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 الشركة وشركاتها التابعة ووصف األعمال .1

( بموجب المرسوم "ماألالشركة "أو  شركة مساهمة سعودية )"الشركة" أو "البحري" -تأسست الشركة الوطـنية السعودية للنقل البحري 

ذو  1بتاريخ  1010026026( وتم قيدها بالسجل التجاري رقم م1978يناير  21هـ )الموافق 1398صفر  12بتاريخ  5الملكي رقم م/

تقع اإلدارة الرئيسة للشركة في حي العليا، أبراج العليا )البرج ب(،  .( الصادر بمدينة الرياضم1979 أكتوبر 22هـ )الموافق 1399الحجة 

 .مملكة العربية السعوديةال 1142الرياض  5101في الطوابق من الثاني عشر إلى الخامس عشر، ص.ب. 

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

البواخر ووسائل النقل والمشاركة في عمليات النقل البحري ووكاالت شركات المالحة البحرية وتخليص البضائع وتنسيقها على ظهر 

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

خارجها وتملك تملك األراضي والعقارات داخل المملكة أو  إلىونقل البضائع العامة ونقل البضائع الجافة السائبة، باإلضافة  الكيماويات

تقوم المجموعة  .نشاط مماثل أو متمم لها لمزاولةالحصص في شركات أخرى أو االندماج معها واالشتراك مع الغير في تأسيس شركات 

 .باألعمالها خالل أربع قطاعات وهي: قطاع نقل النفط الخام، قطاع نقل الكيماويات، قطاع الخدمات اللوجستية، قطاع نقل البضائع السائبة

لاير  10سمية للسهم وتبلغ القيمة اإل، م2018ديسمبر  31م و2019 يونيو 30سهم كما في  393.750,000 يتكون رأس مال الشركة من

 .سعودي

 : الموحدة الموجزةاألولية  القوائم المالية هذه المدرجة ضمنالشركات التابعة ب نابي يلي فيماو

 التابعة الشركة
تاريخ 

 التأسيس

 الملكيةنسبة 
 المقر األساسي النشاط

 م2018 م2019

 الواليات المتحدة االمريكية 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 المحدودةللبضائع السائبة  شركة البحري

 المملكة العربية السعودية لخدمات اللوجستيةا ٪60 ٪60 م2017 لوجيستكس بولوريه بحري شركة

 اإلمارات العربية المتحدة نقل البضائع السائبة ٪36 ٪36 م2017 *شركة البحري بونقي للبضائع السائبة

شركة البحري للبضائع في شركة البحري بونقي للبضائع السائبة من خالل ملكية عن طريق  ٪36بنسبة  مؤثرة حصص ملكية الشركة األم*تمتلك 

 المحدودة.السائبة 

 : الموحدة الموجزةالزميلة في هذه القوائم المالية األولية  اتبالشركوفيما يلي بيان 

 الزميلة الشركة
تاريخ 

 التأسيس

 نسبة الملكية
 المقر األساسي النشاط

 م2018 م2019

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

 السعودية العربية المملكة الصناعات البحرية ٪19.9 ٪19.9 م2017 الشركة العالمية للصناعات البحرية

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

 الموحدة الموجزةإن الفترة الزمنية التي تلي آخر قوائم مالية معدة من قبل شركة بترديك المحدودة حتى تاريخ القوائم المالية  .المحدودة

 .ةميالدي سنةأغسطس من كل  31ي سبتمبر وينتهي ف 1في  تبدألشركة بترديك المحدودة  السنة الماليةكما أن  .هي شهرين للمجموعة

تعمل في سفينة(  92 م:2018ديسمبر  31)سفينة  92، تمتلك المجموعة أسطوال  مكونا  من م 2019 يونيو 30في  اكم :المجموعةأسطول 

 قطاعات مختلفة كما يلي:

نفط  تعمل في السوق الفوري، وناقلة عمالقةناقلة نفط  44 سفينة( 50 م:2018ديسمبر  31)،ناقلة 50يتكون من  قطاع نقل النفط الخام:

 .شركة أرامكو للتجارةلشركة أرامكو للتجارة، وتمتلك الشركة كذلك خمس ناقالت منتجات نفط مكرر جميعها مؤجرة لواحدة مؤجرة  عمالقة

ديسمبر  31 ), ناقلة 31المحدودة وتمتلك  الكيماوياتيتم تشغيل هذا القطاع بالكامل عن طريق الشركة الوطنية لنقل  :الكيماوياتقطاع نقل 

 ، تعمل كما يلي:كيماويات  (ناقلة 31 : م2018

 .ناقلة تعمل في السوق الفوري 19 •

ناقالت مؤجرة  5، (سابك)الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية  إلىناقالت مؤجرة  7 •

  .شركة أرامكو للتجارة إلى
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 تتمة - الشركة وشركاتها التابعة ووصف األعمال  .1

تعمل على الخطوط التجارية بين أمريكا الشمالية   (سفن6 م:2018ديسمبر  31) سفن دحرجة 6يتكون من  :قطاع الخدمات اللوجستية

 وأوروبا والشرق األوسط وشبه القارة الهندية.

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

 ، مؤجرة جميعها إلى الشركة العربية للخدمات الزراعية )أراسكو(.   سفن( 5 م:2018ديسمبر  31) نقل البضائع الجافة السائبة

   عدادأسس اإل .2

 االلتزام بيان    1 -2

 التقرير المالي األولي المعتمد في المملكة العربية 34لمعيار المحاسبة الدولي  وفقا    الموحدة الموجزةتم إعداد هذه القوائم المالية األولية 

الموحدة   السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ويجب قراءة هذه القوائم المالية األولية

السابقة"(. وال  م )"القوائم المالية للسنة2018ديسمبر  31للسنة السابقة للمجموعة كما في دة الموحجنبا  إلى جنب مع القوائم المالية  الموجزة

للتقارير المالية ولكن  للمعايير الدولية وفقا  المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية المعدة  المعلوماتتتضمن هذه القوائم المالية كافة 

في المركز المالي واألداء ت واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرا تم إدراج السياسات المحاسبية

 للسنة السابقة.الموحدة المالي للمجموعة منذ القوائم المالية 

 القوائم المالية  إعداد 2-2

 مبدأ التكلفة التاريخية  (أ

 :التالي لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء وفقا    الموحدة الموجزةالقوائم المالية األولية  إعدادتم 

 تقاس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة. •

 وحدة اإلئتمانالمحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة  الموظفين منافع التزاماتيتم اإلعتراف بمستحقات  •

 .المتوقعة

  الوظيفيةعملة الالعرض و عملة (ب

تم تقريب كافة  .للشركة العرضوعملة  الوظيفية عملةالبالريال السعودي والذي يعتبر  الموحدة الموجزةتم عرض هذه القوائم المالية األولية 

 .أقرب ألف ما لم يذكر خالف ذلك إلىالمبالغ 

 أسس توحيد القوائم المالية  .3

 الشركة وشركاتها التابعة مجتمعة يشار إليها ب "المجموعة". الشركات التابعة هي عبارة عن وحدات تسيطر عليها المجموعة.

العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ويكون لها القدرة تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها الحق في 

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:

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

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

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

تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر فيها أو ما إذا كانت الظروف والوقائع تشير إلى أن هناك تغيرات على تقوم المجموعة بإعادة 

واحد أو أكثر من عناصر التحكم الثالث. يتم توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف 

، إن فترةعند فقدان السيطرة. يتم إدراج نتائج الشركات التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الابعة عن توحيد الشركة التالمجموعة 

من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة   الموحدة الموجزةوجدت، في القوائم المالية األولية 

  على الشركة التابعة.

الخسائر وكل بند من بنود الدخل الشامل ينسب إلى مساهمي المجموعة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة، حتى لو أدى ذلك األرباح أو 

 وجود عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.

ات المحاسبية للمجموعة. يتم يتم إجراء تسويات على القوائم المالية للشركات التابعة، عند الضرورة، لتتماشى سياساتها المحاسبية مع السياس

 استبعاد الموجودات والمطلوبات واألرباح غير المحققة والمصروفات والتدفقات النقدية بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 تاريخ االستحواذيتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها في 

 يتم المحاسبة عن التغيرات في ملكية شركة تابعة بدون فقدان السيطرة كمعامالت ضمن حقوق الملكية.بالقيمة العادلة.
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 تتمة -أسس توحيد القوائم المالية  .3

 في حال فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة:

 ومطلوبات الشركة التابعة.إلغاء اإلعتراف بموجودات )بما فيها الشهرة(  -

 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. -

 . الموحدة الموجزةاألولية اإلعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة  -

الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة  الموحدة الموجزة إعادة تصنيف عناصر حصة المجموعة المعترف بها سابقا  في قائمة الدخل الشامل

 مطلوبة في حال قامت المجموعة باالستبعاد مباشرة للموجودات والمطلوبات ذات العالقة.أو األرباح المبقاة أيهما  مالئما ، كما ستكون   الموجزة

 (. 1كما هو مبين في إيضاح ))شركة زميلة( استثناء شركة بترديك المالية بشركة وشركاتها التابعة نفس فترات التقارير تتبع ال

 السياسات المحاسبية الهامة .4

 المحاسبية الهامةالتغيرات في السياسات   4-1

 األوليةالمالية القوائم باستثناء التغييرات الواردة أدناه ، قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية على جميع الفترات المعروضة في هذه 

 .لموجزة ا الموحدة 

منهجية األثر الرجعي باستخدام ، 2019يناير  1بتاريخ تقديم الطلب األولي في  16التقارير المالية رقم  إلعدادطبقت المجموعة المعيار الدولي 

 . تم الكشف عن تفاصيل التغييرات في السياسات المحاسبية أدناه.المعدل

 

 تعريف عقد االيجار (أ

ل عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار بموجب تفسير لجنة كانت المجموعة في السابق عند نشأة العقد تقوم بتحديد ما إذا كان ترتيب ما يمث

يعتبر حول ما إذا كان العقد  16. تجري المجموعة تقييما  بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 4تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 

 .11-4اإليجار، كما هو مبين في إيضاح عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار وذلك استنادا  إلى تعريف عقد 

تطبيق الوسيلة العملية لتحديد التقييم الذي على أساسه تم اعتبار  16اختارت المجموعة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

تحديدها سابقا  على أنها عقود إيجار. فقط على العقود التي تم  16المعامالت عقود إيجار. وقد قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية  17لم يتم إعادة تقييم العقود التي لم يتم تحديدها سابقا  كعقود إيجار بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 16ر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي حول ما إذا كان هناك عقد إيجار. وبالتالي، فقد تم تطبيق تعريف عقد اإليجا 4للتقرير المالي 

 م أو بعد ذلك التاريخ.2019يناير  1فقط على العقود التي تم إبرامها أو تغييرها في 

 المجموعة كمستأجر (ب

فيما  كانت المجموعة في السابق بصفتها كمستأجر تقوم بتصنيف عقود اإليجار على أنها عقود تأجير تشغيلي أو تمويلي بناء  على تقييمها 

إذا كان عقد اإليجار قد قام بالتحويل الجوهري لجميع المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل األساسي إلى المجموعة. تقوم المجموعة 

أي أن عقود  -بإثبات موجودات "حق االستخدام" والتزامات عقد اإليجار لمعظم عقود اإليجار  16بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .يجار هذه تكون مدرجة في قائمة المركز المالياإل

قررت المجموعة تطبيق إعفاءات االعتراف على عقود اإليجار قصيرة األجل. بالنسبة لعقود إيجار الموجودات األخرى والتي تم تصنيفها 

ت "حق االستخدام" والتزامات عقد ، فقد قامت المجموعة بإثبات موجودا17على أنها عقود تأجير تشغيلي بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 .اإليجار

، تم قياس التزامات عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار المتبقية مخصومة 16عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 

مبلغ مساٍو اللتزام عقد اإليجار م. تقاس موجودات "حق االستخدام" ب2019يناير  1باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة كما في 

 طبقت المجموعة هذا المنهج على جميع عقود اإليجار األخرى. -معدال  بمبلغ أي دفعات إيجار مدفوعة مقدما  أو مستحقة 
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 تتمة – السياسات المحاسبية الهامة .4

 تتمة –المجموعة كمستأجر  (ب

 17معيار المحاسبة الدولي عقود اإليجار المصنفة كعقود تأجير تشغيلي بموجب 

تم تصنيف الموجودات المحتفظ بها بموجب عقود اإليجار األخرى كعقود تأجير تشغيلي ولم يتم إثباتها في قائمة المركز المالي للمجموعة. 

فترة عقد اإليجار. تم تم إثبات الدفعات التي تمت بموجب عقود التأجير التشغيلي في الربح أو الخسارة بطريقة القسط الثابت على مدى 

 إثبات حوافز عقد اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروف عقد اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار.

 

 ج( المجموعة كمؤجر              

التي تتصرف فيها كمؤجر،  لعقود اإليجار 16ال يتعين على المجموعة إجراء أي تعديالت عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي  

من تاريخ  16باستثناء عقد اإليجار من الباطن. تقوم المجموعة بالمحاسبة عن عقود اإليجار الخاصة بها وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي 

 .التطبيق األولي

يجار من الباطن بالرجوع إلى أصل "حق ، يتعين على المجموعة إجراء تقييم لتصنيف عقد اإل16بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 االستخدام" وليس األصل األساسي. ال يوجد لدى المجموعة أي موجودات عقد إيجار من الباطن.

 

 د( األثر على القوائم المالية

 م.2019يناير  1قامت المجموعة عند قياس التزامات عقد اإليجار بخصم دفعات عقد اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في 

 بآالف الرياالت

 السعودية

 الموجودات:                                                                                                     

 موجودات حق االستخدام 40,477

(3,153)  مدفوعات مقدمة  وموجودات أخرى 

 األثر اإلجمالي علي الموجودات:                                                                   37,324

  

:المطلوبات   

(37,324) عقد اإليجار                                                                 التزامات    

(37,324)  األثر اإلجمالي على المطلوبات:                                                                  

  

 حقوق الملكية                                                                        

 األثر اإلجمالي على حقوق الملكية:                                                             -

 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  4-2

المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات  ىأحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر عل إجراءإعداد القوائم المالية من اإلدارة  يتطلب

نها والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف التي ينتج ع

قد تختلف النتائج  فبالتاليغيرها من المصادر.  عندات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة أساس إصدار األحكام حول القيم الدفترية للموجو

 التقديرات. أساساها على بنيت التي تلكالفعلية عن 

عة التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراج على التعديالت اثباتتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم 

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

 المستقبلية.ومن الفترات الحالية 

األولية  الية التي تعتبر جوهرية في القوائم الماليةة، قامت اإلدارة بوضع التقديرات واألحكام التمجموعفي سياق تطبيق السياسات المحاسبية لل

 :الموحدة الموجزة 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعداتانخفاض القيمة وتحديد القيم المتبقية و •

 عقود اإليجارتصنيف  •

 اإليجار إذا ما كانت الترتيبات تتضمن عقود إيجار.عقود  •

 اإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية    •

 االستثمار في الشركات التابعة اذا ما كانت المجموعة لها تأثير كبير على المستثمرين. •

 التوحيد إذا ما كانت المجموعة لها تحكم فعلي في المستثمرين. •

 .المرجح لنسب الخسائرقياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين وهو افتراض أساسي لتقدير المتوسط  •
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 تتمة - السياسات المحاسبية الهامة.  4     

 تتمة -األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  4-2

 المتبقية المقدرة واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات تحديد القيم         

   سنوية. بناء  علىالتقارير التتم مراجعة القيم المتبقية المقدرة والعمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات من قبل اإلدارة في كل فترة إعداد   

 المراجعة ، يتم إجراء تعديالت مستقبلية على القيمة المتبقية المقدرة والعمر اإلنتاجي المقدر للممتلكات والمعدات.

 منافع الموظفين        

   مع مراعاة  19 رقم وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي المقدرةيتم وضع مخصصات لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفق ا لطريقة ائتمان الوحدة 

يتم احتساب  .زامات المنافع المحددةالمخصص بناء  على القيمة الحالية اللت اثباتيتم  .قانون العمل في البلد المعني الذي تعمل فيه الشركة التابعة

المحددة باستخدام افتراضات على متوسط المعدل السنوي للزيادة في الرواتب ومتوسط فترة التوظيف ومعدل  المنافعالقيمة الحالية اللتزامات 

يتم تحديد أسعار الخصم بما  .يتم احتساب االفتراضات المستخدمة على أساس ثابت لكل فترة وتعكس أفضل تقدير لإلدارة الخصم المناسب.

السعودية  يتماشى مع أفضل تقدير متاح لعائدات السوق المتوفرة حالي ا في تاريخ التقرير مع الرجوع إلى منحنى أسعار الفائدة في المملكة العربية

 .ا  أو أي أساس آخر ، إذا كان ذلك ممكن

 اإليرادات من العقود مع العمالء 4-3

 إطار مفاهيم شامل لتحديد مبلغ وتوقيت االعتراف باإليرادات.  15ينشئ المعيار الدولي للتقارير المالية 

يتطلب  -في وقت معين أو بمرور الوقت  -يتم إثبات اإليرادات عند حصول العميل على السيطرة على الخدمات. إن تحديد توقيت نقل السيطرة 

 . ا  اتخاذ حكم
 األداء وشروط السداد الهامة مطلوباتوقيت استيفاء طبيعة وت نوع الخدمة

ترتيب إيجار سفن لمدة 

 محدودة

 سفن لمدة محدودة، تقيس المجموعة مدى إنجازها بشأن االستيفاء التام لاللتزام باألداء باستخدام مقياسالفي حالة إيجار 

إلى أن المجموعة تصااااااادر فواتير بمبالغ محددة لكل يوم خدمة يتم تقديمها، فلدى  نظرا  ، وذلكزمني. باإلضاااااااافة إلى 

 .يتفق مباشرة مع قيمة أداء المجموعة الذي أنجزته حتى تاريخه الذيالمجموعة الحق في إصدار فواتير للعميل بالمبلغ 

 إيجار السفن بالرحلة
ز على أساس عدد األيام المنقضية مقارنة  بإجمالي عدد األيام في حالة إيجار السفن بالرحلة تقوم المجموعة بقياس اإلنجا

 المتوقع في الرحلة لكل عقد. باإلضافة إلى ذلك، فإن مدة العقد المبرم لكل رحلة تكون أقل من سنة عادة .

 ايرادات الخدمات اللوجستية

 الشحن وخدمات النقل.ايرادات الخدمات اللوجستية باستثناء الخطوط المالحية تشمل تنفيذ طلبات 

يتم إثبات ايرادات الخدمات اللوجستية في النقطة التي يتم فيها اكمال تقديم  15بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

 الخدمات للعميل.

 

في العقد وتقييم ما إذا  تقديمها للعميلن خالل تحديد كل سلعة أو خدمة محددة نص على م15يتم تطبيق مبادئ المعيار الدولي للتقارير المالية 

ف يستند إلى وقائع وظرو ما  ميل. يتطلب هذا التقييم حكعكانت المنشأة تحصل على السيطرة على السلعة أو الخدمة المحددة قبل نقلها إلى ال

إلى عدد األيام المنقضية مقارنة  بإجمالي عدد األيام في كل رحلة للعقد(  دا  محددة. باإلضافة إلى ذلك، تطبق المجموعة طريقة اإلنتاج )أي، استنا

 لقياس مدى تقدم اإليرادات. 

ات معينة )متغيرة أو مشروطة يحق للمجموعة في بعض ترتيبات اإليرادات الحصول على بعض المزايا المتغيرة أو تعهدها بدفع التزام

 بطبيعتها(. تقوم اإلدارة أثناء تحديد سعر المعاملة بتطبيق حكمها عند تقدير المقابل المتغير وكذلك في تقييده.

 

 األدوات المالية 4-4

ود شراء أو بيع البنود غير متطلبات إثبات وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عق 9يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 

 المالية. 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (1

خل الشامل عند االثبات األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الد

استثمارات في أدوات حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة  –الدين، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثمارات في أدوات  –اآلخر 

عادة  ما يستند إلى نموذج األعمال الذي يتم  9من خالل الربح أو الخسارة. إن تصنيف الموجودات المالية وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 

فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي تكون فيها  ا  الموجودات المالية وكذلك خصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. ال يتم أبد من خالله إدارة

 من ذلك، يتم تقييم األداة المالية المختلطة ككل بهدف تصنيفها. الموجودات المالية هي المضيف ضمن نطاق المعيار، وبدال  

 ية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.يتم قياس الموجودات المال

 يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و -

 نقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات ال -
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 تتمة –األدوات المالية  4-4 

 تتمة – تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية (1

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

 في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. تنشأ بنودها التعاقدية -

 

 عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للمجموعة أن تختار بشكل نهائي

 ة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار على حدة.عرض التغيرات الالحقة في القيم

لما تم بيانه أعاله، يتم  وفقا  بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  المقاسة إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة 

أن  قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة. وعند اإلثبات األولي، يحق للمجموعة

لعادلة من خالل الدخل الشامل تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة ا

طريقة اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ ب

 أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.

ر مالي جوهري مقاس بشكل أولي بسعر المعاملة( بالقيمة العادلة، يتم القياس األولي للموجودات المالية )ما لم تكن ذمم مدينة تجارية دون عنص

 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.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة 

 من خالل الربح أو الخسارة

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات صافي المكاسب والخسائر، وتشمل أي 

 فائدة أو دخل توزيعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة. 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

 

فائدة الفعلية. يتم تخفيض يتم القياس  الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باسااااااتخدام طريقة ال

يتم إثبات إيرادات الفائدة وأرباح وخسااااااائر تحويل  . التكلفة المطفأة بخسااااااائر االنخفاض في القيمة

ضمن العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة. يتم إثبات أي ربح أو خسارة 

 الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات الدين 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. إن إيرادات الفائدة التي يتم احتساااااابها باساااااتخدام 

األجنبية واالنخفاض في القيمة يتم طريقة الفائدة الفعلية، وكذلك أرباح وخساااااااائر تحويل العمالت 

إثباتها ضاامن الربح أو الخسااارة. يتم إثبات صااافي األرباح والخسااائر األخرى ضاامن الدخل الشااامل 

اآلخر. وعند التوقف عن اإلثبات، فإن األرباح والخساااااائر المتراكمة في الدخل الشاااااامل اآلخر يعاد 

 تصنيفها إلى الربح أو الخسارة.

وات حقوق االستثمارات في أد

الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات ضاااااامن 

سترداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم  الربح أو الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح ا

خسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها أبد ا إلى الربح أو إثبات األرباح وال

 الخسارة.

 

 

 والنقد وما في حكمه. واألصول التعاقديةتتكون الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية         

 

 الالحق والربح والخسائرالتصنيف والقياس  -المطلوبات المالية 

 المالية المطلوبات تصنيفالربح أو الخسارة. يتم  قائمةتم تصنيف المطلوبات المالية عند قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل ي

الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة ، وهي مشتقة أو مخصصة على هذا النحو عند  قائمةمن خالل  بالقيمة العادلة

والخسائر، أ المكاسببالقيمة العادلة وصافي  يتم قياسها الربح أو الخسارة قائمةمن خالل  بالقيمة العادلة االعتراف األولي. المطلوبات المالية

المالية األخرى الحق ا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة  المطلوباتالربح أو الخسارة. يتم قياس يتم اثباتها في  شاملة أي مصروفات فائدة

وخسائر صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة. يتم احتساب أي ربح أو خسارة عند  مكاسب. يتم احتساب مصروفات الفوائد والفعال

 في الربح أو الخسارة. ا  عدم االعتراف أيض
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 تتمة –األدوات المالية  4-4  

 االستبعادات

 األصول المالية

األصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي ، أو تقوم بنقل الحقوق لتلقي التدفقات باستبعاد تقوم المجموعة 

ملكية األصل المالي تم نقلها أو عدم قيام المجموعة بتحويلها أو االحتفاظ  منافعتكون فيها جميع مخاطر و الى حد كبير عمليةالنقدية التعاقدية في 

 الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي. منافعبها بكافة مخاطر و

بشكل جوهري بها ، ولكنها تحتفظ بكل أو  ةالمركز المالي الخاص قائمةتقوم بموجبها بنقل األصول المعترف بها في  عملياتدخل المجموعة في ت

 .محولةاألصول ال استبعاداألصول المحولة. في هذه الحاالت ، ال يتم  ومنافعبجميع مخاطر 

 المطلوبات المالية

ا بإلغاء  بمطلوباتهاعند الوفاء  بالمطلوبات المالية بالغاء االعترافتقوم المجموعة  التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها. تقوم المجموعة أيض 

مطلوبات الالمعدلة مختلفة اختالف ا جوهري ا ، وفي هذه الحالة  للمطلوباتعندما يتم تعديل شروطها وتكون التدفقات النقدية  وبات الماليةالمطل

 .بالقيمة العادلة يتم اإلعتراف بها إلى الشروط المعدلة المستندة ةجديدال ماليةال

المدفوع )بما في ذلك أي أصول غير نقدية محولة أو مطلوبات  والمقابلمطفأة ال، الفرق بين القيمة الدفترية  المطلوبات الماليةعند استبعاد 

 في الربح أو الخسارة.يتم اإلعتراف بها مفترضة( 

 

 :يتم قياس مخصصات الخسائر على أي من األسس التالية 9بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 

من تاريخ القوائم  ا  شهر 12: وهي ناتجة عن أحداث تعثّر محتملة عن السداد خالل فترة ا  شهر 12االئتمانية المتوقعة على مدى الخسائر   -

 المالية؛ و

اد على دالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية: وهي الخسائر االئتمانية التي تنتج من جميع أحداث التعثّر المحتمل عن الس  -

 مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

 تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.

ة، فإن عند تحديد ما إذا كانت المخاطر االئتمانية ألصل مالي قد زادت بشكل كبير منذ اإلثبات األولي وعند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقع

مات المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة والمتاحة دون تكلفة أو جهد غير مبرر. ويشمل ذلك كال من المعلو

 . والتحليل الكمي والنوعي استنادا  إلى الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المستنير، بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية

      

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة

ئر االئتمانية بأنها القيمة الحالية لكافة النقص في النقد إن الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل للخسائر االئتمانية. يتم قياس الخسا

الئتمانية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للشركة وفقا  للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها(. يتم خصم الخسائر ا

 المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لألصل المالي.

 ا  خفضة قيمتها ائتمانيالموجودات المالية المن

ة العادلة من تقوم المجموعة بتاريخ كل قوائم مالية بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدين المدرجة بالقيم

القيمة ائتماني ا عند وقوع حدث أو أكثر يكون له . يتم تقييم األصل المالي على أنه منخفض ا  خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة القيمة ائتماني

 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.

اض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى، بما فيها موجودات العقود ومدينو تأجير تمويلي، يتم عرض خسائر االنخف

 . العمومية واالدارية روفاتتحت بند المصبشكل منفصل في قائمة األرباح أو الخسائر 

 

 

 وما في حكمه نقدال 4-5

خالل ثالثة  ةستحقممن النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل ومرابحات الموحدة الموجزة في قائمة المركز المالي  يتكون النقد وما في حكمه

 .تهاتخضع لمخاطر جوهرية للتغير في قيم الأشهر أو أقل والتي 
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 المخزون  4-6

بما  صادر أوال   المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تقاس تكلفة المخزون المستخدم باستخدام طريقة الوارد أوال   يتم قياس

 .شرائهافي ذلك مخزون الوقود. يتم تحميل قطع غيار السفن والمواد االستهالكية األخرى على المصروفات عند 

مصروفات مباشرة  أيتكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية ووتتضمن التكلفة صافي سعر الشراء )بعد الخصومات التجارية( 

 المخزون. باقتناءأخرى متعلقة 

 

 الممتلكات والمعدات 4-7

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

)الموجودات  طويلة األجل ئيةاإلنشالمشاريع باوجدت. وتشمل هذه التكلفة تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض 

 .اإلثباتإذا استوفت معايير  المؤهلة(

 لهاكموجودات  بشكل فردي هذه األجزاء بإثباتعند الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على فترات، تقوم المجموعة 

الدفترية للممتلكات والمعدات في القيمة  تكلفتهإجراء فحص رئيسي، يتم إثبات  عندما يتموبالمثل،  أعمار إنتاجية محددة وتستهلكها وفقا  لذلك.

 عند تكبدها.   الموحدة الموجزة الربح أو الخسارة قائمة. يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في في حالة استيفاء معايير اإلثبات

 

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

 التالي:

 

 عمار اإلنتاجية )بالسنوات(األ الممتلكات والمعدات

  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 وياتاساحة الح معدات

 

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

 تكاليف التسفين(.ك) أو إصالحا رئيسيا   يمثل فحصا   ا  غير مادي جزء  أو  ماديا   يكون جزء  المنفصل  الجزءعلى حدة.  جزءكل 

كبند  واستهالكه رسملتهوبالتالي  من تكاليف السفن رئيسي كجزءتسفين  يففإنه يتم تقدير أول تكال ،المجموعة سفن تكاليف لغرض إثبات

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

الموحدة تسفين قبل التاريخ المحدد لها، يتم قيد القيمة الدفترية الحالية لتكاليف التسفين كمصروف فورا  في قائمة الربح أو الخسارة األولية 

 .الموجزة 

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

صل )المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة أو خسارة ناتجة عن استبعاد األ

 األولية الموحدة الموجزة  عند استبعاد األصل.

االستهالك للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا كان  عمار اإلنتاجية وطرقيتم مراجعة القيم المتبقية واأل

 .مالئما  ذلك 

 16لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم  ا  يتم احتساب قطع الغيار واألالت الرأسمالية التي تستوفي تعريف الممتلكات واآلالت والمعدات وفق

 ت.فيما يتعلق بالممتلكات والمعدا
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 السفن تحت اإلنشاء   4-8

بناء سفن جديدة ولكنها غير جاهزة لالستخدام المخصص. يتم تحويل هذه  لقاء المدفوعة المبالغ فترةالتتضمن السفن تحت اإلنشاء في نهاية 

 لالستخدام المخصص لها. جاهزةإلى فئات الموجودات ذات الصلة ويتم استهالكها عندما تكون  المبالغ

  لموجودات غير الملموسةا 4-9

في القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم إطفاء الموجودات  االنخفاض وخسائراإلطفاء المتراكم  يتم قياس الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  

على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة. يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل تدفق غير الملموسة 

موثوق. يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات  بشكل التدفقات تلكإلى المجموعة ويمكن قياس مبلغ  بهاالمنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة 

 .ضروريا  في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا كان ذلك  قيمتهااإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في  هاعمارألموسة وغير المال

ى تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مد

ها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم تاألعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجع

 راتمراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. يتم معالجة التغي

اإلطفاء،  في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل محاسبيا  وذلك بتغيير فترة أو طريقة

د في حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محد

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة  كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.

 االستثمارات في الشركات الزميلة   4-10

القرارات الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيرا  كبيرا . التأثير الكبير هو قدرة المجموعة على المشاركة في 

 المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنها ال تُعد سيطرة أو سيطرة مشتركة على هذه السياسات. 

وجبها يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه القوائم المالية الموحدة الموجزة باستخدام طريقة حقوق الملكية والتي بم

وتعدل التكلفة بعد ذلك بحيث تسجل حصة المجموعة   شركة الزميلة بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة الموجزةيسجل االستثمار في ال

 في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة. عندما تتجاوز حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة ملكيتها في الشركة

 عن المجموعة تتوقفة في الشركة الزميلة( الزميلة )التي تشمل أي ملكية طويلة األجل تشكل في مضمونها جزء  من صافي استثمار المجموع

قانونية أو تعاقدية أو قامت مطلوبات . تسجل الخسائر اإلضافية فقط بالقدر الذي تتكبد فيه المجموعة اإلضافية الخسائر من بحصتها االعتراف

ستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه وإذا قامت الشركة الزميلة في فترة الحقة بتسجيل أرباح، ت. بمدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة

 األرباح فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائر غير المسجلة.

ثمر تتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية اعتبارا  من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المست

عند االستحواذ على االستثمار في الشركة الزميلة، تسجل أي زيادة في تكلفة االستثمار عن حصة المجموعة في صافي و .فيها شركة زميلة

صة القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة وتدرج في القيمة الدفترية لالستثمار. تسجل أي زيادة في ح

العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة الزميلة عن تكلفة االستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة في قائمة المجموعة من صافي القيمة 

 في السنة التي يتم فيها االستحواذ على االستثمار. الموحدة األولية األرباح أو الخسائر 

األولية اح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل في القوائم المالية عندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة زميلة للمجموعة، تسجل األرب

 .للمجموعة فقط بقدر ملكيتها في الشركة الزميلة التي ال تتعلق بالمجموعة  الموحدة الموجزة

 

 عقود االيجار  4-11

المعدّل، وبالتالي لم يتم تعديل معلومات المقارنة وال يزال يتم باستخدام منهج األثر الرجعي  16طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 

. يتم اإلفصاح عن تفاصيل السياسات 4وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  17اإلفصاح عنها بموجب معيار المحاسبة الدولي 

بشكل منفصل إذا كانت مختلفة عن تلك  4ايير الدولية للتقرير المالي وتفسير لجنة تفسيرات المع 17المحاسبية بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 .1-4وتم اإلفصاح عن أثر التغييرات في اإليضاح  16السياسات المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م2019يناير  1السياسة المطبقة من 

عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. ويكون العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد يعتبرتقوم المجموعة عند نشأة العقد بتقييم ما إذا كان العقد 

يطرة إيجار إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض. ومن أجل تقييم ما إذا كان العقد ينقل حق الس

 على استخدام أصل محدد، تجري المجموعة تقييما  حول ما إذا كان:

قد يتم تحديد ذلك األصل صراحة أو ضمنا ، ويجب أن يكون متميزا  ماديا  أو يمثل ما يقارب جميع  -العقد ينطوي على استخدام أصل محدد  - 

 ، عندئِذ ال يتم تحديد األصل؛الطاقة اإلنتاجية لألصل. وإذا كان المورد له حق أساسي في االستبدال

 للمجموعة الحق في الحصول على ما يقارب جميع الفوائد االقتصادية من استخدام األصل خالل فترة االستخدام؛ و   -
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 تتمة - . السياسات المحاسبية الهامة4 

 تتمة -عقود االيجار 4-11

 تتمة - م2019يناير  1السياسة المطبقة من 

بتغير كيفية وغرض  ةالمتعلق اتفي توجيه استخدام األصل.  ويكون للمجموعة هذا الحق عندما يكون لديها حقوق اتخاذ القرارللمجموعة الحق   -

في استخدام األصل. وفي الحاالت النادرة التي يتم فيها التحديد المسبق للقرار حول كيفية وغرض استخدام األصل، فانه يكون للمجموعة الحق 

 صل إذا:توجيه استخدام األ

 كان للمجموعة الحق في تشغيل األصل؛ أو -أ

 قامت المجموعة بتصميم األصل بطريقة تحدد مسبقا  كيفية وغرض استخدام األصل.  -ب

 م أو بعد ذلك التاريخ.2019يناير  1يتم تطبيق هذه السياسة على العقود التي تم إبرامها أو تغييرها في   -

 م2019يناير  1السياسة المطبقة قبل     

م، فقد حددت المجموعة ما إذا كان الترتيب يمثل عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار بناء  على تقييم 2019يناير  1بالنسبة للعقود المبرمة قبل 

 ما إذا كان:

 الوفاء بالترتيب يعتمد على استخدام أصل أو أصول محددة؛ و  -

 وينقل ترتيب ما الحق في استخدام األصل إذا تحقق أحد الشروط التالية:الترتيب قد نقل الحق في استخدام األصل.   -

 على أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج؛أو السيطرة إذا كان للمشتري القدرة أو الحق في تشغيل األصل أثناء الحصول  •

على أكثر من كمية ضئيلة  أو السيطرة الحصولإذا كان للمشتري القدرة أو الحق في التحكم في الوصول المادي إلى األصل أثناء  •

 من اإلنتاج ؛ أو

إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أنه كان هناك احتماال  بعيدا  بقيام األطراف األخرى بأخذ أكثر من كمية ضئيلة من اإلنتاج، وأن  •

 .إنتاج سعر الوحدة لكل وحدة إنتاج لم يكن ثابتا  ولم يساوي سعر السوق الحالي لكل وحدة

 المجموعة كمستأجر

التكلفة تقوم المجموعة بإثبات أصل "حق االستخدام" والتزام عقد اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. يتم مبدئيا  قياس أصل "حق االستخدام" ب

البداية، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة التي تتكون من المبلغ األولي اللتزام عقد اإليجار المعدل ألي دفعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ 

وافز مبدئية تم تكبدها وتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل األساسي أو استعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يوجد عليه، مخصوما  منه أي ح

 عقد إيجار.

داية عقد اإليجار إلى نهاية العمر اإلنتاجي ألصل "حق يتم الحقا  إستهالك أصل "حق االستخدام" باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ ب

لمستخدم االستخدام" أو نهاية مدة عقد اإليجار، أيهما أبكر. يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات "حق االستخدام" على نفس األساس ا

" بخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، وتعديله إلجراء للممتلكات والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، يتم دوريا  تخفيض أصل "حق االستخدام

 بعض عمليات إعادة قياس التزام عقد اإليجار.

استخدام معدل يتم مبدئيا  قياس التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بداية عقد اإليجار وخصمها ب

صعب تحديده بشكل موثوق، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي. وعادة  ما يإليجار، أو إذا كان ذلك المعدل الفائدة الضمني في عقد ا

 تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها كمعدل الخصم.

 تتكون دفعات عقد اإليجار المدرجة عند قياس التزام عقد اإليجار مما يلي:

 ؛جوهرها( الدفعات الثابتة )تشمل الدفعات الثابتة في  -

 ؛يتم قياسها مبدئيا باستخدام مؤشر أو معدل كما في تاريخ بداية عقد اإليجاراإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أومعدل، دفعات  -

 المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و -

ة خيار الشراء إذا كانت المجموعة متأكدة بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار، ودفعات عقد اإليجار في فترة التجديد االختيارية سعر ممارس -

أكدة إذا كانت المجموعة متأكدة بصورة معقولة من ممارسة خيار التمديد، ودفعات غرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن المجموعة مت

 معقولة من عدم قيامها باإلنهاء المبكر.بصورة 

دفعات عقد يتم قياس التزام عقد اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغييرا  في 

ير المجموعة للمبلغ المتوقع أن يكون مستحق الدفع اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، أو إذا كان هناك تغييرا  في تقد

 .بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا غيرت المجموعة تقييمها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء

الدفترية ألصل "حق االستخدام" أو تسجيله في الربح عندما يتم إعادة قياس التزام عقد اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة 

 أو الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل "حق االستخدام" إلى الصفر.
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 تتمة – السياسات المحاسبية الهامة. 4

 تتمة –عقود االيجار4-11

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة

شهرا  أو  12اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات "حق االستخدام" والتزامات عقد اإليجار لعقود اإليجار قصيرة األجل التي تبلغ مدتها 

أقل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة. تقوم المجموعة بإثبات دفعات عقد اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس 

 الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.القسط 

 المجموعة كمؤجر

 عندما تتصرف المجموعة كمؤجر، فإنها تحدد عند نشأة العقد ما إذا كان كل عقد إيجار يمثل عقد تأجير تمويلي أو عقد تأجير تشغيلي.

المصاحبة  والمنافعجوهري جميع المخاطر  ولتصنيف كل عقد إيجار، تجري المجموعة تقييما  شامال  حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل

جير لملكية األصل األساسي. وإذا كان هذا هو الحال، عندئِذ فإن عقد اإليجار يمثل عقد تأجير تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك، فإنه يمثل عقد تأ

اإليجار جزء رئيسي من العمر االقتصادي  تشغيلي. وكجزء من هذا التقييم، تأخذ المجموعة مؤشرات معينة بعين االعتبار مثل ما إذا كان عقد

 .لألصل

قد تقوم المجموعة بإثبات دفعات عقد اإليجار المستلمة بموجب عقود التأجير التشغيلي كإيراد على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة ع

 اإليجار.

 .16تكن مختلفة عن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم إن السياسات المحاسبية المطبقة على المجموعة كمؤجر في فترة المقارنة لم 

 يشتمل إجمالي االستثمار في عقد التاجير التمويلي على إجمالي دفعات عقد اإليجار المستقبلية على عقود التأجير التمويلي )مستحقات عقد

بين مستحقات عقد اإليجار وتكلفة األصل المؤجر كإيراد  اإليجار( باإلضافة إلى المبالغ المتبقية المقدرة المستحقة القبض. يتم تسجيل الفرق

تمويل إيجار غير مكتسب وألغراض العرض، يتم خصمه من إجمالي عقود التأجير التمويلي. يتم دوريا  مراجعة أي قيمة متبقية غير مضمونة 

 من الموجودات وتسجيل أي انخفاض في القيمة المتبقية على الفور.

باشرة األولية التي يتكبدها المؤجرون في التفاوض على عقد تأجير تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم اثباته يتم إضافة التكلفة الم

 على مدى فترة عقد اإليجار على نفس أساس إيرادات عقد اإليجار.

   "غير متداولة"وتصنيف الموجودات والمطلوبات إلى "متداولة"   4-12

المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/ غير متداول. تعتبر الموجودات متداولة تقوم 

 وذلك:

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

 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة •

 عشر شهرا  بعد الفترة المالية، أو  ىيتوقع تحققها خالل اثنعندما  •

عندما تكون نقدية وشبه نقدية ما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا   •

 الفترة المالية بعد

 تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غير متداولة".

 ات متداولة وذلك:تعتبر المطلوب

 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 •

 ة المالية.عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا  بعد الفتر عند •

 تصنف كافة المطلوبات االخرى كـ "غير متداولة".
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 تتمة – السياسات المحاسبية الهامة. 4

 العمالت األجنبية  تحويل  4-13

يتم والعرض، الموحدة الموجزة  للمجموعة بالريال السعودي. بالنسبة لكل منشأة، تقوم المجموعة بتحديد العملة  وليةاألالمالية  القوائم تظهر

   عملة العرض.البنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام قياس 

لفورية للعملة الوظيفية المعينة بالتاريخ الذي تصبح يتم، في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار ا

لة الوظيفية فيه المعاملة أوال مؤهلة لإلثبات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعم

تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة  بتاريخ إعداد القوائم المالية. يتم اثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو

لة ، باستثناء البنود النقدية التي تشكل جزء من تغطية مخاطر صافي استثمار المجموعة في عملية خارجية، ويتم اثباتها في االيرادات الشام

يضا  تسجيل أالتراكمي إلى قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة . يتم االخرى لحين بيع صافي االستثمار وعندئذ يعاد تصنيف المبلغ 

 .الدخل الشامل اآلخرالضريبة المحملة والمستردة المتعلقة بفروقات التحويل على تلك البنود النقدية في 

ولية وال يتم بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعامالت األ المسجلة بعملة أجنبية –تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية 

اريخ الذي يتم فيه تعديلها الحقا . تحول البنود غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالت

تجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع اثبات األرباح تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة االرباح أو الخسائر النا

بالقيمة العادلة  أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي يتم اثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس أرباحها أو خسائرها

 رى أو قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة ،على التوالي(.في اإليرادات الشاملة األخ

 

 ترجمة العمالت األجنبية  4-14

سعودي بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد القوائم المالية العند توحيد القوائم المالية، تحول موجودات ومطلوبات العمليات الخارجية إلى الريال 

فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت بالموحدة، وتحول قوائم الدخل الخاصة بها بأسعار التحويل السائد بتاريخ المعامالت. يتم اإلعتراف 

المتعلق بتلك العملية الخارجية  االَخرالدخل الشامل بيتم اإلعتراف . وعند استبعاد أي عملية خارجية، االَخرألغراض التوحيد في الدخل الشامل 

دفترية في قائمة الدخل الموحدة .يتم اعتبار الشهرة الناتجة عن االستحواذ على أي عملية خارجية، وكذلك تسويات القيمة العادلة إلى القيمة ال

خاصة بالعملية الخارجية وتحول بسعر التحويل الفوري السائد بتاريخ للموجودات والمطلوبات الناتجة عن االستحواذ كموجودات ومطلوبات 

 اعداد القوائم المالية الموحدة.

 

 الضرائبوالزكاة  4-15

الصاااادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربية الساااعودية )"الهيئة"( والتي  لألنظمةتخضاااع الشاااركة وشاااركاتها التابعة للزكاة وفقا  

، أيهما أعلى. تقوم اإلدارة الوعاء الزكوي٪ من الربح الزكوي المعدل أو على أساااس 2.5تخضااع للتفساايرات. تفرض الزكاة بمعدل ثابت بواقع 

في حال وجود ع دفعها للهيئة كما تقوم بإجراء تقييم دوري لموقف اإلقرارات الزكوية بتكوين المخصاااصاااات المالئمة على أسااااس المبالغ المتوق

. مطلوبات الزكاة اإلضااااافية، إن وجدت، والتي الموحدة الموجزة الموحدة الموجزة. يتم تحميل الزكاة على قائمة الربح أو الخسااااارة أي فروقات

 .يتم احتسابها في الفترة التي يتم فيها إنهاء الربوط تتعلق بالربط على السنوات السابقة الصادرة عن الهيئة

تحميل  ويتم الشركات التابعة خارج المملكة العربية السعودية يتم احتساب ضريبة دخل وفقا  لألنظمة ضريبة الدخل ذات الصلة في تلك الدول. 

. يتم تكوين مخصص لضريبة االستقطاع على الدفعات لألطراف غير المقيمة داخل الموحدة الموجزةالمصروف على قائمة الربح أو الخسارة 

الشاااركاء األجانب والشاااركات التي . كما تخضاااع ملكية الموحدة الموجزةعلى قائمة الربح أو الخساااارة  ويتم تحميلهاالممملكة العربية الساااعودية 

عة لضريبة الدخل وفقا  لحصصهم في نتائج المجموعة ويتم إدراجها كمصروف قطاع انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية في المجموتعمل في 

 .  الموحدة الموجزةو الخسارة أضمن قائمة الربح 

واألسااااس  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة الضااااريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصااااول والخصااااوم في  اثباتيتم 

ابلة المساااتخدمة في حسااااب الربح الخاضاااع للضاااريبة. يتم اإلقرار عموما  بااللتزامات الضاااريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الضاااريبية المق

ا لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصاام إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر  اثباتالخاضااعة للضااريبة. يتم  أصااول الضااريبة المؤجلة عموم 

لضريبة يمكن مقابلها استخدام الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخسائر الضريبية غير المستخدمة. ال يتم االعتراف بموجودات أرباح خاضعة ل

ومطلوبات الضااريبة المؤجلة هذه إذا كان الفرق المؤقت والخسااائر الضااريبية غير المسااتخدمة ناشاائة عن االعتراف المبدئي )بخالف ما يتعلق 

ألصول والخصوم في معاملة ال تؤثر على الربح الخاضع للضريبة وال الربح المحاسبي. باإلضافة إلى ذلك، ال يتم االعتراف بتكوين األعمال( ل

 بااللتزامات الضريبية المؤجلة إذا نشأ الفرق المؤقت من االعتراف األولي بالشهرة.

بااللتزامات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة   االعترافيتم 

إال في الحاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على التحكم في عكس الفرق المؤقت ومن المحتمل أال ينعكس الفرق المؤقت في المسااااااتقبل 

تم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة بهذه االستثمارات والفوائد إال بقدر المنظور. ال ي

 مستقبال. ما يكون من المحتمل وجود أرباح ضريبية كافية يمكن االستفادة منها مقابل فوائد الفروق المؤقتة ويتوقع عكسها
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 تتمة – الضرائبالزكاة و 4-15 

تخفيضاااها إلى الحد الذي يصااابح من غير المحتمل توفر يتم تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضاااريبة المؤجلة في نهاية كل فترة تقرير و

 أرباح ضريبية كافية فيه للسماح باسترداد كل األصل أو جزء منه.

 االلتزامات واألصول الضريبية المؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها تسوية االلتزام أو األصل المحققيتم قياس 

 ، بناء  على معدالت الضاارائب )والقوانين الضااريبية( التي تم ساانها أو ساانها بشااكل جوهري الفترة المشاامولة بالتقرير. يعكس قياس المطلوبات

سوية وجودات الضريبية المؤجلة اآلثار الضريبية التي ستتبع من الطريقة التي تتوقع المجموعة، في نهاية فترة إعداد التقارير، استرداد أو توالم

 .القيمة الدفترية ألصولها وخصومها

 

 تكاليف االقتراض  4-16

 ليصبح جاهزا  إنشاؤه أو إعداده وقتا  طويال  الذي يستغرق مؤهل ويتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل 

خالل الفترة التي  كمصااروفتكاليف االقتراض األخرى  كافةلبيع كجزء من تكلفة األصاال المعني. يتم تسااجيل لأو  غرض الذي أنشاائ من أجلهلل

 .القروض تلك على للحصول المجموعةالتي تتكبدها  األخرى والتكاليف. تتكون تكاليف االقتراض من التكاليف التمويلية كبد فيهاتت

 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  4-17

بتقييم ما إذا كان هناك مؤشاااار على انخفاض قيمة أصاااال ما. في حالة وجود أي مؤشاااار أو عندما  مالية، قوئم كل اعدادبتاريخ  ،تقوم المجموعة

القيمة  هيلالسااترداد  ةالقابل القيمةألصاال. االسااترداد  ةالقابل القيمةاختبار انخفاض القيمة الساانوي لألصاال، تقوم المجموعة بتقدير  يكون مطلوبا  

. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد ألصل فردي أعلى أيهما ،ناقصا تكاليف االستبعاد والقيمة المستخدمةالعادلة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد 

النقدية من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى.  التدفقات، ما لم يكن األصاااال ال ينتج تدفقات نقدية مسااااتقلة إلى حد كبيرعن ةعلى حد

ل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسااااترداد، يعتبر األصاااال منخفض القيمة ويتم تخفيضااااه إلى قيمته عندما تزيد القيمة الدفترية لألصاااا

 القابلة لالسترداد.

يتم خصااام التدفقات النقدية المساااتقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باساااتخدام معدل خصااام يعكس تقييمات الساااوق الحالية  الحالية،القيمة  تقييمعند 

تكاليف االستبعاد، تؤخذ معامالت السوق األخيرة في االعتبار.  ة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا  خاصقيمة الزمنية للنقود والمخاطر اللل

ستخدام نموذج تقييم مناسب. يتم اإلعتراف  سعار األسهم هذه العمليات الحسابية بمضاعفات بإذا لم يتم تحديد مثل هذه المعامالت، يتم ا التقييم وأ

بخسائر االنخفاض في القيمة للعمليات المستمرة في قائمة  االعترافولة أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة. يتم االمدرجة للشركات المتد

تم إعادة تقييمها سااابقا وتم مع وظيفة الموجودات المنخفضااة القيمة، باسااتثناء اي ممتلكات  تتوافقالدخل الموحدة ضاامن فئات المصااروفات التي 

تصاال  أنباالنخفاض في القيمة العادلة في الدخل الشااامل اآلخر إلى  االعترافاضااافة إعادة التقييم إلى الدخل الشااامل اآلخر. في هذه الحالة، يتم 

 سابقة. تقويممبلغ إعادة 

 

لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشاار على أن خسااائر انخفاض القيمة  بتاريخ كل تقرير مالي تقويمالشااهرة، يتم إجراء  باسااتثناء للموجوداتبالنساابة 

لم تعد موجودة أو قد انخفضات. في حالة وجود مثل هذا المؤشار، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالساترداد لألصال أو الوحدة  ساابقا   المثبتة

قا فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة المنتجة للنقد. يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها ساب

وز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لالسترداد اآخر خسارة انخفاض في القيمة. يحدد العكس بحيث ال تتجبلالسترداد لألصل منذ اإلعتراف 

بخسااارة انخفاض القيمة لألصاال في  االعترافبالصااافي بعد االسااتهالك في حالة عدم  وز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدهااوال تتج

 الموحدة. الربح أو الخسارةبهذا العكس في قائمة  االعترافالسنوات السابقة. يتم 

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

 وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها. خالل الفترةاختبار الشهرة لتحديد االنخفاض في القيمة يتم  •

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

بخسارة انخفاض  االعترافللنقد( اقل من قيمتها الدفترية، يتم  المنتجةندما تكون القيمة القابلة لالسترداد )الوحدة تتعلق بها الشهرة، ع

 القيمة، ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.

لتحديد االنخفاض في القيمة إما بشكل فردي أو  خالل الفترةمحددة غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير ال يتم اختبار الموجودات •

 لنقد حسبما هو مالئم وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.ل المنتجةوحدة العلى مستوى 
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 التوزيعات النقدية على المساهمين  4-18

. المجموعةالموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفا  على رغبة تقوم المجموعة بإثبات توزيعات نقدية للمساااااهمين كمطلوبات وذلك عند 

يتم عندما أو  المصااادقة عليها من قبل المساااهمينوطبقا  لنظام الشااركات في المملكة العربية السااعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند 

 يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.. مجلس اإلدارةقبل من  لمرحليةد التوزيعات ااعتما

 

 منافع الموظفين  4-19

اضااات حدد المجموعة االفتراضااات المسااتخدمة في تحديد العناصاار األساااسااية لتكاليف تلبية الوفاء باإللتزامات المسااتقبلية. يتم تحديد هذه االفترت

شارة الخبراء االكتواريين للمجموعة وتتضمن تلك  ست علقة المستخدمة لتحديد تكاليف الخدمة العادية و العناصر التمويلية المتاالفتراضات بعد إ

 تمان المتوقعة. ئبالمطلوبات. يتم حساب التزام المزايا المحددة من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة اال

 الموظفين قصيرة األجل منافع (1 

المتوقع دفعه إذا كان لدى يتم احتسااااااب مزايا الموظفين قصااااايرة األجل كمصاااااروفات عند تقديم الخدمة ذات الصااااالة. يتم إثبات االلتزام بالمبلغ 

 ل موثوق.الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي لدفع هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة التي قام الموظفن بتقديمها، ويمكن تقدير االلتزام بشك

 المحددة نافعخطط الم (2

لموظفين. يمثل هذا االلتزام غير الممول المبلغ المستحق يتم تكوين مخصص بالمبالغ المستحقة للموظفين بموجب نظام العمل السعودي وعقود ا

 لكل موظف على أساس االستمرارية.

اإلئتمان تقدم الشااااركة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. إن هذه المكافآت غير ممولة، ويتم تحديد تكلفة تقديم هذه المكآفآت باسااااتخدام طريقة وحدة 

 . 19ة الدولي رقم المتوقعة والمعدلة وفقا  لمعيار المحاسب

دراجها مباشرة في إإن عمليات إعادة القياس، والتي تتكون من األرباح والخسائر اإلكتوارية )بعد إستبعاد الفائدة على التزام المزايا المحددة( يتم 

المبقاة من خالل الدخل الشاااااامل اآلخر في  مع إدراج المبالغ المدينة أو الدائنة المقابلة في األرباح  الموحدة الموجزة األوليةقائمة المركز المالي 

 في فترات الحقة.  الموحدة الموجزة األوليةالفترة التي تنشأ فيها. ال يتم تصنيف عمليات إعادة القياس إلى قائمة الربح أو الخسارة 

 يتم إدراج تكاليف الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة: 

 دة الخدمة، وبتاريخ تعديل البرنامج أو تخفيض م •

 تاريخ تسجيل الشركة لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة، )أيهما أسبق(.  •

 

بند  يتم احتساااااب الفائدة بتطبيق معدل الخصاااام على اإللتزام المحدد. وتقوم الشااااركة بإثبات التغيرات التالية ضاااامن التزام المنافع المحددة تحت

 ية" ضمن قائمة الربح أو الخسارة: "تكلفة المبيعات" و"المصروفات العمومية واإلدار

  تكاليف الخدمة المكونة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفيضات والتسويات غير الروتينية. •

 مصروفات أو إيرادات صافي الفائدة.  •

 الموظفين األخرى طويلة األجل  نافعم (3

قرررررتوظما الموظفون مظاقل خمماتمم ف  اإن التزام الشررررررمة فيما يتالت قاقرررررتوظايا  الموظفين طويلة األجل مو مقلا المزايا المقرررررتظقلية الت  

 لخقارة. يتم إعامة الظياس ضمن يائمة الرقح أو اا  الفترا  الوالية والقاقظة. يتم خصم مذه المزايا لتوميم ييمتما الوالية إذا مان التأثير جومري

 ف  الفترة الت  تنشأ فيما.  الموحدة الموجزةاألولية 

 إنماء الخممة نافعم (4

 المجموعةأن تقررررررروذ عرل مذه المزايا أو عنمما تظوم  للمجموعةيتم توميل مزايا إنماء الخممة ممصرررررررروفا  عنمما م يمون من المممن 

من تاريخ  ا  شرررمر 12ايا إذا لم يمن من المتويع تقررروية المزايا قالمامل خ ل قإثقا  تماليف إعامة الميملة، أيمما أقرررقت. ويتم خصرررم مذه المز

 .التظرير
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 المخصصات 4-20

( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر الزامي)قانوني أو  إلتزام حالييتم إثبات المخصصات عند وجود 

بشكل موثوق به. وفي الحاالت التي تتوقع  المطلوباتوأنه يمكن تقدير مبلغ  المطلوباتاستخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد 

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

بعد   الموحدة الموجزةفقط عندما تكون عملية االسترداد مؤكدة فعال . يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة 

 خصم أية مبالغ مستردة.

 المحتملة لمطلوباتالموجودات وا 4-21

 إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ، ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تحقيق منافعال يتم 

ن محتملة ناشئة عن أحداث سابقة ال يمك يتم إجراء تقييم في تاريخ كل فترة مالية لالعتراف بالمطلوبات المحتملة والتي تكون مطلوباتاقتصادية.

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

 

 السهمية ربح 4-22

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

ائمة في بداية القاألسهم العادية القائمة )المقام( خالل الفترة. إن المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة هو عدد األسهم العادية 

أو المصدرة خالل الفترة مضروبة في عامل ترجيح الوقت. عامل ترجيح الوقت هو عدد األيام التي  ةالفترة، معدلة بعدد األسهم العادية المشترا

 يد من الظروف.في العد ا  تكون فيها األسهم مستحقة كنسبة من إجمالي عدد األيام في الفترة؛ يكون التقريب المعقول للمتوسط المرجح كافي

يتم احتساب صافي ربح السهم المخفض للسهم عن طريق قسمة العائد على الربح لحقوق الملكية لمساهمي الشركة االم على المتوسط المرجح 

جميع أسهم حقوق الملكية المحتملة  ليإصدارها عند تحو تميالمتوسط المرجح لعدد األسهم التي س یلعدد األسهم القائمة خالل السنة باإلضافة إل

 إلى أسهم حقوق الملكية.

 

 االحتياطي النظامي  4-23

٪ من صافي الربح أو الخسارة في كل سنة إلى 10تحويل  الشركة، يجب على والنظام األساسي للشركة الشركات السعودينظام  ألحكاموفقا  

 .على المساهمين في الشركة للتوزيع٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل 30حتياطي اال يبلغ إجمالياالحتياطي النظامي حتى 

  وقود إعانة 4-24

بتقديم اإلعانة.  المتعلقةااللتزام بجميع الشروط  معو المجموعةيتم احتساب إعانة الوقود على أساس الكمية المشتراة والمستخدمة من قبل 

 عندما ترتبط اإلعانة ببند المصروفات، يتم االعتراف بها كإيرادات على أساس منتظم على مدى الفترات التي يتم فيها تحميل التكاليف ذات

 األرباح أو الخسائرلحکومية المتعلقة بشراء الوقود في قائمة ا باإلعانة باإلعترافالمجموعة  تقومالصلة، والتي يعتزم تعويضها، كمصروف. 

 .کإيرادات إعانة الوقود

 التقارير القطاعية  4-25

تكبد نفقات، بما في ذلك يحصل منها على إيرادات ويقد  ذيفي األنشطة التجارية وال يشارك والذيأحد مكونات المجموعة  يعتبر القطاع

تتعلق بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى. يتم مراجعة النتائج التشغيلية لكافة قطاعات التشغيل اإليرادات والمصروفات التي 

بشكل منتظم من قبل صانعي القرارات التشغيلية في المجموعة حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه، والتي تتوفر بشأنها 

 معلومات مالية منفصلة.

 جموعة إلى وحدات أعمال بناء على عملياتها ولها القطاعات التالية:تنقسم الم

 قطاع نقل النفط الخام •

 الكيماوياتقطاع نقل  •

 قطاع الخدمات اللوجستية  •

  قطاع نقل البضائع السائبة •

 خرىاإلدارة العامة وأ •

في نهاية كل فترة بمراجعة تقرير القطاعات المذكورة اعاله التخاذ قرارات بشأن الموارد التي يتم توزيعها على القطاعات  مجموعةتقوم إدارة ال

 .الخاصة بالقطاعاتوالموجودات والمطلوبات وكذلك معايير عرض اإليرادات والمصروفات 
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 القطاعات التشغيلية  .5

 

مثل االتجاهات في نمو المبيعات ومعدالت العائد ومستوى  -خدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل ألن لها خصائص اقتصادية مختلفة  القطاعات. تقدم هذه التشغيليةاستراتيجية وهي القطاعات قطاعات لدى المجموعة أربعة 

 ولديها استراتيجيات تسويقية مختلفة. -رأس المال االستثماري 

 :مبينإلى وحدات أعمال بناء على عملياتها كما هو غراض اإلدارة، تنقسم المجموعة أل (أ

 2019 يونيو 30

  الكيماويات نقل قطاع  الخام النفط نقل قطاع

 الخدمات قطاع

  اللوجستية

 البضائع نقل قطاع

 السائبة

 

وأخرى العامة اإلدارة   

 

 اإلجمالي

            
  3,146,053    9,462    250,852    501,772    534,603    1,849,364   اإليرادات

 (2,610,680)    1,815   (212,187)   (433,259)   (451,875)   (1,515,174)  التشغيل تكاليف

  130,937   -  -   5,422    4,804    120,711  الوقود  إعانة

  666,310    11,277    38,665    73,935    87,532    454,901  الربح إجمالي

 (94,937)   (56,846)   (9,556)   (21,277)   (5,850)   (1,408)  مصروفات إدارية وعمومية

  10,098    5,717    1,339    1,272    1,231    539  ايرادات أخرى، صافي

 (261,016)   (64,470)   (11,482)   (13,303)   (34,049)   (137,712)  تمويل روفاتمص

 أرباح/)خسائر(الحصة في 

 (32,176)   (32,176)   -  -  -  - زميلةال اتشركال

  288,279   (136,498)    18,966    40,627    48,864    316,320  بل الزكاة والضريبةالدخل ق

            

 

 

للتحليل اإلداري الداخلي، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن أي  إن اإلدارة لدى المجموعة ال ترى أن التوزيع الجغرافي لعمليات المجموعة يعد مالئما  إن سفن المجموعة تعمل في أنحاء العالم وال تتركز على منطقة جغرافية معينة.  

 معلومات حول القطاعات الجغرافية.

 

 محددة حول كل قطاع.الية اع وتقييم أدائه، والتاكد من توفر معلومات متتم مراجعة كافة نتائج القطاعات التشغيلية بشكل منتظم من قبل اإلدارة للمجموعة من أجل اتخاذ القرارات بشأن الموارد المحملة لكل قط
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 تتمة –القطاعات التشغيلية  .5

 

 2018 يونيو 30

  الكيماويات نقل قطاع  الخام النفط نقل قطاع

 الخدمات قطاع

  اللوجستية

 البضائع نقل قطاع

 السائبة

 

وأخرى العامة اإلدارة   

 

 اإلجمالي

        
   

 

  2,954,287    29,335    204,480    561,847    439,383    1,719,242   اإليرادات

 (2,428,887)   (21,021)   (177,155)   (378,935)   (363,324)   (1,488,452)  التشغيل تكاليف

  112,850   -  -   6,025    4,212    102,613  الوقود  إعانة

  638,250    8,314    27,325    188,937    80,271    333,403  الربح إجمالي

 (85,977)   (59,890)   (7,822)   (15,352)   (1,634)   (1,279)  مصروفات إدارية وعمومية

  10,093    2,071    1,342    5,515    898    267  ايرادات أخرى، صافي

 (161,692)   (13,542)   (3,729)   (12,020)   (26,265)   (106,136)  تمويل روفاتمص

 أرباح/)خسائر(الحصة في 

 (34,057)   (34,057)   -  -  -  - زميلةال اتشركال

  366,617   (97,104)    17,116    167,080    53,270    226,255  بل الزكاة والضريبةالدخل ق
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 تتمة –القطاعات التشغيلية  .5

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

 

 م2019 يونيو 30

  قطاع نقل النفط الخام

قطاع نقل 

  الكيماويات

قطاع الخدمات 

  اللوجستية

قطاع نقل 

  البضائع السائبة

اإلدارة العامة  

 اإلجمالي  وأخرى

 15,493,736   6,985   518,432   1,307,570   2,917,898   10,742,851 ممتلكات ومعدات

 20,510,028  1,316,514   811,392   2,330,468   3,413,285   12,638,369 الموجودات  اجمالي

 11,039,137   906,628   456,468   948,422   1,896,849   6,830,770 المطلوبات  اجمالي

 

 

 م2018 ديسمبر 31

  قطاع نقل النفط الخام

قطاع نقل 

  الكيماويات

قطاع الخدمات 

  اللوجستية

قطاع نقل 

  البضائع السائبة

اإلدارة العامة  

 اإلجمالي  وأخرى

 15,614,792  35,029   511,856    1,315,512    2,785,300    10,967,095  ومعدات ممتلكات

  21,197,644   1,596,299    773,724    2,153,360    3,341,013    13,333,248  الموجودات  اجمالي

  11,378,343   1,094,160   448,231    921,868    1,864,888    7,049,196  المطلوبات  اجمالي
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  الممتلكات والمعدات .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2019 يونيو  30
المباني 

 أسطول ومعدات التحسيناتو

 حاويات

 ثاث وتجهيزاتأ وجرارات

أدوات ومعدات 

 سيارات مكتبية

أجهزة حاسب 

 آلي

ساحة  معدات

 اإلجمالي وياتاالح

          

          التكلفة

 22,368,471 14,433 26,705 1,131 4,192 12,431 12,377 22,235,547 61,655 م2019يناير  1في 

 330,045 - 688 6 182 94 - 328,945 130 تحويالتإضافات/ 

 )436( - )9( (205) - - )222(  - ستبعاداتا

 22,698,080 14,433 27,384 932 4,374 12,525 12,155 22,564,492 61,785 م2019 يونيو 30في 

          

          المتراكماالستهالك 

 6,753,679 13,058 20,645 1,008 3,992 7,108 7,530 6,664,306 36,032 م2019يناير  1في 

 451,101 262 1,200 54 78 384 235 446,419 2,469 فترةللمحمل 

 )436( - )9( (205) - - )222( - - ستبعاداتا

 7,204,344 13,320 21,836 857 4,070 7,492 7,543 7,110,725 38,501 م2019  يونيو  30في 

          صافي القيمة الدفترية:

 15,493,736 1,113 5,548 75 304 5,033 4,612 15,453,767 23,284 م2019  يونيو 30كما في 
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 (سعودية مساهمة)شركة 

  الموجزةحول القوائم المالية األولية الموحدة  إيضاحات

  م2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة الثالثة و لفترة

 )باآلف الرياالت السعودية(

 

- 27 - 

  تتمة -الممتلكات والمعدات  .6

 

 

 

 

 

 
 م2018  ديسمبر 31

المباني 

 أسطول ومعدات التحسيناتو

 حاويات

 ثاث وتجهيزاتأ وجرارات

أدوات ومعدات 

 سيارات مكتبية

أجهزة حاسب 

 آلي

ساحة  معدات

 اإلجمالي وياتاالح

          

          التكلفة

 20,946,923 14,433 21,779 1,131 4,134 12,593 20,240 20,817,282 55,331 م2018يناير  1في 

 1,815,066 - 7,043 - 58 2,176 - 1,799,465 6,324 تحويالتإضافات/ 

 )393,518( - )2,117( - -         )2,338( )7,863( )381,200(    - ستبعاداتا

 22,368,471 14,433 26,705 1,131 4,192 12,431 12,377 22,235,547 61,655 م2018 ديسمبر 31في 

          

          االستهالك المتراكم

 6,208,743 12,533 19,116 793 3,810 8,396 14,924 6,128,948 20,223 م2018يناير  1في 

 872,804 525 3,646 215 182 778 469 851,180 15,809 لفترةلمحمل 

 )327,868( - )2,117(    - - )2,066( )7,863( )315,822(    - ستبعاداتا

 6,753,679 13,058 20,645 1,008 3,992 7,108 7,530 6,664,306 36,032 م2018 ر ديسمب  31في 

          صافي القيمة الدفترية:

 15,614,792 1,375 6,060 123 200 5,323 4,847 15,571,241 25,623 م2018  ديسمبر 31كما في 
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 السفن تحت االنشاء .7

الكورية سامهو عقودا  لبناء أربع ناقالت للبضائع السائبة مع شركة هيونداي  ،م2017أغسطس  25بتاريخ وقعت شركة البحري للبضائع السائبة 

  م.2020مليون دوالر أمريكي( والمتوقع استالمها خالل عام  120مليون لاير سعودي ) 450للصناعات الثقيلة بقيمة إجمالية قدرها 

 سعوديمليون لاير  139: م2018ديسمبر  31)سفن  4لعدد  م2019 يونيو 30كما في  لاير سعوديمليون  153 السفن تحت االنشاءبلغ رصيد 

 .)كوريا الجنوبية( ي سامهو للصناعات الثقيلةابالدفعات لتصنيع سفن جديدة للشركة الكورية هيوند رئيسي بشكل الرصيد تعلقي .(سفن 4لعدد 

 وقصيرة األجل  طويلة األجلالقروض الصكوك و .8

 
 إيضاح

 م2019 يونيو 30

  (ة)غير مراجع

 م2018ديسمبر  31

 (ة)مراجع

1-8 صكوك  
                 

3,900,000  3,900,000 

2-8  مرابحة تمويل  5,648,109  6,144,523 

3-8 قروض تجارية   108,937  127,094 

 10,171,617  9,657,046  القروض طويلة األجل و الصكوكإجمالي 

 (887,816)  (728,491)  القروض طويلة األجل من المتداول الجزء ناقص

 9,283,801  8,928,555  القروض طويلة األجلو الصكوكمتداول من الغير  الجزء

 (70,954)  (65,537)  مقدما   مدفوعة تمويل مصروفات: يخصم

 9,212,847  8,863,018  األجلالقروض طويلة و الصكوكمتداول من الغير  الجزءصافي 

     

4-8  قروض قصيرة األجل  4,500  96,000 

 887,816  728,491  القروض طويلة األجل من المتداول الجزء

 983,816  732,991  قروض المطلوبات المتداولة 

 9,212,847  8,863,018  متداولةالالمطلوبات غير قروض 

  9,596,009  10,196,663 

 الصكوك 1 -8

(، أتمت الشركة إصدار وطرح صكوك محلية مقومة بالريال السعودي طرحا  عاما  بقيمة م2015يوليو  30هـ )الموافق 1436شوال  14في 

 )سايبور( زائدا  حمل الصكوك معدل عائد متغير بالسعر ت .مليون لاير سعودي لكل صك 1 وبواقعمليون لاير سعودي،  3,900 قدرها اسمية

تستحق الصكوك عند االستحقاق بالقيمة االسمية بتاريخ انتهاء الصالحية في األول من محرم  .الدفع بشكل نصف سنوي محدد يستحقهامش 

 .(م2022يوليو  30هـ )الموافق 1444عام 

 المرابحة تمويل 8-2

 915: م2018ر ديسمب 31) م2019 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في مليون لاير سعودي  9 طويل األجل تمويلالمجموعة على  حصلت

سنوات على أساس ربع  10خالل  هذا التمويلتم سداد . القائم مضمون بسندات إذنية ورهونات مقابل سفن التمويلإن  .(مليون لاير سعودي

 2,749 الربح على أساس سعر ليبور ستحق عليهلتمويل الذي يرصيد ا .عمولة بأسعار تجارية عادية يحمل هذا التمويل .نصف سنوي وأسنوي 

 ستحق عليهي لذيا لتمويلمليون لاير سعودي( ورصيد ا 3,104: م2018ديسمبر  31)م 2019 يونيو 30في نهاية كما مليون لاير سعودي 

مليون لاير  3,040 م:2018ديسمبر  31)م 2019 يونيو 30في نهاية كما  سعودييون لاير لم 2,898 بوريالربح على أساس سعر الس

ديسمبر  31ليون لاير سعودي )م 60 هو م2019 يونيو 30المرابحة في نهاية  تمويلب قسعودي( إن رصيد حساب التمويل المدفوع مقدما المتعل

 مليون لاير سعودي(. 71 م:2018
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 تتمة –وقصيرة األجل  األجلالقروض طويلة الصكوك و .8
 

 القروض التجارية  8-3

ض وإن القر .ال شيء( م:2018ديسمبر  31) م2019 يونيو 30المنتهية في  الفترةطويل األجل خالل  جديد لم تحصل المجموعة على أي قرض

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

 108هو  م2019 يونيو 30إن رصيد القروض التي يتم دفع األرباح عليها على أساس الليبور كما في  .إليه هامش تجاري عادي ا  ليبور مضاف

 مليون لاير سعودي(. 127 م:2018ديسمبر  31) مليون لاير سعودي
 

 قصيرة األجلالقروض  8-4

ديسمبر  31) م2019 يونيو 30المنتهية في  الفترةخالل مليون لاير سعودي بقيمة  275 المجموعة على قروض قصيرة األجل  حصلت

 31مليون لاير ) 367 م2019 يونيو 30المنتهية في  الفترةمجموع دفعات السداد مقابل هذه القروض خالل  (.مليون لاير 586 م:2018

 هذه القروض تستخدم لمقابلة احتياجات رأس المال العامل خالل الفترة. (.مليون لاير 490 م:2018ديسمبر 

 السهم ربحية .9

لثالثة لفترة ا 

أشهر المنتهية في 

  2019يونيو 30

لثالثة لفترة ا

أشهر المنتهية في 

  2018يونيو 30

أشهر  لفترة الستة

     المنتهية في

   2019يونيو 30

أشهر  لفترة الستة

        المنتهية في

 2018يونيو 30

 308,544  224,899  185,406  45,572 األم الشركة عائد الىال الفترة ربح

متوسط عدد األسهم االساسية القائمة خالل 

 الفترة 
393,750  393,750  393,750  393,750 

 0.78  0.57  0.47  0.12 األساسية-السهم  يةربح

 والبالغةم 2018 يونيو 30 م2019 يونيو 30المنتهية في  ةالفترعلى أساس عدد األسهم القائمة خالل  األساسية السهم يةيتم احتساب ربح

 مليون سهم. 393,75

 

  األدوات المالية .10

 

  ألدوات المالية العادلة القيمة

 فيما يلي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة:

 )غير مراجعة( 2019يونيو 30  

سعار المعلنة في األ 

 السوق النشطة

  (1المستوى )

المدخالت الهامة 

 القابلة للمالحظة

  (2)المستوى 

الهامة الغير المدخالت 

 القابلة للمالحظة

 اإلجمالي  (3)المستوى 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

      أداة حقوق ملكية -الشامل اآلخر 

  

 7,334  7,334  -  -  متداولةأسهم غير   

المشتقات المقاسه بالقيمة العادلة 

        األرباح أو الخسائرمن خالل قائمة 

 33,088                     -       33,088  - العموالتخيارات أسعار   

 )مراجعة( 2018ديسمبر  31  
سعار المعلنة في األ 

 السوق النشطة

  (1)المستوى 

المدخالت الهامة 

 القابلة للمالحظة

  (2)المستوى 

المدخالت الهامة الغير 

 القابلة للمالحظة

 اإلجمالي  (3)المستوى 

العادلة من خالل الدخل بالقيمة 

        أداة حقوق ملكية -الشامل اآلخر 

 7,334  7,334  -  -  متداولةأسهم غير   

المشتقات المقاسه بالقيمة العادلة 

      األرباح أو الخسائرمن خالل قائمة 

  

 -  69,207  - خيارات أسعار العموالت  
 

69,207 

 

 



 البحري للنقل السعودية الوطنية الشركة

 (سعودية مساهمة)شركة 

  الموجزةحول القوائم المالية األولية الموحدة  إيضاحات

  م2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة الثالثة و لفترة

 

- 30 - 

 ائبالضروالزكاة  .11

من قبل الهيئة العامة للزكاة  هالصادرللوائح المالية للشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل، وذلك وفقا   القوائمتستند زكاة المجموعة على 

  والدخل  . تقدم الشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل إقراراتها الزكوية والضريبية بشكل منفصل.

. لم 2012، وتم االنتهاء من الربوط الزكوية مع الهيئة للسنوات حتى 2018رارات الزكوية لكافة السنوات حتى سنة قامت الشركة بتقديم اإلق

تعتقد الشركة أنه تم وضع مخصصات كافية ضد أي   .2018الى عام  2013تقم الهيئة بإنهاء أي من الربوط الزكوية والضريبة من عام 

 والضرائب.التزامات محتملة للزكاة 

 أرباح توزيعات .12

مليون لاير  591م على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2018 أبريل 17لشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ المساهمي  لعموميةوافقت الجمعية ا

مايو  3تم دفع هذه األرباح في لاير سعودي للسهم الواحد.  1.5م بواقع 2017ديسمبر 31سعودي للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 

 م .2018

 591م بالتوصية للجمعية العمومية لمساهمي الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2018ديسمبر  10في اجتماعه المنعقد في  االدارهقرر مجلس 

 سعودي للسهم الواحد. لاير 1.5بواقع  2018ديسمبر  31للمساهمين و ذلك للسنة المالية المنتهية في  لايرمليون 

مليون لاير  591م على توزيع أرباح نقدية بقيمة 2019 أبريل 14ماعها المنعقد بتاريخ لشركة في اجتالمساهمي  لعموميةوافقت الجمعية ا

من القيمة االسمية  %15وبنسبة  لاير سعودي للسهم الواحد 1.5 بواقع م2018ديسمبر 31سعودي للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 

 م .2019أبريل  28تم دفع هذه األرباح في .للسهم

 

 

  رأسماليةالمطلوبات ال .13

 يونيو 30مليون لاير سعودي كما في 146 مطلوبات المجموعة الرأسمالية والمتعلقة بالسفن تحت اإلنشاء وشراء الممتلكات والمعدات هي 

 مليون لاير سعودي(. 135م: 2018ديسمبر  31) 2019

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

للصناعات الثقيلة المحدودة )شركة في كوريا الجنوبية( وشركة المبريل للطاقة المحدودة )شركة إماراتية(، لتأسيس شركة إنشاء وتطوير 

وض بحري في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية تسمى بالشركة العالمية للصناعات البحرية. ضخ الشركاء وتشغيل مشروع ح

مليار  1.107ضخ الشركاء في الشركة ما يعادل  2019 يونيو 30مليون دوالر أمريكي(. كما في  700مليار لاير سعودي ) 2.625ما يعادل 

و حصة   ٪50.1تتكون ملكية الشركة الدولية للصناعات البحرية من التالي: حصة أرامكو   مريكي(.مليون دوالر أ 295.2لاير سعودي )

بينما حصة شركة هيونداي للصناعات الثقيلة   %19.9٪ وحصة الشركة الوطـنية السعودية للنقل البحري 20شركة المبريل للطاقة المحدودة 

سنوات من تاريخ بدء تشغيل  10٪ من احتياجاتها من السفن التجارية على مدار 75عن ٪. وقعت المجموعة اتفاقية شراء ما ال يقل 10هي 

 .خاضعة للشروط واألحكام التجارية –سفينة بما فيها ناقالت النفط العمالقة  52المشروع بما يعادل 

  الالحقةحداث األ.14

المركز قائمة على  أثر هامقد يكون لها  والتي م2019 يونيو 30هية في تالمن منذ الفترة أحداث الحقة جوهريةأن ليس هنالك أي تعتقد اإلدارة 

 . الموحدة الموجزةاألولية  ةيالقوائم المال هذههو مبين في  کما للمجموعة  الموحدة الموجزةاألولية المالي 

 

 تاريخ االعتماد.15

 .(م 2019 يوليو 22الموافق )هـ 1440 ذو القعدة 19لإلصدار في   الموجزةالموحدة األولية  الماليةالقوائم هذه تم اعتماد 


