -  مكاسب اكتوارية

 65,482  68,393  صافي التزام خطة المنافع المحددة في نهاية الفترة  
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 تتمة - منافع نهاية الخدمة للموظفين .10

 نهاية الخدمة لخطط المجموعة مبينة أدناه: منافعاالفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزامات 

 2016ديسمبر  31  2017 يونيو 30 

 %4.00  %4.00 معدل الخصم 

 %5.50  %5.50 الزيادة المستقبلية في الرواتب 

 عام 60  عام 60 لمعاش العمر المتوقع ل

 مبينة أدناه:لى التزام االستحقاقات المحددة تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة ع

 2016ديسمبر  31  2017 يونيو 30 

    معدل الخصم 

 62,311  62,248  %0.5ارتفاع 

 68,913  68,755  %0.5انخفاض 

      الزيادة المستقبلية في الرواتب 

 72,776  72,084  %1.0 ارتفاع

 59,146  59,514  %1.0انخفاض 

      العمر المتوقع للمعاش 

 65,552  65,444 ارتفاع بعام واحد 

 65,410  65,302 االنخفاض بعام واحد 

المعقولة في االفتراضات  تم تحديد تحليالت الحساسية أعاله بناء على طريقة تقوم بتقدير األثر على التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات

 .الرئيسية التي تحدث في نهاية فترة التقرير

 معامالت مع األطراف ذات العالقةال .11

 .تتعامل المجموعة مع جهات ذات عالقة خالل دورة األعمال العادية لها

 :المعامالت مبالغ

 :يونيو 30نتهية في اإليرادات التشغيلية الناتجة من األطراف ذات العالقة خالل الفترة المكانت 

 2016 يونيو 30  2017 يونيو 30 

 بآالف الرياالت السعودية  بآالف الرياالت السعودية 

 1,956,497  1,447,452 مساهم  –التابعة لها  والشركاتأرامكو 

 147,978  168,859 منتسبة   جهة –للشحن والنقل المحدودة  العالميةالشركة 

 56,311  56,038 جهة منتسبة –الشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو( 

 رصدة المعامالت:أ

 عالقة والتي عرضت مع الذمم المدينة التجارية كما يلي:الذات  األطراف معالمعامالت أرصدة  كانت

 2016ديسمبر  31  2017 يونيو 30  

 لرياالت السعوديةبآالف ا  بآالف الرياالت السعودية 

 366,498  693,661 مساهم  –التابعة لها  والشركاتأرامكو 

 30,997  377 جهة منتسبة –للشحن والنقل المحدودة  العالميةالشركة 
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 تتمة - معامالت مع األطراف ذات العالقةال .11

 العليا: دارةالتعويضات لموظفي اإل

 2016 يونيو 30   2017 يونيو 30 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 6,389  7,039 الرواتب والتعويضات 

 4,074  2,197 استحقاقات انهاء الخدمة 

 10,463  9,236  إجمالي التعويضات 

  االحتياطي النظامي .12

 2016ديسمبر  31  2017 يونيو 30 

بآالف الرياالت  

 السعودية
 

ت بآالف الرياال

 السعودية

 884,701  884,701 محول من صافي الدخل 

 1,489,103  1,489,103 عالوة إصدار أسهم 

 2,373,804  2,373,804 

 السهم ربح .13

 2016 يونيو 30  2017 يونيو 30  

 
بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 1,100,025  532,770 الفترة  صافي دخل

 393,750  393,750  متوسط عدد األسهم القائمة خالل الفترة

      

 2.79  1.35 (لريال السعودي)با األساسي  –السهم  ربح

 393,75والبالغة  2016 يونيو 30و 2017 يونيو 30يتم احتساب ربح السهم على أساس عدد األسهم القائمة خالل الفترة المنتهية في 

 .مليون سهم

  والضرائبالزكاة  .14

 .تقدم الشركة وشركاتها التابعة إقراراتها الزكوية بشكل منفصل لكل شركة على حدة

، حيث تمت الموافقة على الربوط الزكوية للشركة من قبل الهيئة 2016اإلقرارات الزكوية لكافة االعوام حتى عام قامت الشركة بتقديم 

حتى عام  2001ربوط الزكوية للشركة من عام بإجراء ال لهيئةاقامت  .2000ع االعوام حتى عام "( عن جميالعامة للزكاة والدخل )"الهيئة

هذه على  واالستئنافقامت الشركة باإلعتراض  .مليون لاير سعودي 22، وطالبت فيها الشركة بسداد التزامات إضافية قدرها 2007

 صدرت الهيئة الربوطأ، 2017ن عام خالل الربع الثاني مصص الالزم لذلك. وقد تم تجنيب المخ، ، وال زال االستئناف تحت الدراسةالربوط

ن الشركة إ. مليون لاير سعودي 83وطالبت فيها الشركة بسداد التزامات إضافية قدرها ، 2012 عام حتى 2008 عام منللسنوات  الزكوية

 .2017يونيو 30افيا للزكاة وضريبة االستقطاع كما في نت مخصصا كتعتقد الشركة بأنها قد كو الربوط.هذه تقديم اإلعتراض عن بصدد 

 .2016حتى عام  2013لم تستلم الشركة الربوط الزكوية من الهيئة عن السنوات المتبقية من عام 

 ل مرةولتقرير المالي أللايير الدولية تطبيق المع .15

وفقاً  2016ديسمبر  31كانت المجموعة تقوم بإعداد وإصدار قوائمها المالية الموحدة لكافة الفترات السابقة بما في ذلك السنة المنتهية في 

ة موحدة موجزة للمجموعة للفترة المنتهية في لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. تم إعداد أول قوائم مالية أولي

ً لمعيار المحاسبة الدولي ) 2017مارس  31 ( "تطبيق 1( المتعلق بـ "القوائم المالية األولية" والمعيار الدولي للتقرير المالي )34وفقا

امت المجموعة بإعداد القوائم المالية الموحدة المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وعليه، ق

يناير  1عد والتي تتماشي مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تنطبق على الفترات التي تبدأ في أو ب

   ، مع بيانات فترة المقارنة.2017
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، تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية 2017مارس  31وعند إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

األولية الموحدة الموجزة  ، والقوائم المالية2016ديسمبر  31، والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 2016يناير  1للمجموعة كما في 

بعد إجراء بعض التسويات المطلوبة نتيجة إتباع المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 31ة الثالثة أشهر المنتهية في من القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لفتر (15)والمعتمدة في المملكة العربية السعودية. يوضح إيضاح 

  .أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية 2017مارس 

أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية لفترة  (5-15)الى  (2-15)توضح اإليضاحات أدناه من 

 .2016يونيو  30هر المنتهية في الستة أش

 المطبقة  اإلعفاءات 15-1

لمتبعي  ،في المملكة العربية السعودية"تطيبق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" المعتمد  (1المعيار الدولي للتقرير المالي ) يسمح

 .المالي بأثر رجعي للتقريرص عليها في المعايير الدولية عض اإلعفاءات من تطبيق بعض المتطلبات المنصوبالمعايير الدولية ألول مرة ب

 المجموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية: قامت عليه

 والزميلة والمشاريع المشتركة موجودات ومطلوبات الشركات التابعة (أ

 ،قياس موجودات ومطلوبات الشركات التابعة يتم ،بعد الشركات التابعة لها ألول مرة لتقرير الماليل ةلمعايير الدولياأي منشأة  عندما تتبع

المالية للشركات التابعة  قوائمكما هو الحال في ال بنفس القيم الدفتريةالموحدة  قوائمها الماليةي ف المشاريع المشتركة أوزميلة ال اتالشرك أو

والتعديالت المحاسبية على حقوق الملكية وآثار دمج  القوائم المالية بعد التعديل لتوحيد ،المشتركةالمشاريع  أوالشركات الزميلة  أولها 

 .على الشركة التابعة فيها المنشأة استحوذتاألعمال التي 

وشركة بترديك المحدودة )شركة زميلة في  (شركة تابعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة) السفن شركة الشرق األوسط إلدارةاعتمدت 

تم قياس الموجودات والمطلوبات بنفس القيمة الدفترية كما تم اإلفصاح  الشركة، وعليه،التقرير المالي قبل  عدادالدولية إل لمعاييرا( ادبرمو

ً المعدة  القوائم المالية عنها في  .يللمعايير الدولية للتقرير المال وفقا

 االعمال  تجميع (ب

ً الشركات التابعة التي تعتبر أعماال  االستحواذ على فيمال" األع تجميع" 3لم يتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  الدولية معايير لل وفقا

 مإن القي يعني اإلعفاءاستخدام هذا إن  .2016يناير  1في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي وقعت قبل أو حصصاً لتقرير المالي ل

ً االستحواذ  الدفترية للموجودات والمطلوبات المعترف بها في تاريخ  القانونيينالمحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  معاييرل وفقا

ً ، تم القياس االستحواذوبعد تاريخ  .ةالمفترض ةتكلفال هااعتبار لهذه المعامالت قد تم  .المعايير الدولية التقرير المالي ذات الصلة لمتطلبات وفقا

ً اوتم مطلوبات غير مؤهلة  أوإذا كانت هناك موجودات ييم قامت المجموعة بتق، 1لتقرير المالي رقم لمع متطلبات المعيار الدولي  شيا

 أولم تعترف  المجموعةعدم وجود مثل هذه الحاالت، وبالتالي فإن  إلى وتوصلتبموجب المعايير الدولية للتقرير المالي بها لالعتراف 

 .المعايير الدولية للتقرير المالي إلى للتحولالمبالغ المعترف بها سابقا نتيجة  تستبعد

 تكلفة االقتراض (ج

تكاليف االقتراض المتعلقة بجميع  ورسملة "االقتراض تكاليف" 23معيار المحاسبة الدولي لقامت المجموعة بتطبيق األحكام االنتقالية 

معايير المحاسبة  قتراض المرسملة بموجبوبالمثل، لم تقم المجموعة بإعادة إدراج تكاليف اال .االنتقال الموجودات المؤهلة بعد تاريخ

 .المعايير الدولية للتقرير المالي إلىعلى األصول المؤهلة قبل تاريخ االنتقال الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  الصادرة عن

 التقديرات  (د

ً  التواريخ المستخدمة في نفسمع تلك  2016 ديسمبر 31و 2016يناير  1في كما التقديرات  تتمشى  لمعايير المحاسبة الصادرة عن وفقا

ال البنود التالية حيث  باستثناءأي اختالفات في السياسات المحاسبية(  التسويات لتعكس إجراء )بعد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 :مستقبلي تغير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينصادرة عن لالمحاسبية امبادئ ال تطبيقيتطلب 

 .الوحدة المتوقعةنهاية الخدمة على أساس طريقة ائتمان  منافعب عمل التزام سوف يتطل •

تكوين مخصصات تكاليف تسفين  سيكون من الضروري ولكن .تماشى تقديرات تكاليف التسفين مع المعايير الدولية للتقرير الماليت •

 .سفينمن تاريخ آخر عملية ت أواما من تاريخ شراء السفينة  مستقبلية وذلك

ً قبل المجموعة لعرض هذه المبالغ تعكس التقديرات المستخدمة من   2016يناير  1في  كما األحكامللمعايير الدولية للتقرير المالي  وفقا

 .2016 ديسمبر 31كما في و (المعايير الدولية للتقرير المالي إلىالتحول )تاريخ 
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  حقوق الملكية  تسوية 15-2

 2016 يونيو 30  

 اإليضاح 

بآالف الرياالت 

 السعودية

ً إجمالي حقوق الملكية   9,847,254  لمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيينل وفقا

 )303,530( 6-15 المتراكم االستهالكفي الزيادة 

 )7,629( 7-15 مات إيراد الخداالنخفاض في إثبات 

 )11,354( 7-15 تقييم االكتواري  – الموظفين الزيادة في منافع نهاية خدمة

 )74,525( 7-15    االنخفاض في مدينو عقود إيجار تمويلي

 9,450,216  لمعايير الدولية للتقرير الماليل وفقاً حقوق الملكية 

 

  2016 يونيو 30في  ةالمنتهي الستة أشهر فترةلل الدخل الشام إجمالية تسوي 15-3

 

 

 

 يضاحاإل

 2016 يونيو 30

)المعايير الصادرة 

عن الهيئة 

السعودية 

للمحاسبين 

 القانونيين(

تأثير التحول الي 

)المعايير الدولية 

 ير المالي(رللتق

 2016 يونيو 30

)المعايير الدولية 

 (للتقرير المالي

 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 عوديةالس

بآالف الرياالت 

 السعودية

 3,792,987 1,854 3,791,133 7-15 اإليرادات 

 )2,551,733( )20,726( )2,531,007( 7-15 التشغيل  تكاليف

 1,241,254 )18,872( 1,260,126  إجمالي الربح قبل إعانة الوقود

 61,271   -  61,271  إعانة الوقود

 1,302,525 )18,872( 1,321,397  إجمالي الربح 

 )69,900( 793 )70,693( 7-15 إدارية وعمومية مصاريف

 )11,685(   -  )11,685(  صافي ، أخرى مصاريف

 1,220,940 )18,079( 1,239,019   الدخل من العمليات

 )113,661( )1,243( )112,418( 7-15 مصاريف تمويل

 76,749   -  76,749  زميلة    ةالحصة في نتائج شرك

 1,184,028 )19,322( 1,203,350   والضرائب قبل الزكاة الدخل

 )68,999(   -  )68,999(   والضرائب مصروف الزكاة

 1,115,029 )19,322( 1,134,351  لفترة صافي دخل ا

قائمة الدخل األولية  إلىيتم إعادة تصنيفها  نبنود ل

           الموجزة:الموحدة 

 2,183 2,183   -  7-15 المنافع المحددة برامجإعادة قياس ربح 

 1,117,212 )17,139( 1,134,351   إجمالي الدخل الشامل 
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  2016 يونيو 30في  ةالمنتهيلفترة الثالثة أشهر ة إجمالي الدخل الشامل تسوي 15-4

 

 

 
 اإليضاح

 2016 يونيو 30

)المعايير الصادرة 
عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين 
 القانونيين(

تحول الي تأثير ال

)المعايير الدولية 

 ير المالي(رللتق

 2016 يونيو 30

)المعايير الدولية 

 (للتقرير المالي

 

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

 1,835,251 )20,701( 1,855,952 7-15 اإليرادات 

 )1,311,418( 2,254 )1,313,672( 7-15 التشغيل  تكاليف

 523,833 )18,447( 542,280  إجمالي الربح قبل إعانة الوقود

 31,561   -  31,561  إعانة الوقود

 555,394 )18,447( 573,841  إجمالي الربح 

 )32,442( 396 )32,838( 7-15 إدارية وعمومية مصاريف

 21,987   -  21,987  صافي ، أخرىإيرادات 

 544,939 )18,051( 562,990   الدخل من العمليات

 )48,930( )622( )48,308( 7-15 مصاريف تمويل

 38,758   -  38,758  زميلة    ةالحصة في نتائج شرك

 534,767 )18,673( 553,440   والضرائب قبل الزكاة الدخل

 )34,886(   -  )34,886(   والضرائب مصروف الزكاة

 499,881 )18,673( 518,554  لفترة صافي دخل ا

قائمة الدخل األولية  إلىيتم إعادة تصنيفها  نبنود ل

           الموجزة:الموحدة 

 1,091 1,091   -  7-15 المنافع المحددة برامجإعادة قياس ربح 

 500,972 )17,582( 518,554   إجمالي الدخل الشامل 

 

 2016 يونيو 30المنتهية في ستة أشهر لو اأشهر  الثالثةلفترة  الدخل تسوية 15-5

 اإليضاح 
للثالثة أشهر المنتهية 

 2016 يونيو 30في 

في للستة أشهر المنتهية  

2016يونيو  30  

 
 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية

 ً  1,134,351  518,554  نلمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونييل الدخل وفقا

         

6-15 مصروف االستهالك  فيالزيادة    )10,548(  )21,342( 

7-15  إيرادات الخدمات فيالزيادة )النقص(   )5,103(  8,064 

7-15 الموظفين الزيادة في منافع نهاية خدمة  )981(  )1,962( 

7-15 إيرادات االيجار التمويلي االنخفاض في  )2,041(  )4,082( 

ً وفق الدخل  1,115,029  499,881  لمعايير الدولية للتقرير الماليل ا

         

 2,183  1,091  األخرالدخل الشامل 

ً إجمالي الدخل الشامل وفق  1,117,212  500,972  لمعايير الدولية للتقرير الماليل ا
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 الممتلكات والمعدات  15-6
من بند الممتلكات  الهامة الكبيرةء اجزاال إستهالكوفي المملكة العربية السعودية، يجب تحديد  ةوفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمد

بأثر رجعي والذي  ةالتالي عملية التسفين إلىبشكل منفصل على مدى الفترة  واستهالكها نالتسفييتم رسملة تكلفة  .والمعدات بشكل منفصل

 .للموجودات اإلنتاجيسابقا على مدى العمر  استهالكهتم 

على  اسلتقالمتبقية،  مةيلقلأکثر مالءمة  ريتقد ی٪ إل10من  للسفن ةيالمتبق مةيالق تقدير بتعديل، قامت المجموعة 2017يناير  1ابتداًء من 

ً يأ( وهو ”LWT“أسعار الصلب للطن )حمولة الوزن الخفيف  متوسطأساس  تم  .نحالشفي مجال رائدة شركات ستخدم من قبل م ضا

 45,85بحوالي  2017 يونيو 30عن الفترة المنتهية في  االستهالكانخفاض في مصروف  هعن ونتجاحتساب هذا التغيير بأثر مستقبلي 

 .لألصلالمقدر  اإلنتاجيلهذا التغيير تأثير مماثل على نتائج الفترات المستقبلية للمجموعة حتى نهاية العمر يكون س .مليون لاير سعودي

 تسويات اخرى   15-7
 1المملكة العربية السعودية، قامت المجموعة بإدراج التسويات التالية كما في عتمدة في مالالمعايير الدولية للتقرير المالي تاريخ تطبيق في 

ديسمبر  31في  و للسنة المنتهية، 2016 يونيو 30في ، وللفترة المنتهية "المعايير الدولية للتقرير المالي إلىتاريخ التحول "، 2016ير ينا

2016 : 

التي تم واحدة والتي تنطوي على نقاط تفريغ متعددة، تم تطبيق نسبة اإلنجاز بشكل منفصل لكل من هذه البضائع الرحلة الإيرادات  •

استنادا  2016ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  التحولولذلك، أعيد حساب اإليرادات وتعديلها للرحالت الجارية في تاريخ  .هاتسليم

 .نسبة اإلنجاز إلى

ولتحديد المطلوبات  .سجلت المجموعة التزامات نهاية الخدمة بناء على المتطلبات التنظيمية لقانون العمل بالمملكة العربية السعودية •

ً و ونتيجة لذلك، تم تسجيل  .، قامت المجموعة بإجراء تقييم اكتواري مفصل لمزايا نهاية الخدمةللتقرير المالي الدوليةمعاييرلل فقا

 .2016ديسمبر  31المبقاة وقائمة الدخل للسنة المنتهية في  رباحالزيادة في المطلوبات عن الفترة السابقة في األ

مديني رصدة أوبالتالي، انخفضت  .تمويلي بناء على طبيعة ومدة العقد مدينو عقود إيجارقيمة انخفاض في  بإثباتقامت المجموعة  •

 .2016ديسمبر  31تمويلي كما في تاريخ التحول للسنة المنتهية في عقود إيجار 

 االستثمارات المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق   تصنيفإعادة  15-8
 ً السعودية للمحاسبين القانونيين، تم عرض االستثمارات في قائمة المركز المالي تحت بند االستثمارات المتاحة للبيع لمعايير الهيئة  وفقا

حسب المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير المالية المتبعة من قبل المجموعة والمذكورة في  .والمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

 .ستثمارات تحت بند االستثمارات األخرى في قائمة المركز المالي الموحدةتم عرض هذه اال 9-4إيضاح 

  إعادة تبويب رسوم ترتيب القروض 15-9
للمحاسبين القانونيين، تم تسجيل  السعوديةتكبدت المجموعة بعض رسوم ترتيب القروض ورسوم إصدار الصكوك، وبموجب معايير الهيئة  

جله أمن تم لتزام الذي االلتقرير المالي ان يتم تسوية تكاليف االصدار مقابل لالدولية  المعاييرتتطلب  .هذه التكاليف كمبالغ مدفوعة مقدما

 .طويلة األجلصافي مقابل القروض بال لتكونذات الصلة  التكلفة تصنيفتم إعادة  .هذه التكاليف تكبد

 أرباح توزيعات .16

مليون  984.38نقدية بقيمة  أرباحعلى توزيع  2017يناير  16كة في اجتماعها المنعقد بتاريخ للشرالعادية لمساهمي وافقت الجمعية العامة 

٪ القيمة 25لاير سعودي للسهم الواحد وتمثل  2.5والتي بلغت  2016ديسمبر  31لاير سعودي للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 

 .م2017 يناير 31تم صرف هذه األرباح بتاريخ  .االسمية للسهم

مليون  984.38نقدية بقيمة  أرباحعلى توزيع  2016أبريل  6لشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ العادية لمساهمي االعامة وافقت الجمعية 

٪ القيمة 25لاير سعودي للسهم الواحد وتمثل  2.5والتي بلغت  2015ديسمبر  31لاير سعودي للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 

 .م2016ابريل  21تم صرف هذه األرباح بتاريخ  .سمية للسهماال

  التزامات راسمالية .17

م بتوقيع اتفاقية الشركاء مع كل من شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( وشركة 2017مايو  30قامت المجموعة بتاريخ 

شركة المبريل للطاقة المحدودة )شركة إماراتية(، للدخول في شراكة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة )شركة في كوريا الجنوبية( و

في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية. سوف يضخ الشركاء ما فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وتشغيل مشروع حوض بحري 

مليون  522.38في المشروع بما يعادل المجموعة هم امليون دوالر( وستس 700مليار لاير سعودي من تكلفة المشروع ) 2.625يعادل 

وشركة المبريل للطاقة  %50.1بينما ستمتلك أرامكو حصة  %19.9مليون دوالر أمريكي( وبحصة تصل الى  139لاير سعودي )

من  %75يقل عن ال  شراء مااتفاقية وقعت المجموعة . %10بينما حصة شركة هيونداي للصناعات الثقيلة هي  %20المحدودة حصة 

 سفينة بما فيها ناقالت النفط العمالقة. 52سنوات من تاريخ بدء تشغيل المشروع بما يعادل  10احتياجاتها من السفن التجارية على مدار 

 

 



 البحري للنقل السعودية الوطنية الشركة

 (سعودية مساهمة)شركة 

 تتمة -حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  إيضاحات

 2017يونيو  30ر المنتهية في الستة أشه لفترة
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  الالحقةحداث األ .18

المركز قائمة على  أثر هاميكون لها  والتي قد 2017يونيو  30هية في تالمن منذ الفترة أحداث الحقة جوهريةأن ليس هنالك أي تعتقد اإلدارة 

 .األولية الموحدة الموجزة ةيالقوائم المال هذههو مبين في  کما للمجموعةاألولية الموحدة الموجزة المالي 

 تاريخ االعتماد .19

 .(2017 يوليو 24الموافق هـ )1438 ذو القعدة 1في لإلصدار األولية الموحدة الموجزة القوائم المالية هذه تم اعتماد 

 األرقام المقارنة .20

  .تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة / الفترة السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية

 




