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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
.1

الشركة وشركاتها التابعة ووصف األعمال
تأسست الشركة الوطـنية السعودية للنقل البحري  -شركة مساهمة سعودية ("الشركة" أو "البحري" أو "الشركة األم") بموجب المرسوم
الملكي رقم م 5/بتاريخ  12صفر 1398هـ (الموافق  21يناير 1978م) وتم قيدها بالسجل التجاري رقم  1010026026بتاريخ  1ذو
الحجة 1399هـ (الموافق  22أكتوبر 1979م) الصادر بمدينة الرياض .تقع اإلدارة الرئيسة للشركة في حي العليا ،أبراج العليا (البرج ب)،
في الطوابق من الثاني عشر إلى الخامس عشر ،ص.ب 5101 .الرياض  1142المملكة العربية السعودية.
يتمثل نشاط الشركة والشركات التابعة لها المذكورة أدناه ("المجموعة") في شراء وبيع البواخر والسفن لنقل وتشغيلها البضائع واألشخاص
والمشاركة في عمليات النقل البحري ووكاالت شركات المالحة البحرية وتخليص البضائع وتنسيقها على ظهر البواخر ووسائل النقل
والتخزين وجميع العمليات المرتبطة بالنقل البحري ،وتمارس المجموعة نشاطها من خالل أربعة قطاعات مختلفة هي نقل النفط الخام ونقل
الكيماويات ونقل البضائع العامة ونقل البضائع الجافة السائبة ،باإلضافة إلى تملك األراضي والعقارات داخل المملكة أو خارجها وتملك
الحصص في شركات أخرى أو االندماج معها واالشتراك مع الغير في تأسيس شركات لمزاولة نشاط مماثل أو متمم لها .تقوم المجموعة
باألعمالها خالل أربع قطاعات وهي :قطاع نقل النفط الخام ،قطاع نقل الكيماويات ،قطاع الخدمات اللوجستية ،قطاع نقل البضائع السائبة.
يتكون رأس مال الشركة من  393.750,000سهم كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2017م ،وتبلغ القيمة اإلسمية للسهم  10لاير
سعودي.
وفيما يلي بيان بالشركات التابعة المدرجة ضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة :

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري – أمريكا

تاريخ
التأسيس
1991م

نسبة الملكية
2017م
2018م
٪100
٪100

وكيل لسفن الشركة

شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة (جيه ال تي)

2010م

٪100

٪100

اإلدارة الفنية للسفن

اإلمارات العربية المتحدة

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة

1990م

٪80

٪80

نقل البتروكيماويات

المملكة العربية السعودية

شركة البحري للبضائع السائبة المحدودة

2010م

٪60

٪60

نقل البضائع السائبة

المملكة العربية السعودية

شركة بحري بولوريه لوجيستكس

2017م

٪60

٪60

الخدمات اللوجستية

المملكة العربية السعودية

شركة البحري بونقي للبضائع السائبة*

2017م

%36

%36

نقل البضائع السائبة

اإلمارات العربية المتحدة

الشركة التابعة

النشاط األساسي

المقر
الواليات المتحدة االمريكية

*تمتلك المجموعة حصص ملكية مسيطرة في شركة البحري بونقي للبضائع السائبة من خالل ملكية غير مباشرة عن طريق شركة شركة البحري
للبضائع السائبة المحدودة.
وفيما يلي بيان بالشركات الزميلة غير الموحدة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة :
تاريخ
التأسيس

شركة بترديك المحدودة *

1980م

نسبة الملكية
2017م
2018م
٪30.30 ٪30.30

الشركة العالمية للصناعات البحرية

2017م

٪19.9

الشركة الزميلة

٪19.9

النشاط األساسي

المقر

نقل الغاز المسال

برمودا

الصناعات البحرية

المملكة العربية السعودية

* يتم تسجيل حصة الشركة في نتائج شركة بترديك المحدودة عن الفترة المالية للشركة حسب آخر قوائم مالية معدّة من قبل شركة بترديك
المحدودة .إن الفترة الزمنية التي تلي آخر قوائم مالية معدة من قبل شركة بترديك المحدودة حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة الموجزة
للمجموعة هي شهرين .كما أن السنة المالية لشركة بترديك المحدودة تبدأ في  1سبتمبر وينتهي في  31أغسطس من كل سنة ميالدية.
أسطول المجموعة :كما في  31ديسمبر 2018م  ،تمتلك المجموعة أسطوال مكونا من  92سفينة ( 31ديسمبر 2017م 88 :سفينة) تعمل
في قطاعات مختلفة كما يلي:
قطاع نقل النفط الخام :يتكون من  50ناقلة 31(،ديسمبر 2017م 46 :سفينة)  44ناقلة نفط عمالقة تعمل في السوق الفوري ،وناقلة واحدة
مؤجرة لشركة أرامكو للتجارة ،وتمتلك الشركة كذلك خمس ناقالت منتجات نفط مكرر جميعها مؤجرة لشركة أرامكو للتجارة.
قطاع نقل الكيماويات :يتم تشغيل هذا القطاع بالكامل عن طريق الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (شركة تابعة) وتمتلك  31ناقلة
 31(,ديسمبر 2017م 31 :ناقلة) كيماويات ،تعمل كما يلي:
•

عار بموجب عقد تأجير تمويلي تم توقيعه بتاريخ  30يناير 2009م مع شركة أودجفل أس اي (شريك
 3ناقالت مؤجرة على هيئة حديد ٍ
تجاري)

•

 16ناقلة تعمل في السوق الفوري.

•

 6ناقالت مؤجرة إلى الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وخمس ناقالت
مؤجرة إلى شركة أرامكو للتجارة.

•

ناقلة واحدة تعمل مع شركة أودجفل.
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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
الشركة وشركاتها التابعة ووصف األعمال  -تتمة
.1
قطاع الخدمات اللوجستية :يتكون من ست سفن دحرجة ( 31ديسمبر 2017م6 :سفن) تعمل على الخطوط التجارية بين أمريكا الشمالية
وأوروبا والشرق األوسط وشبه القارة الهندية.
قطاع نقل البضائع السائبة :يتم تشغيل هذا القطاع بالكامل عن طريق شركة البحري للبضائع السائبة (شركة تابعة) والتي تمتلك خمس سفن
متخصصة في نقل البضائع الجافة السائبة ،مؤجرة جميعها إلى الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو).
.2

أسس اإلعداد

1 -2

بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  34التقرير المالي األولي المعتمد في المملكة العربية
السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب قراءة هذه القوائم المالية األولية الموحدة
الموجزة جنبا إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة الموجزة للسنة السابقة للمجموعة كما في  31ديسمبر 2017م ("القوائم المالية للسنة
السابقة") .وال تتضمن هذه القوائم المالية كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة وفقا للمعايير الدولية
للتقارير المالية ولكن تم إدراج السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في
المركز المالي واألداء المالي للمجموعة منذ القوائم المالية الموحدة الموجزة للسنة السابقة.

2-2

إعداد القوائم المالية

أ)

مبدأ التكلفة التاريخية
تم إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء بعض الموجودات والمطلوبات المالية أدناه:

ب)

•

تقاس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.

•

يتم اإلعتراف بمستحقات التزامات منافع الموظفين المحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان
المتوقعة.

عملة العرض والعملة الوظيفية
تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة بالريال السعودي والذي يعتبرالعملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة .تم تقريب
كافة المبالغ إلى أقرب ألف ما لم يذكر خالف ذلك.

.3

أسس توحيد القوائم المالية
الشركة وشركاتها التابعة مجتمعة يشار إليها ب "المجموعة" .الشركات التابعة هي عبارة عن وحدات تسيطر عليها المجموعة.
تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ويكون لها القدرة
على التأثير في تلك العوائد من خالل قوة التحكم في تلك الشركات .وعلى وجه التحديد ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها فقط
إذا كان للمجموعة:
-

السيطرة على الشركة المستثمر فيها (الحقوق الحالية التي تمنحها قدرتها الحالية لتوجيه األنشطة المتعلقة بالشركة المستثمر فيها).

-

التعرض أو الحقوق في العوائد المتغيرة من جراء مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها.

-

القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أو ما إذا كانت الظروف والوقائع تشير إلى أن هناك تغيرات على
واحد أو أكثر من عناصر التحكم الثالث .يتم توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف
المجموعة عن توحيد الشركة التابعة عند فقدان السيطرة .يتم إدراج نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة ،إن
وجدت ،في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة
على الشركة التابعة .األرباح أو الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل ينسب إلى مساهمي المجموعة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة،
حتى لو أدى ذلك وجود عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.
يتم إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التابعة ،عند الضرورة ،لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم
استبعاد الموجودات والمطلوبات واألرباح غير المحققة والمصروفات والتدفقات النقدية بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.
يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها في تاريخ االستحواذ
بالقيمة العادلة.
يتم المحاسبة عن التغيرات في ملكية شركة تابعة بدون فقدان السيطرة كمعامالت ضمن حقوق الملكية.
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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .3أسس توحيد القوائم المالية  -تتمة
في حال فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة:
 إلغاء اإلعتراف بموجودات (بما فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة. إلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة. إلغاء اإلعتراف لفرقات تحويل العمالت المتراكمة المسجلة في الملكية. اإلعتراف بالقيمة العادلة لمقابل الشراء المستلم. اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمارات محتفظ بها. اإلعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة .إعادة تصنيف عناصر حصة المجموعة المعترف بها سابقا في قائمة الدخل الشامل األولية الموحدة الموجزة إلى قائمة الربح أو الخسارة األولية
الموحدة الموجزة أو األرباح المبقاة أيهما مالئما ،كما ستكون مطلوبة في حال قامت المجموعة باالستبعاد مباشرة للموجودات والمطلوبات ذات
العالقة.
تتبع الشركة وشركاتها التابعة نفس فترات التقارير المالية باستثناء شركة بترديك (شركة زميلة) كما هو مبين في إيضاح (.)1
 .4السياسات المحاسبية الهامة
 1-4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  15اإليرادات من العقود مع العمالء (راجع الفقرة أ) والمعيار الدولي للتقارير المالية 9
األدوات المالية (راجع الفقرة ب) اعتبارا من  1يناير 2018م .تسري معايير جديدة أخرى اعتبارا من  1يناير 2018م ولكن ليس لها تأثير
جوهري على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.
باستثناء ما تم ذكره أدناه ،فإن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة هي نفس تلك المطبقة على القوائم
المالية الموحدة الموجزة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م.
إن تأثير تطبيق هذه المعايير موضح في الفقرتين (أ) و (ب) أدناه.
أ) المعيار الدولي للتقارير المالية " 15اإليرادات من العقود مع العمالء"
ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية  15إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليرادات .ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة
الدولي " 18اإليرادات" ،والتفسيرات المتعلقة به.
فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة فيما يتعلق بمختلف الخدمات
السابقة الخاصة بالمجموعة.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  ،15يتم إثبات اإليرادات عند حصول العميل على السيطرة على الخدمات .إن تحديد توقيت نقل السيطرة
 في وقت معين أو بمرور الوقت  -يتطلب اتخاذ حكما .لم يكن للمعيار الدولي للتقارير المالية  15تأثير جوهري على القوائم المالية األوليةالموحدة الموجزة .
نوع الخدمة
ترتيب إيجار
سفن لمدة
محدودة

إيجار السفن
بالرحلة

طبيعة وتوقيت استيفاء مطلوبات األداء وشروط السداد الهامة
في حالة إيجار السفن لمدة محدودة ،تقيس المجموعة مدى إنجازها
بشأن االستيفاء التام لاللتزام باألداء باستخدام مقياس زمني .باإلضافة
إلى ذلك ،ونظرا إلى أن المجموعة تصدر فواتير بمبالغ محددة لكل
يوم خدمة يتم تقديمها ،فلدى المجموعة الحق في إصدار فواتير للعميل
بالمبلغ الذي يتفق مباشرة مع قيمة أداء المجموعة الذي أنجزته حتى
تاريخه وفقا للفقرة ب  16من المعيار الدولي للتقارير المالية .15
في حالة إيجار السفن بالرحلة تقوم المجموعة بقياس اإلنجاز على
أساس عدد األيام المنقضية مقارنة بإجمالي عدد األيام المتوقع في
الرحلة لكل عقد .باإلضافة إلى ذلك ،فإن مدة العقد المبرم لكل رحلة
تكون أقل من سنة عادة .تطبق المجموعة الطريقة العملية الواردة في
الفقرة ( 121أ) من المعيار الدولي للتقارير المالية  15وال تفصح عن
معلومات حول مطلوبات األداء المتبقية التي لها فترات متوقعة أصلية
تبلغ سنة أو أقل.
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السياسة المحاسبية السابقة
يتم تسجيل إيرادات التأجير وغيرها من األنشطة ذات
الصلة عند تقديم الخدمات خالل مدة الخدمات التعاقدية ذات
الصلة.

يتم إثبات اإليرادات باستخدام طريقة نسبة اإلنجاز وفقا
لمعيار المحاسبة الدولي  .18يتم تحديد هذه النسبة المئوية
لإلنجاز/للتقدم في النقل على أساس المدة المقدرة للرحلة.
ووفقا للطريقة المذكورة أعاله ،يتم احتساب الرحالت على
أساس كل تفريغ إلى تفريغ .ال يتم إثبات أي إيرادات إذا
كانت توجد شكوك جوهرية بشأن استرداد المقابل
المستحق والتكاليف المرتبطة به.
يتم إثبات اإليرادات عند اكتسابها على مدى الفترة المتفق
عليها للعقد والرحلة والخدمات.

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .4السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
 1-4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
أ) المعيار الدولي للتقارير المالية " 15اإليرادات من العقود مع العمالء"  -تتمة
التغير في األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتم تطبيق مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية 15من خالل تحديد كل سلعة أو خدمة محددة نص على تقديمها للعميل في العقد وتقييم ما إذا
كانت المنشأة تحصل على السيطرة على السلعة أو الخدمة المحددة قبل نقلها إلى العميل .يتطلب هذا التقييم حكما مهما يستند إلى وقائع وظروف
محددة .باإلضافة إلى ذلك ،وبناء على تقدير اإلدارة ،تطبق المجموعة طريقة اإلنتاج (أي ،استنادا إلى عدد األيام المنقضية مقارنة بإجمالي عدد
األيام في كل رحلة للعقد) لقياس مدى تقدم اإليرادات.
يحق للمجموعة في بعض ترتيبات اإليرادات الحصول على بعض المزايا المتغيرة أو تعهدها بدفع التزامات معينة (متغيرة أو مشروطة
بطبيعتها) .تقوم اإلدارة أثناء تحديد سعر المعاملة بتطبيق حكمها عند تقدير المقابل المتغير وكذلك في تقييده.
ب) المعيار الدولي للتقارير المالية " 9األدوات المالية"
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية  9متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أو بيع البنود غير
المالية .ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي " 39األدوات المالية :االعتراف والقياس".
 )1تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يحتفظ المعيار الدولي للتقارير المالية  9بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي  39بهدف تصنيف وقياس المطلوبات المالية.
إال أنه يستبعد الفئات الواردة سابقا في معيار المحاسبة الدولي  39المتعلقة بالموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والقروض
والذمم المدينة والمتاحة للبيع.
إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  9لم يكن له تأثير جوهري على السياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة والمتعلقة بالمطلوبات المالية
واألدوات المالية المشتقة .وفيما يلي أثر المعيار الدولي للتقارير المالية  9على تصنف وقياس الموجودات المالية.
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ،9عند االثبات األولي ،يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة ،أو
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات في أدوات الدين ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – استثمارات في
أدوات حقوق الملكية ،أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .إن تصنيف الموجودات المالية وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9عادة
ما يستند إلى نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدارة الموجودات المالية وكذلك خصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية.
ال يتم أبدا فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي تكون فيها الموجودات المالية هي المضيف ضمن نطاق المعيار ،وبدال من ذلك ،يتم تقييم
األداة المالية المختلطة ككل بهدف تصنيفها.
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
-

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و
تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
-

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية ،و
تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ،يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي
عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر .يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.
إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لما تم بيانه أعاله ،يتم
قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة .وعند اإلثبات األولي ،يحق للمجموعة أن
تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،وإذا قامت بذلك ،تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة
أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.
يتم القياس األولي للموجودات المالية (ما لم تكن ذمم مدينة تجارية دون عنصر مالي جوهري مقاس بشكل أولي بسعر المعاملة) بالقيمة العادلة،
بالنسبة للبند غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،زائدا تكاليف المعاملة التي تتعلق باقتنائها بشكل مباشر.
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.
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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .4السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
 1-4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
ب) المعيار الدولي للتقارير المالية " 9األدوات المالية"  -تتمة
 )1تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية  -تتمة
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات صاااافي المكاساااب والخساااائر،
وتشمل أي فائدة أو دخل توزيعات أرباح ،ضمن الربح أو الخسارة.
يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باسااااااتخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم
تخفيض التكلفة المطفأة بخسااااااائر االنخفاض في القيمة (أنظر ( )2أدناه) .يتم إثبات إيرادات
الفائدة وأرباح وخسااااااائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضاااااامن الربح أو
الخسارة .يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .إن إيرادات الفائدة التي يتم احتساااااااابها
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وكذلك أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض
في القيمة يتم إثباتها ضاامن الربح أو الخسااارة .يتم إثبات صااافي األرباح والخسااائر األخرى
ضمن الدخل الشامل اآلخر .وعند التوقف عن اإلثبات ،فإن األرباح والخسائر المتراكمة في
الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات
ضمن الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة
االسااتثمار .يتم إثبات األرباح والخسااائر األخرى ضاامن الدخل الشااامل اآلخر وال يتم إعادة
تصنيفها أبدا إلى الربح أو الخسارة.

يعرض الجدول التالي واإليضااااحات المرفقة فئات القياس األصااالية وفقا لمعيار المحاسااابة الدولي  39وكذلك فئات القياس الجديدة وفقا للمعيار
الدولي للتقارير المالية  9لكل فئة من فئات الموجودات المالية الخاصة بالمجموعة كما في  1يناير 2018م:
التصنيف األساسي وفقا ً لمعيار
المحاسبة الدولي 39

التصنيف الجديد وفقا ً للمعيار الدولي للتقارير
المالية 9

الموجودات المالية
مبادالت أسعار الفائدة

أ)

استثمارات في الصكوك

ب)

بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة
محتفظ به حتى االستحقاق

أسهم

ج)

متاحة للبيع

ذمم مدينة تجارية وأخرى

د)

قروض وذمم مدينة

نقد وما في حكمه

قروض وذمم مدينة

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
التكلفة المطفأة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -أداة
حقوق ملكية
التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة

أ) وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،39تم تصنيف مبادالت أسعار الفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ألنها كانت تدار على أساس
القيمة العادلة وتمت مراقبة أدائها على هذا األساس .تم تصنيف هذه الموجودات على اعتبار قياسها إلزاميا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية .9
ب) يتم تصنيف االستثمارات في الصكوك ،التي تم تصنيفها سابقا كمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ،بالتكلفة المطفأة .تنوي المجموعة االحتفاظ
بالموجودات حتى تاريخ استحقاقها لتجميع التدفقات النقدية التعاقدية التي تتألف فقط من دفعات أصل المبلغ وفائدة على المبلغ األصلي القائم.
ج) تمثل هذه األسهم االستثمارات التي تنوي المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض استراتيجية .ووفقا لما هو مسموح في المعيار
الدولي للتقارير المالية  ،9قامت المجموعة بتصنيف هذه االستثمارات في تاريخ التطبيق األولي على أنها تقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل .وبخالف معيار المحاسبة  39فإن احتياطي القيمة العادلة المتراكمة يتعلق بتلك االستثمارات ولن يتم إعادة تصنيفه في األرباح أو
الخسائر.
د) الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى التي تم تصنيفها على أنها قروض وذمم مدينة أخرى بموجب معيار المحاسبة الدولي  ،39يتم
تصنيفها حاليا بالتكلفة المطفأة .لم يتم االعتراف بأي فرق زائد في مخصص انخفاض القيمة لتلك الذمم المدينة في الرصيد االفتتاحي لألرباح
المبقاة في  1يناير 2018م عند التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية .9
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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .4السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
 1-4التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
ب) المعيار الدولي للتقارير المالية " 9األدوات المالية" – تتمة
 )2االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يستبدل المعيار الدولي للتقارير المالية  9نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  39بنموذج "الخسائر االئتمانية المتوقعة ".ويتم
تطبيق النموذج الجديد على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود واالستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر وليس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية .ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية  9يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية
المعترف بها سابقا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي .39
تتكون الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية والنقد وما في حكمه.
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  9يتم قياس مخصصات الخسائر على أي من األسس التالية:
 الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهرا :وهي ناتجة عن أحداث تعثّر محتملة عن السداد خالل فترة  12شهرا من تاريخ القوائمالمالية؛ و
 الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية :وهي الخسائر االئتمانية التي تنتج من جميع أحداث التعثّر المحتمل عن السداد علىمدى العمر المتوقع لألداة المالية.
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.
عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة ،فإن
المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر .ويشمل ذلك كال من المعلومات
والتحليل الكمي والنوعي استنادا إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المستنير ،بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية .يتم قياس الخسائر االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة النقص في النقد
(أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها) .يتم خصم الخسائر االئتمانية
المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.
الموجودات المالية المنخفضة قيمتها ائتمانيا ً
تقوم المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدين المدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة القيمة ائتمانيا .يتم تقييم األصل المالي على أنه منخفض القيمة ائتمانيا عند وقوع حدث أو أكثر يكون له
تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.
عرض االنخفاض في القيمة
يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية للموجودات.
يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى ،بما فيها موجودات العقود ومدينو تأجير تمويلي،
بشكل منفصل في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
 2-4المعايير الجديدة والتعديالت والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير 2019م مع السماح بالتطبيق المبكر
لها ،ولكن لم تقم المجموعة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .
أ)

المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16عقود اإليجار
تحديد ما إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار
عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي ( ،)16يمكن للمجموعة اختيار ما يلي:
تطبيق تعريف المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16لعقد اإليجار على جميع عقودها ،أو
•
تطبيق وسيلة عملية وعدم إعادة تقييم ما إذا كان العقد يمثل ايجارا أو يتضمن عقد اإليجار.
•
التحول
كمستأجر ،يمكن للمجموعة تطبيق المعيار إما بــ:
أثر رجعي ،أو
•
أثر رجعي معدل مع وسائل عملية اختيارية.
•
يقوم المستأجر بتطبيق االختيار باستمرار على جميع عقود اإليجار .تخطط المجموعة حاليا تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
( )16مبدئيا في  1يناير 2019م .ال يتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعديالت لعقود اإليجار التي تكون فيها مؤجرا بخالف مؤجر
وسيط في عقد تأجير بالباطن.
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أ)

المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16عقود اإليجار – تتمة
يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16للمستأجرين نموذج وحيد للمحاسبة عن عقود اإليجار في قائمة المركز المالي .يقوم المستأجر باالعتراف
باألصل المتعلق بحق االستخدام التي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات
اإليجار .هناك إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة .تبقى طريقة المحاسبة المتبعة
من المؤجر مشابهة للمعيار الحالي ،أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي.
يحل المعيار الدولي للتقرير المالي ( )16محل المتطلبات الحالية إلثبات عقود اإليجار بما في ذلك معيار المحاسبة الدولي ( )17عقود اإليجار،
وتفسير( )4الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي لتحديد ما إذا كان ترتيب ما ينطوي على عقد إيجار ،وتفسير لجنة
التفسيرات الدولية (" )15عقود اإليجار التشغيلي" – الحوافز ،وتفسير لجنة التفسيرات الدولية ( )27تقويم جوهر المعامالت التي تأخذ الشكل
القانوني لعقد اإليجار .يسري المعيار للفترات السنوية التي تبدأ من أو بعد  1يناير 2019م مع السماح بالتطبيق المبكر للمنشآت التي تطبق
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء" من أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي
(.)16
أنهت المجموعة التقييم األولي لألثر المحتمل على قوائمها المالية األولية الموحدة الموجزة ولكن التقييم الفصل لم يكتمل بعد .سيعتمد األثر
الفعلي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  16على القوائم المالية في فترة التطبيق األولي على الظروف االقتصادية المستقبلية بما فيها معدل
قروض المجموعة في  1يناير 2019م وتكوين محفظة عقود اإليجار للمجموعة حتى ذلك التاريخ وأحدث تقييم لما إذا كانت المجموعة ستمارس
أي خيارات تجديد عقود اإليجار والحد الذي ستختاره المجموعة الستخدام النفقات العملية واالعتراف باإلعفاءات.

 3-4األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات .تستند التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف التي ينتج عنها
أساس إصدار األحكام حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة عن غيرها من المصادر .فبالتالي قد تختلف النتائج
الفعلية عن تلك التي بنيت على أساساها التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر .يتم اثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة
التقديرات إذا كان التعديل يؤثر فقط على الفترة أو في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على كل
من الفترات الحالية والمستقبلية.
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة بوضع التقديرات واألحكام التالية التي تعتبر جوهرية في القوائم المالية األولية
الموحدة الموجزة :
تحديد القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
•
المخصصات
•
تصنيف عقود اإليجار
•
عقود اإليجار إذا ما كانت الترتيبات تتضمن عقود إيجار.
•
• اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية
تقييم المشتقات
•
قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
•
تصنيف القروض
•
االستثمار في الشركات التابعة اذا ما كانت المجموعة لها تأثير كبير على المستثمرين.
•
التوحيد إذا ما كانت المجموعة لها تحكم فعلي في المستثمرين.
•
انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات.
•
انخفاض القيمة المتوقعة من عقود اإليجاربناء على طبيعة و مدة العقد و الشروط األخرى.
•
قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين وهو افتراض أساسي لتقدير المتوسط المرجح لنسب الخسائر.
•
 4-4النقد وما في حكمه
تتكون النقدية وشبه النقدية في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة من النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل ومرابحات مستحقة
خالل ثالثة أشهر أو أقل والتي ال تخضع لمخاطر جوهرية للتغير في قيمتها.
 5-4المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .تقاس تكلفة المخزون المستخدم باستخدام طريقة الوارد أوال صادر أوال بما
في ذلك مخزون الوقود .يتم تحميل قطع غيار السفن والمواد االستهالكية األخرى على المصروفات عند شرائها.
تتضمن التكلفة صافي سعر الشراء (بعد الخصومات التجارية) وتكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية وأي مصروفات مباشرة
أخرى متعلقة باقتناء المخزون.
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 6-4الممتلكات والمعدات
تدرج السفن تحت االنشاء والممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و /أو الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة ،إن
وجدت .وتشمل هذه التكلفة تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض بالمشاريع اإلنشائية طويلة األجل (الموجودات
المؤهلة) إذا استوفت معايير اإلثبات.
عند الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على فترات ،تقوم المجموعة بإثبات هذه األجزاء بشكل فردي كموجودات لها
أعمار إنتاجية محددة وتستهلكها وفقا لذلك .وبالمثل ،عندما يتم إجراء فحص رئيسي ،يتم إثبات تكلفته في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات
في حالة استيفاء معايير اإلثبات .يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة عند
تكبدها.
يتم احتساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفتها ،بعد خصم قيمتها المتبقية ،على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة على النحو
التالي:
الممتلكات والمعدات

األعمار اإلنتاجية (بالسنوات)

مباني وتحسينات

20 - 3

أسطول ومعدات

25 - 6

حاويات وجرارات

12 - 5

أثاث وتجهيزات

10

أدوات ومعدات مكتبية

4

سيارات
أجهزة حاسب آلي

5-4
6-4

10 - 4
معدات ساحة الحاويات
إذا كان بند الممتلكات والمعدات يتكون من مكونات أجزاء فردية يكون لها تطبيق طرق أو نسب استهالك مناسبة أخرى ،فإنه يتم استهالك
كل جزء على حدة .الجزء المنفصل يكون جزء ماديا أو جزء غير ماديا يمثل فحصا أو إصالحا رئيسيا (كتكاليف التسفين).
لغرض إثبات تكاليف سفن المجموعة ،فإنه يتم تقدير أول تكاليف تسفين كجزء رئيسي من تكاليف السفن وبالتالي رسملته واستهالكه كبند
منفصل .يتم رسملة تكاليف التسفين الالحقة بشكل منفصل واستهالكها خالل الفترة حتى تبدأ عملية التسفين التالية .وفي حالة إجراء عملية
تسفين قبل التاريخ المحدد لها ،يتم قيد القيمة الدفترية الحالية لتكاليف التسفين كمصروف فورا في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة
الموجزة .
يتم استبعاد بند الممتلكات والمعدات عند استيفاء األصل أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه .يتم إدراج أي ربح
أو خسارة ناتجة عن استبعاد األصل (المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة
األولية الموحدة الموجزة عند استبعاد األصل.
يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا كان
ذلك مالئما.
يتم احتساب قطع الغيار واألالت الرأسمالية التي تستوفي تعريف الممتلكات واآلالت والمعدات وفقا لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم 16
فيما يتعلق بالممتلكات والمعدات.
 7-4السفن تحت اإلنشاء
تتضمن السفن تحت اإلنشاء في نهاية السنة المبالغ المدفوعة لقاء بناء سفن جديدة ولكنها غير جاهزة لالستخدام المخصص .يتم تحويل هذه
المبالغ إلى فئات الموجودات ذات الصلة ويتم استهالكها عندما تكون جاهزة لالستخدام المخصص لها.
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 8-4الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة (ماعدا الشهرة) بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة ،إن وجدت .يتم
إطفاء الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة .يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من
المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بها إلى المجموعة ويمكن قياس مبلغ تلك التدفقات بشكل موثوق .يتم مراجعة القيمة المتبقية
للموجودات الغير الملموسة وأعمارها اإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في قيمتها في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا كان ذلك
ضروريا.
تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة .تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى
األعمار اإلنتاجية المقدرة لها ،ويتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض .يتم
مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية .يتم معالجة التغيرات
في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل محاسبيا وذلك بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء،
حسبما هو مالئم ،ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية .تدرج مصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد في
قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.
9-4

االستثمارات في الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا كبيرا .التأثير الكبير هو قدرة المجموعة على المشاركة في القرارات
المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات.
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي بموجبها
يسجل االستثمار في الشركة الزميلة بالتكلفة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة وتعدل التكلفة بعد ذلك بحيث تسجل حصة
المجموعة في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة .عندما تتجاوز حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة ملكيتها في
الشركة الزميلة (التي تشمل أي ملكية طويلة األجل تشكل في مضمونها جزء من صافي استثمار المجموعة في الشركة الزميلة) تتوقف المجموعة
عن االعتراف بحصتها من الخسائر اإلضافية .تسجل الخسائر اإلضافية فقط بالقدر الذي تتكبد فيه المجموعة مطلوبات قانونية أو تعاقدية أو
قامت بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة .وإذا قامت الشركة الزميلة في فترة الحقة بتسجيل أرباح ،تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه
األرباح فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائر غير المسجلة.
تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارا من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر
فيها شركة زميلة .وعند االستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة ،تسجل أي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة المجموعة في صافي
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة وتدرج في القيمة الدفترية لالستثمار .تسجل أي زيادة في حصة
المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة الزميلة عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة
األرباح أو الخسائر األولية الموحدة الموجزة في السنة التي يتم فيها االستحواذ على االستثمار.
عندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة زميلة للمجموعة ،تسجل األرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل في القوائم المالية األولية
الموحدة الموجزة للمجموعة فقط بقدر ملكيتها في الشركة الزميلة التي ال تتعلق بالمجموعة.

 10-4عقود اإليجار
يعتمد تحديد ما إذا كان الترتيب ،ينطوي أو ال ينطوي على عقد إيجار على جوهر الترتيب في تاريخ إنشائه .يتم تقييم الترتيب لتحديد ما إذا كان
الوفاء بالترتيب يعتمد على استخدام أصل محدد وأن الترتيب ينقل حق استخدام األصل أو األصول حتى لو لم يكن هذا الحق محدد صراحة في
الترتيب.

المجموعة كمستأجر
إن عقود اإليجار التمويلية التي تنقل إلى المجموعة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية البند المستأجر عند بدء اإليجار يتم
رسملتها عند بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المستأجر أو بالقيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار أيهما أقل .يتم توزيع دفعات
اإليجار بين النفقات التمويلية وتخفيض في إلتزام اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام .يتم اإلعتراف نفقات
التمويل في التكاليف التمويلية في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة .
يتم استهالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ،ومع ذلك إذا لم يكن هناك تأكيد معقول بأن المجموعة سوف تحصل على الملكية
في نهاية فترة اإليجار ،يتم استهالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل وفترة اإليجار أيهما أقصر.
إن عقد اإليجار التشغيلي هو عقد إيجار بخالف عقد اإليجار التمويلي .يتم اإلعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروفات تشغيلية في قائمة
الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .4السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
 10-4عقود اإليجار– تتمة

المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمزايا المتعلقة بملكية األصل بشكل جوهري إلى عقود إيجار تشغيلية.
يتم إضافة التكاليف األولية المباشرة المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر واإلعتراف بها
على مدى فترة اإليجار بنفس األساس كإيرادات إيجار .يتم اإلعتراف باإليجار المحتملة كإيرادات في الفترة التي تحققت فيها.
تتضمن عقود اإليجار التمويلي إجمالي مدفوعات اإليجار المستقبلية على عقود اإليجار التمويلي (ذمم اإليجار المدينة) ،باإلضافة إلى القيمة
التقديرية المتبقية لمديني عقود االيجار التمويلي .يتم تسجيل الفرق بين مستحقات اإليجار وتكلفة االصل المؤجر كإيراد تمويل غير مكتسب عن
عقود إيجار ،وألغراض العرض ،يتم خصمه من إجمالي عقود التأجير التمويلي .ويتم مراجعة القيمة التقديرية المتبقية لمديني عقود االيجار
التمويلي بشكل دوري وتسجيل أي انخفاض في القيمة المتبقية في حينها.
يتم إضافة التكاليف المباشرة المبدئية ،التي يتكبدها المؤجرون في التفاوض على عقد اإليجار التشغيلي ،إلى القيمة الدفترية لألصل المستأجر
ويتم االعتراف بها على مدى فترة اإليجار على نفس أساس إيرادات اإليجار.
 11-4تصنيف الموجودات والمطلوبات إلى "متداولة" و"غير متداولة"
تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول /غير متداول .تعتبر 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 اثنى عشر شهرا بعد الفترة المالية ،أو
عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا
بعد الفترة المالية

تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غير متداولة".
تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
•
•
•
•

عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية
في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة
عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا بعد الفترة المالية ،أو
عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا بعد الفترة المالية.

تصنف كافة المطلوبات االخرى كـ "غير متداولة".
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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .4السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
 12-4تحويل العمالت األجنبية
تظهر القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة بالريال السعودي .بالنسبة لكل منشأة ،تقوم المجموعة بتحديد العملة العرض ،ويتم
قياس البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام عملة العرض.
يتم ،في األصل ،تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعينة بالتاريخ الذي تصبح
فيه المعاملة أوال مؤهلة لإلثبات .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة الوظيفية
بتاريخ إعداد القوائم المالية .يتم اثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة
 ،باستثناء البنود النقدية التي تشكل جزء من تغطية مخاطر صافي استثمار المجموعة في عملية خارجية ،ويتم اثباتها في االيرادات الشاملة
االخرى لحين بيع صافي االستثمار وعندئذ يعاد تصنيف المبلغ التراكمي إلى قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة  .يتم أيضا تسجيل
الضريبة المحملة والمستردة المتعلقة بفروقات التحويل على تلك البنود النقدية في االيرادات الشاملة األخرى.
تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية – المسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت األولية وال يتم
تعديلها الحقا .تحول البنود غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه
تحديد القيمة العادلة .يتم معالجة االرباح أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع اثبات األرباح
أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي يتم اثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباحها أو خسائرها بالقيمة العادلة
في اإليرادات الشاملة األخرى أو قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة  ،على التوالي).
 13-4ترجمة العمالت األجنبية
عند توحيد القوائم المالية ،تحول موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية إلى الريال السعودي بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد القوائم المالية
الموحدة ،وتحول قوائم الدخل الخاصة بها بأسعار التحويل السائد بتاريخ المعامالت .يتم اإلعتراف بفروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت
ألغراض التوحيد في الدخل الشامل االَخر .وعند استبعاد أي عملية خارجية ،يتم اإلعتراف بالدخل الشامل االَخر المتعلق بتلك العملية الخارجية
في قائمة الدخل الموحدة .يتم اعتبار الشهرة الناتجة عن االستحواذ على أي عملية خارجية ،وكذلك تسويات القيمة العادلة إلى القيمة الدفترية
للموجودات والمطلوبات الناتجة عن االستحواذ كموجودات ومطلوبات خاصة بالعملية الخارجية وتحول بسعر التحويل الفوري السائد بتاريخ
اعداد القوائم المالية الموحدة.
 14-4الزكاة والضرائب
تخضاااع الشاااركة وشاااركاتها التابعة للزكاة وفقا لألنظمة الصاااادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية الساااعودية ("الهيئة") والتي
تخضااع للتفساايرات .تفرض الزكاة بمعدل ثابت بواقع  ٪2.5من الربح الزكوي المعدل أو على أساااس الوعاء الزكوي ،أيهما أعلى .تقوم اإلدارة
بتكوين المخصاااصاااات المالئمة على أسااااس المبالغ المتوقع دفعها للهيئة كما تقوم بإجراء تقييم دوري لموقف اإلقرارات الزكوية في حال وجود
أي فروقات .يتم تحميل الزكاة على قائمة الربح أو الخسااارة الموحدة الموجزة األولية الموحدة الموجزة  .مطلوبات الزكاة اإلضااافية ،إن وجدت،
والتي تتعلق بالربط على السنوات السابقة الصادرة عن الهيئة يتم احتسابها في الفترة التي يتم فيها إنهاء الربوط.
الشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية يتم احتساب ضريبة دخل وفقا لألنظمة ضريبة الدخل ذات الصلة في تلك الدول .ويتم تحميل
المصااااروف على قائمة الربح أو الخسااااارة األولية الموحدة الموجزة  .يتم تكوين مخصااااص لضااااريبة االسااااتقطاع على الدفعات لألطراف غير
المقيمة داخل الممملكة العربية الساااااعودية ويتم تحميلها على قائمة الربح أو الخساااااارة األولية الموحدة الموجزة  .كما تخضاااااع ملكية الشاااااركاء
األجانب والشركات التي تعمل في قطاع انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المجموعة لضريبة الدخل وفقا لحصصهم في نتائج المجموعة
ويتم إدراجها كمصروف ضمن قائمة الربح او الخسارة األولية الموحدة الموجزة .
 15-4تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتا طويال ليصبح جاهزا
للغرض الذي أنشاائ من أجله أو للبيع كجزء من تكلفة األصاال المعني .يتم تسااجيل كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصااروف خالل الفترة التي
تتكبد فيها .تتكون تكاليف االقتراض من التكاليف التمويلية والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة للحصول على تلك القروض.
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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
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 .4السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
 16-4االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة ،بتاريخ اعداد كل قوئم مالية ،بتقييم ما إذا كان هناك مؤشاااار على انخفاض قيمة أصاااال ما .في حالة وجود أي مؤشاااار أو عندما
يكون مطلوبا اختبار انخفاض القيمة الساانوي لألصاال ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة السااترداد األصاال .القيمة القابلة لالسااترداد هي القيمة
العادلة لأل صل أو الوحدة المنتجة للنقد ناق صا تكاليف اال ستبعاد والقيمة الم ستخدمة ،أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة القابلة لال سترداد أل صل فردي
على حدة ،ما لم يكن األصاااال ال ينتج تدفقات نقدية مسااااتقلة إلى حد كبيرعن التدفقات النقدية من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى.
عندما تزيد القيمة الدفترية لألصاااال أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسااااترداد ،يعتبر األصاااال منخفض القيمة ويتم تخفيضااااه إلى قيمته
القابلة لالسترداد.
عند تقييم القيمة الحالية ،يتم خصااام التدفقات النقدية المساااتقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باساااتخدام معدل خصااام يعكس تقييمات الساااوق الحالية
للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة لألصل .عند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد ،تؤخذ معامالت السوق األخيرة في االعتبار.
إذا لم يتم تحديد مثل هذه المعامالت ،يتم ا ستخدام نموذج تقييم منا سب .يتم اإلعتراف بهذه العمليات الح سابية بم ضاعفات التقييم وأ سعار األ سهم
المدرجة للشركات المتداولة أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة .يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة
الدخل الموحدة ضاامن فئات المصااروفات التي تتوافق مع وظيفة الموجودات المنخفضااة القيمة ،باسااتثناء اي ممتلكات تم إعادة تقييمها سااابقا وتم
اضااافة إعادة التقييم إلى الدخل الشااامل اآلخر .في هذه الحالة ،يتم االعتراف باالنخفاض في القيمة العادلة في الدخل الشااامل اآلخر إلى أن تصاال
مبلغ إعادة تقويم سابقة.
بالنساابة للموجودات باسااتثناء الشااهرة ،يتم إجراء تقويم بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشاار على أن خسااائر انخفاض القيمة
المثبتة ساابقا لم تعد موجودة أو قد انخفضات .في حالة وجود مثل هذا المؤشار ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالساترداد لألصال أو الوحدة
المنتجة للنقد .يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة
لالسترداد لألصل منذ اإلعتراف بآخر خسارة انخفاض في القيمة .يحدد العكس بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لالسترداد
وال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصااافي بعد االسااتهالك في حالة عدم االعتراف بخسااارة انخفاض القيمة لألصاال في
السااانوات الساااابقة .يتم االعتراف بهذا العكس في قائمة الدخل الموحدة إال إذا كان األصااال مدرجا بالقيمة المعاد تقييمها ،وفي هذه الحالة ،يعامل
العكس كزيادة في إعادة التقييم .يتم تطبيق المعايير التالية أيضا في تقييم انخفاض قيمة الموجودات المحددة:
•
•
•

يتم اختبار الشهرة لتحديد االنخفاض في القيمة خالل الفترة وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.
يتم تحديد انخفاض القيمة للشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة منتجة للنقد (أو مجموعة وحدات منتجة للنقد) التي
تتعلق بها الشهرة ،عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد (الوحدة المنتجة للنقد) اقل من قيمتها الدفترية ،يتم االعتراف بخسارة انخفاض
القيمة ،ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.
يتم اختبار الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة خالل الفترة لتحديد االنخفاض في القيمة إما بشكل فردي أو
على مستوى الوحدة المنتجة للنقد حسبما هو مالئم وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

 17-4الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع
تصاااانف المجموعة الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع في حالة اسااااترداد قيمتها الدفترية بشااااكل أساااااسااااي عن طريق بيعها وليس من خالل
االسااااااتخدام المسااااااتمر لها .تقاس الموجودات غير المتداولة المعدة للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة ناقصااااااا تكاليف البيع ،أيهما أقل .تمثل
تكاليف البيع ،التكاليف العرضااية المتعلقة مباشاارة بالبيع ،فيما عدا التكاليف التمويلية ومصااروف الزكاة .يتم الوفاء بمعايير تصاانيف الموجودات
المعدة للبيع فقط عندما تكون عملية البيع محتملة بشاااكل كبير وأن يكون األصااال متاح للبيع فورا بحالتها الحالية .كما يجب أن تشاااير االجراءات
المطلوبة إلتمام عملية البيع إلى أنه من غير المحتمل حدوث تغيرات هامة على عملية البيع أو الغاء قرار البيع ،وأن تكون اإلدارة ملتزمة بالبيع
والذي يتوقع أن يتم خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
ال يتم استهالك او اطفاء الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة حال تصنيفها كمعدة للبيع.
 18-4التوزيعات النقدية على المساهمين
تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية للمساااااهمين كمطلوبات وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفا على رغبة المجموعة.
وطبقا لنظام الشااركات في المملكة العربية السااعودية ،تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند المصااادقة عليها من قبل المساااهمين أو عندما يتم
اعتماد التوزيعات المرحلية من قبل مجلس اإلدارة .يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.
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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .4السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
 19-4منافع الموظفين
ت حدد المجموعة االفتراضااات المسااتخدمة في تحديد العناصاار األساااسااية لتكاليف تلبية الوفاء باإللتزامات المسااتقبلية .يتم تحديد هذه االفتراضااات
بعد إ ست شارة الخبراء االكتواريين للمجموعة وتت ضمن تلك االفترا ضات الم ستخدمة لتحديد تكاليف الخدمة العادية و العنا صر التمويلية المتعلقة
بالمطلوبات .يتم حساب التزام المزايا المحددة من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
 )1منافع الموظفين قصيرة األجل
يتم احتسااااااب مزايا الموظفين قصااااايرة األجل كمصاااااروفات عند تقديم الخدمة ذات الصااااالة .يتم إثبات االلتزام بالمبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى
الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي لدفع هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة التي قام الموظفن بتقديمها ،ويمكن تقدير االلتزام بشكل موثوق.
 )2خطط المنافع المحددة
يتم تكوين مخصص بالمبالغ المستحقة للموظفين بموجب نظام العمل السعودي وعقود الموظفين .يمثل هذا االلتزام غير الممول المبلغ المستحق
لكل موظف على أساس االستمرارية.
تقدم الشااااركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .إن هذه المكافآت غير ممولة ،ويتم تحديد تكلفة تقديم هذه المكآفآت باسااااتخدام طريقة وحدة اإلئتمان
المتوقعة والمعدلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم .19
إن عمليات إعادة القياس ،والتي تتكون من األرباح والخسائر اإلكتوارية (بعد إستبعاد الفائدة على التزام المزايا المحددة) يتم إدراجها مباشرة في
قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة مع إدراج المبالغ المدينة أو الدائنة المقابلة في األرباح المبقاة من خالل الدخل الشاااااامل اآلخر في
الفترة التي تنشأ فيها .ال يتم تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة في فترات الحقة.
يتم إدراج تكاليف الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة :
•
•

بتاريخ تعديل البرنامج أو تخفيض مدة الخدمة ،و
تاريخ تسجيل الشركة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة( ،أيهما أسبق).

يتم احتساااااب الفائدة بتطبيق معدل الخصاااام على اإللتزام المحدد .وتقوم الشااااركة بإثبات التغيرات التالية ضاااامن التزام المنافع المحددة تحت بند
"تكلفة المبيعات" و"المصروفات العمومية واإلدارية" ضمن قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة :
•
•

تكاليف الخدمة المكونة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفيضات والتسويات غير الروتينية.
مصروفات أو إيرادات صافي الفائدة.

 )3منافع الموظفين األخرى طويلة األجل
إن التزام الشررررررمة فيما يتالت قاقرررررتوظايا الموظفين طويلة األجل مو مقلا المزايا المقرررررتظقلية الت اقرررررتوظما الموظفون مظاقل خمماتمم ف
الفترا الوالية والقاقظة .يتم خصم مذه المزايا لتوميم ييمتما الوالية إذا مان التأثير جومريا .يتم إعامة الظياس ضمن يائمة الرقح أو الخقارة
األولية الموحدة الموجزة ف الفترة الت تنشأ فيما.
 )4منافع إنماء الخممة
يتم توميل مزايا إنماء الخممة ممصرررررررروفا عنمما م يمون من المممن للمجموعة أن تقررررررروذ عرل مذه المزايا أو عنمما تظوم المجموعة
قإثقا تماليف إعامة الميملة ،أيمما أقرررقت .ويتم خصرررم مذه المزايا إذا لم يمن من المتويع تقررروية المزايا قالمامل خ ل  12شرررمرا من تاريخ
التظرير.
 20-4المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام حالي (قانوني أو الزامي) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة ،وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر
استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد المطلوبات وأنه يمكن تقدير مبلغ المطلوبات بشكل موثوق به .وفي الحاالت التي تتوقع
فيها المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات ،على سبيل المثال بموجب عقد تأمين ،فإنه يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك
فقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعال .يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة
بعد خصم أية مبالغ مستردة.
 21-4الموجودات والمطلوبات المحتملة
ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  ،ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تحقيق منافع
اقتصادية.يتم إجراء تقييم في تاريخ كل فترة مالية لالعتراف بالمطلوبات المحتملة والتي تكون مطلوبات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة ال يمكن
حدوثها إال بوقوع وعدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة التي ال تخضع لكامل سيطرة المجموعة.
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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
 .4السياسات المحاسبية الهامة – تتمة
 22-4ربحية السهم
تحدد المجموعة العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة الربح أو الخسارة المتعلقة بحاملي األسهم العادية (البسط) على المتوسط المرجح لعدد
األسهم العادية القائمة (المقام) خالل الفترة .إن المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة هو عدد األسهم العادية القائمة في بداية
الفترة ،معدلة بعدد األسهم العادية المشتراة أو المصدرة خالل الفترة مضروبة في عامل ترجيح الوقت .عامل ترجيح الوقت هو عدد األيام التي
تكون فيها األسهم مستحقة كنسبة من إجمالي عدد األيام في الفترة؛ يكون التقريب المعقول للمتوسط المرجح كافيا في العديد من الظروف.
يتم احتساب صافي ربح السهم المخفض للسهم عن طريق قسمة العائد على الربح لحقوق الملكية لمساهمي الشركة االم على المتوسط المرجح
لعدد األسهم القائمة خالل السنة باإلضافة إلی المتوسط المرجح لعدد األسهم التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع أسهم حقوق الملكية المحتملة
إلى أسهم حقوق الملكية.
 23-4االحتياطي النظامي
وفقا ألحكام نظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة تحويل  ٪10من صافي الربح أو الخسارة في كل سنة إلى
االحتياطي النظامي حتى يبلغ إجمالي االحتياطي  ٪30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين في الشركة.
 24-4إعانة وقود
يتم احتساب إعانة الوقود على أساس الكمية المشتراة والمستخدمة من قبل المجموعة ومع االلتزام بجميع الشروط المتعلقة بتقديم اإلعانة.
عندما ترتبط اإلعانة ببند المصروفات ،يتم االعتراف بها كإيرادات على أساس منتظم على مدى الفترات التي يتم فيها تحميل التكاليف ذات
الصلة ،والتي يعتزم تعويضها ،كمصروف .تقوم المجموعة باإلعتراف باإلعانة الحکومية المتعلقة بشراء الوقود في قائمة الدخل الموحدة
کإيرادات إعانة الوقود.
 25-4التقارير القطاعية
يعتبر القطاع أحد مكونات المجموعة والذي يشارك في األنشطة التجارية والذي قد يحصل منها على إيرادات ويتكبد نفقات ،بما في ذلك
اإليرادات والمصروفات التي تتعلق بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى .يتم مراجعة النتائج التشغيلية لكافة قطاعات التشغيل
بشكل منتظم من قبل صانعي القرارات التشغيلية في المجموعة حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه ،والتي تتوفر بشأنها
معلومات مالية منفصلة.
تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال بناء على عملياتها ولها القطاعات التالية:
•

قطاع نقل النفط الخام

•

قطاع نقل الكيماويات

•

قطاع الخدمات اللوجستية

•

قطاع نقل البضائع السائبة

•

اإلدارة العامة وأخرى

تقوم إدارة المجموعة في نهاية كل فترة بمراجعة تقرير القطاعات المذكورة اعاله التخاذ قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها على القطاعات
وكذلك معايير عرض اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الخاصة بالقطاعات.
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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(باآلف الرياالت السعودية)
 .5القطاعات التشغيلية
لدى المجموعة أربعة قطاعات استراتيجية وهي القطاعات التشغيلية .تقدم هذه القطاعات خدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل ألن لها خصائص اقتصادية مختلفة  -مثل االتجاهات في نمو المبيعات ومعدالت العائد ومستوى
رأس المال االستثماري  -ولديها استراتيجيات تسويقية مختلفة.
ألغراض اإلدارة ،تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال بناء على عملياتها كما هو مبين:
 31ديسمبر 2018

قطاع الخدمات
اللوجستية

قطاع نقل النفط الخام

قطاع نقل الكيماويات

اإليرادات
تكاليف التشغيل

3,692,550
()3,146,825

872,174
()752,004

1,158,022
()926,439

إعانة الوقود
إجمالي الربح
مصروفات إدارية وعمومية
ايرادات (مصروفات) أخرى،
صافي
مصروفات تمويل
الحصة في نتائج أعمال شركة
زميلة
الدخل قبل الزكاة والضريبة

قطاع نقل البضائع
السائبة
387,389
()349,568
-

اإلدارة العامة وأخرى
19,775
()8,442

6,129,910
()5,183,278

267,738
813,463
()2,086

15,011
135,181
()3,674

10,853
242,436
()22,008

37,821
()14,768

11,333
()120,231

293,602
1,240,234
()162,767

9,863
()248,489

()8,903
()62,028

5,145
()25,561

1,165
()11,294

3,448
()41,741

10,718
()389,113

572,751

60,576

200,012

-

()118,529
()265,720

()118,529
580,543

12,924

-

اإلجمالي

إن سفن المجموعة تعمل في أنحاء العالم وال تتركز على منطقة جغرافية معينة .إن اإلدارة لدى المجموعة ال ترى أن التوزيع الجغرافي لعمليات المجموعة يعد مالئما للتحليل اإلداري الداخلي ،وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن أي
معلومات حول القطاعات الجغرافية.
تتم مراجعة كافة نتائج القطاعات التشغيلية بشكل منتظم من قبل اإلدارة للمجموعة من أجل اتخاذ القرارات بشأن الموارد المحملة لكل قطاع وتقييم أدائه ،والتاكد من توفر معلومات مالية محددة حول كل قطاع.
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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(باآلف الرياالت السعودية)
 .5القطاعات التشغيلية – تتمة

 31ديسمبر 2017

قطاع الخدمات
اللوجستية

قطاع نقل النفط الخام

قطاع نقل الكيماويات

اإليرادات
تكاليف التشغيل

3,726,244
()3,110,785

805,270
()677,289

1,137,955
()803,670

إعانة الوقود
إجمالي الربح
مصروفات إدارية وعمومية
ايرادات (مصروفات) أخرى،
صافي
مصروفات تمويل
الحصة في نتائج أعمال شركة
زميلة
الدخل قبل الزكاة والضريبة

164,986
780,445
()5,706

9,842
137,823
()15,830

()160,804
613,935

قطاع نقل البضائع
السائبة
362,297
()315,299

6,045,835
()4,911,018

14,069
()3,975

11,036
345,321
()2,311

46,998
()15,088

10,094
()132,339

185,864
1,320,681
()171,274

()26,783
()58,657

7,058
()23,854

1,366
()20,506

2,505
()44,614

()15,854
()308,435

-

326,214

-

82,153
()82,201

82,153
907,271

36,553
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-

اإلدارة العامة وأخرى

اإلجمالي

12,770

-

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(باآلف الرياالت السعودية)
 .5القطاعات التشغيلية – تتمة
يوضح الجدول التالي توزيع موجودات ومطلوبات المجموعة وفقا لقطاعات التشغيل:

 31ديسمبر 2018م
ممتلكات ومعدات
اجمالي الموجودات
اجمالي المطلوبات

قطاع نقل النفط الخام
10,967,095
13,333,248
7,049,196

قطاع نقل
الكيماويات
2,785,300
3,341,013
1,864,888

قطاع الخدمات
اللوجستية
1,315,512
2,153,360
921,868

قطاع نقل
البضائع السائبة
511,856
773,724
448,231

اإلدارة العامة
وأخرى
43,385
1,596,299
1,094,160

قطاع نقل النفط الخام
9,847,834
12,423,200
6,849,952

قطاع نقل
الكيماويات
2,975,050
3,548,304
2,116,263

قطاع الخدمات
اللوجستية
1,343,650
2,327,355
947,529

قطاع نقل
البضائع السائبة
533,440
688,573
359,611

اإلدارة العامة
وأخرى
46,562
2,195,151
991,197

 31ديسمبر 2017م
ممتلكات ومعدات
اجمالي الموجودات
اجمالي المطلوبات
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اإلجمالي
15,623,148
21,197,644
11,378,343

اإلجمالي
14,746,536
21,182,583
11,264,552

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(باآلف الرياالت السعودية)
 .6الممتلكات والمعدات
 31ديسمبر 2018م

المباني
والتحسينات

أسطول ومعدات

حاويات
وجرارات

أدوات ومعدات
مكتبية
أثاث وتجهيزات

سيارات

أجهزة حاسب
آلي

معدات ساحة
الحاويات

اإلجمالي

التكلفة
في  1يناير 2018م
إضافات /تحويالت
استبعادات

55,308
6,324
-

21,280,467
1,799,465
()381,200

20,239
()7,863

12,373
2,176
()2,338

4,158
58
-

1,132
-

69,583
7,043
()2,117

14,435
-

21,457,695
1,815,066
()393,518

في  31ديسمبر 2018م

61,632

22,698,732

12,375

12,212

4,216

1,132

74,509

14,435

22,879,243

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2018م
محمل للسنة
استبعادات

20,223
15,809
-

6,592,030
851,180
()315,822

14,925
469
()7,863

8,265
778
()2,066

3,829
182
-

792
215
-

58,563
3,646
()2,117

12,532
525
-

6,711,159
872,804
()327,868

في  31ديسمبر 2018م

36,032

7,127,388

7,531

6,977

4,011

1,007

60,092

13,057

7,256,095

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2018م

25,600

15,571,343

4,845

5,235
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205

125

14,417

1,378

15,623,148

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(باآلف الرياالت السعودية)
 .6الممتلكات والمعدات  -تتمة

 31ديسمبر 2017م

المباني
والتحسينات

أسطول ومعدات

حاويات
وجرارات

أدوات ومعدات
مكتبية
أثاث وتجهيزات

سيارات

أجهزة حاسب
آلي

معدات ساحة
الحاويات

اإلجمالي

التكلفة
في  1يناير 2017م
إضافات /تحويالت
استبعادات

54,512
796
-

19,404,770
1,875,697
-

29,471
5,364
()14,596

11,968
413
()8

4,176
238
()256

4,454
()3,322

63,699
5,995
()111

14,435
-

19,587,485
1,888,503
()18,293

في  31ديسمبر 2017م

55,308

21,280,467

20,239

12,373

4,158

1,132

69,583

14,435

21,457,695

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2017م
محمل للسنة
استبعادات

15,481
4,742
-

5,800,240
791,790
-

29,219
302
()14,596

7,743
522
-

3,691
394
()256

1,722
104
()1,034

56,638
2,036
()111

10,855
1,677
-

5,925,589
801,567
()15,997

في  31ديسمبر 2017م

20,223

6,592,030

14,925

8,265

3,829

792

58,563

12,532

6,711,159

صافي القيمة الدفترية:
كما في  31ديسمبر 2017م

35,085

14,688,437

5,314

4,108
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329

340

11,020

1,903

14,746,536

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(باآلف الرياالت السعودية)
 .7السفن تحت االنشاء
بلغ رصيد السفن تحت االنشاء  139مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر 2018م لعدد  4سفن ( 31ديسمبر 2017م 959 :مليون لاير
سعودي لعدد  9سفن).
•

السفن تحت االنشاء كما في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2017م تتعلق بشكل رئيسي بالدفعات المقدمة لتصنيع سفن جديدة للشركة
الكورية هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة (كوريا الجنوبية).

•

وقعت شركة البحري للبضائع السائبة (شركة تابعة) بتاريخ  25أغسطس 2017م ،عقودا لبناء أربع ناقالت للبضائع السائبة مع شركة
هيونداي سامهو الكورية للصناعات الثقيلة بقيمة إجمالية قدرها  450مليون لاير سعودي ( 120مليون دوالر أمريكي) والمتوقع استالمها
خالل عام 2020م .كما في  31ديسمبر 2018م دفعت البحري للبضائع السائبة دفعة مقدمة قدرها  135مليون لاير سعودي ( 36مليون
دوالر أمريكي)  31(,ديسمبر 2017م :الشئ).

 .8الصكوك والقروض طويلة األجل وقصيرة األجل
 31ديسمبر 2018م

 31ديسمبر 2017م

إيضاح
صكوك

1-8

3,900,000

3,900,000

تمويل مرابحة

2-8

6,144,523

6,268,676

قروض تجارية

3-8

127,094

163,406

إجمالي الصكوك والقروض طويلة األجل

10,171,617

10,332,082

ناقص الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

()887,816

()1,075,289

الجزء غير المتداول من الصكوك والقروض طويلة األجل

9,283,801

9,256,793

يخصم :مصروفات تمويل مدفوعة مقدما

()70,954

()76,208

صافي الجزء غير المتداول من الصكوك والقروض طويلة األجل

9,212,847

9,180,585

قروض قصيرة األجل

1 -8

4-8

96,000

-

الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

887,816

1,075,289

قروض المطلوبات المتداولة

983,816

1,075,289

قروض المطلوبات غير المتداولة

9,212,847

9,180,585

10,196,663

10,255,874

الصكوك
في  14شوال 1436هـ (الموافق  30يوليو 2015م) ،أتمت الشركة إصدار وطرح صكوك محلية مقومة بالريال السعودي طرحا عاما بقيمة
اسمية قدرها  3,900مليون لاير سعودي ،وبواقع مليون لاير سعودي لكل صك .تحمل الصكوك معدل عائد متغير بالسعر (سايبور) زائدا
هامش محدد يستحق الدفع بشكل نصف سنوي .تستحق الصكوك عند االستحقاق بالقيمة االسمية بتاريخ انتهاء الصالحية في األول من محرم
عام 1444هـ (الموافق  30يوليو 2022م).

2-8

تمويل المرابحة
حصلت المجموعة على تمويل طويل األجل خالل الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018م بقيمة  915مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م:
 1,587مليون لاير سعودي) .إن التمويل القائم مضمون بسندات إذنية ورهونات مقابل سفن .يتم سداد هذا التمويل عادة خالل  10سنوات على
أساس ربع سنوي ونصف سنوي .يحمل هذا التمويل عمولة بأسعار تجارية عادية .رصيد التمويل الذي يستحق عليه الربح على أساس سعر
ليبور 3.104مليون لاير سعودي كما في نهاية  31ديسمبر 2018م ( 31ديسمبر 2017م 3,235 :مليون لاير سعودي) ورصيد التمويل الذي
يستحق عليه الربح على أساس سعر السيبور  3.040مليون لاير سعودي كما في نهاية  31ديسمبر 2018م ( 31ديسمبر 2017م3,033 :
مليون لاير سعودي) إن رصيد حساب التمويل المدفوع مقدما المتعلق بتمويل المرابحة في نهاية  31ديسمبر 2018م هو  70.95مليون لاير
سعودي ( 31ديسمبر 2017م 76.2:مليون لاير سعودي).
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الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(باآلف الرياالت السعودية)
 .8الصكوك والقروض طويلة األجل وقصيرة األجل – تتمة
 3-8القروض التجارية
لم تحصل المجموعة على أي قرض جديد طويل األجل خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ( 31ديسمبر 2017م :ال شيء) .إن
القروض القائمة مضمونة كرهون مقابل السفن .يستحق سداد هذه القروض على مدى  10سنوات على أساس نصف سنوي وتحمل عمولة
خاصة بسعر ليبور مضافا إليه هامش تجاري عادي .إن رصيد القروض التي يتم دفع األرباح عليها على أساس الليبور كما في  31ديسمبر
2018م هو  127مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2017م 163 :مليون لاير سعودي).
4-8

القروض قصيرة األجل
حصلت المجموعة على قروض قصيرة األجل خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م بقيمة  586مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2017م :ال شيء) .مجموع دفعات السداد مقابل هذه القروض خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م  490مليون لاير ( 31ديسمبر
2017م :ال شيء) .هذه القروض تستخدم لمقابلة احتياجات رأس المال العامل خالل الفترة.

 .9ربحية السهم
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 31
ديسمبر2018

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في 31
ديسمبر2017

 31ديسمبر
2018م

 31ديسمبر
2017م

صافي دخل الفترة العائد الى الشركة األم

91,411

481,238

207,038

800,313

متوسط عدد األسهم االساسية القائمة خالل الفترة

393,750

393,750

393,750

393,750

ربحية السهم -األساسية

1.22

0.23

2.03

0.53

يتم احتساب ربحية السهم األساسية على أساس عدد األسهم القائمة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م و 31ديسمبر 2017م والبالغة
 393,75مليون سهم.
 .10األدوات المالية
القيمة العادلة ألدوات المالية
فيما يلي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:
األسعار المعلنة في
السوق النشطة
(المستوى )1

المدخالت الهامة
القابلة للمالحظة
(المستوى )2

2018
المدخالت الهامة الغير
القابلة للمالحظة
(المستوى )3

اإلجمالي

بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر  -أداة حقوق ملكية
أسهم غير متداولة *

-

-

7,334

7,334

المشتقات المقاسه بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
خيارات أسعار العموالت

األسعار المعلنة في
السوق النشطة
(المستوى )1

69,207
المدخالت الهامة
القابلة للمالحظة
(المستوى )2

2017
المدخالت الهامة الغير
القابلة للمالحظة
(المستوى )3

69,207

اإلجمالي

بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر  -أداة حقوق ملكية
أسهم غير متداولة *

-

-

10,711

10,711

المشتقات المقاسه بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل
خيارات أسعار العموالت

-

67,572

-

* استنادا إلى أحكام معيار التقارير المالية الدولية رقم  ،9تم استخدام القيمة الدفترية تقريب للقيمة العادلة.
تعتقد إدارة المجموعة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات األخرى تقارب قيمتها الدفترية.
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67,572

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  -تتمة
لفترة الثالثة أشهر و السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م
(باآلف الرياالت السعودية)
 .11الزكاة والضرائب
قامت تستند زكاة المجموعة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل ،وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم  1005الصادر
من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") بتاريخ  28ربيع اآلخرة 1428هـ .تقدم الشركة وشركاتها التابعة غير المملوكة بالكامل إقراراتها
الزكوية والضريبية بشكل منفصل.
قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية لكافة السنوات حتى سنة  ،2017وتم االنتهاء من الربوط الزكوية مع الهيئة للسنوات حتى  .2012لم
تقم الهيئة بإنهاء أي من الربوط الزكوية والضريبة من عام  2013الى عام .2017
 .12توزيعات أرباح
قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  10ديسمبر 2018م بالتوصية للجمعية العمومية لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 591
مليون لاير للمساهمين و ذلك للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018بواقع  1.5لاير سعودي للسهم الواحد.
قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد في  13ديسمبر  2017بالتوصية للجمعية العمومية لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 591
مليون لاير للمساهمين و ذلك للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2017بواقع  1.5لاير سعودي للسهم الواحد.
وافقت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  17أبريل 2018م على توزيع أرباح نقدية بقيمة  591مليون لاير
سعودي للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر2017م بواقع  1.5لاير سعودي للسهم الواحد .وقد تم توزيع هذه األرباح في 3
مايو 2018م.
وافقت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ  16يناير 2017م على توزيع أرباح نقدية بقيمة  984مليون لاير
سعودي للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م بواقع  2.5لاير سعودي للسهم الواحد .تم صرف هذه األرباح بتاريخ 31
يناير 2017م.
 .13المطلوبات الرأسمالية
مطلوبات المجموعة الرأسمالية والمتعلقة بالسفن تحت اإلنشاء وشراء الممتلكات والمعدات هي  135مليون لاير سعودي كما في  31ديسمبر
 31( 2018ديسمبر 2017م 927 :مليون لاير سعودي).
قامت المجموعة بتاريخ  30مايو 2017م بتوقيع اتفاقية مع كل من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة هيونداي
للصناعات الثقيلة المحدودة (شركة في كوريا الجنوبية) وشركة المبريل للطاقة المحدودة (شركة إماراتية) ،لتأسيس شركة إنشاء وتطوير
وتشغيل مشروع حوض بحري في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية تسمى بالشركة العالمية للصناعات البحرية .ضخ الشركاء
ما يعادل  2.625مليار لاير سعودي ( 700مليون دوالر أمريكي) .كما في  31ديسمبر  2018ضخ الشركاء في الشركة ما يعادل 1.107
مليار لاير سعودي ( 295.2مليون دوالر أمريكي) .تتكون ملكية الشركة الدولية للصناعات البحرية من التالي :حصة أرامكو  ٪50.1و
حصة شركة المبريل للطاقة المحدودة  ٪20وحصة الشركة الوطـنية السعودية للنقل البحري  %19.9بينما حصة شركة هيونداي للصناعات
الثقيلة هي  .٪10وقعت المجموعة اتفاقية شراء ما ال يقل عن  ٪75من احتياجاتها من السفن التجارية على مدار  10سنوات من تاريخ بدء
تشغيل المشروع بما يعادل  52سفينة بما فيها ناقالت النفط العمالقة – خاضعة للشروط واألحكام التجارية.
 .14األحداث الالحقة
تعتقد اإلدارة أن ليس هنالك أي أحداث الحقة جوهرية منذ الفترة المنتهية في  31ديسمبر 2018م والتي قد يكون لها أثر هام على قائمة المركز
المالي األولية الموحدة الموجزة للمجموعة کما هو مبين في هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .
 .15تاريخ االعتماد
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لإلصدار في  24جمادى االولى 1440هـ (الموافق  30يناير 2019م).
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