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۲ 

 مجلس إدارة شركة الزیت العربیة السعودیةتقریر المراجع المستقل إلى 
 

 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة الموحدة
 

 رأینا
 لعربیةا الزیت لشركة الموحد المالي المركز الجوھریة، النواحي جمیع من عادلة، بصورة تظھر الموحدة المالیة القوائم أن رأینا، في

 الموحد المالي وأداءھا م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في كما") السعودیة أرامكو" مجتمعین( لھا التابعة والشركات") ةالشرك(" السعودیة
 السعودیة العربیة كةالممل في المعتمدة المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقاً  التاریخ ذلك في المنتھیة للسنة الموحدة النقدیة وتدفقاتھا
 .القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة عن الصادرة األخرى صداراتواإل والمعاییر

 
 المراجعة نطاق
 :یلي مام السعودیة ألرامكو الموحدة المالیة القوائم تتألف

 .م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة الموحدة الدخل قائمة •
 .م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ يف المنتھیة للسنة الموحدة الشامل الدخل قائمة •
 .م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في كما الموحدة المالي المركز قائمة •
 .م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة الموحدة حقوقال في التغیرات قائمة •
 .م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في المنتھیة للسنة دةالموح النقدیة التدفقات قائمة •
 .الھامة المحاسبیة السیاسات ملخص تتضمن والتي الموحدة المالیة القوائم حول إیضاحات •

 
 الرأي أساس

 تم معاییرال ھذه بموجب مسؤولیتنا إن. السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة الدولیة المراجعة لمعاییر وفقاً  بمراجعتنا قمنا قدل
 .الموحدة المالیة القوائم مراجعة حول المراجع مسؤولیات قسم ضمن بالتفصیل تقریرنا في توضیحھا

 
 .رأینا إلبداء كأساس ومناسبة كافیة علیھا الحصول تم التي المراجعة أدلة أن نعتقد

 
 االستقالل

 للقوائم اجعتنابمر المتعلقة السعودیة العربیة المملكة في المعتمدة المھنة وآداب سلوك لقواعد وفقا السعودیة أرامكو عن مستقلون إننا
 .القواعد ھذهل وفقاً  األخرى األخالقیة بمسؤولیاتنا التزمنا كما الموحدة، المالیة

 
 المراجعة في منھجنا

 بالتحدید،. حدةالمو المالیة القوائم في الجوھریة األخطاء مخاطر وتقییم النسبیة األھمیة بتحدید قمنا مراجعتنا، صمیمت عملیة طارإ في
 لتيا الھامة المحاسبیة بالتقدیرات یتعلق ما في المثال، سبیل على اإلدارة، تخذتھاا التي الموضوعیة االجتھادات االعتبار بعین أخذنا

 أیضاً  ناولنات مراجعتنا، عملیات جمیع في الحال ھو كما. بطبیعتھا المؤكدة غیر المستقبلیة ألحداثا ومراعاة افتراضات وضع شملت
 لیمث الذي زالتحی على دلیل ھناك كان إذا ما في النظر أخرى أمور بین من ذلك ویشمل الداخلیة، للرقابة اإلدارة تجاوز مخاطر

 .احتیال عن جةالنات جوھریةال خطاءاأل طراخم
 

 األخذ مع ككل، الموحدة المالیة القوائم حول رأي إبداء من تمكننا كافیة أعمال تنفیذ بھدف مراجعتنا عملیة نطاق بتصمیم قمنا لقد
 .فیھ ھانشاط السعودیة أرامكو تزاول الذي األعمال وقطاع المحاسبیة، الضوابطو والعملیات ،السعودیة أرامكو ھیكل االعتبار بعین

  



 
  

 
 

۳ 

 للمراجعة یةرئیس روأم
 الموحدة الیةلما للقوائم مراجعتنا أثناء كبیرة أھمیة لھا كانت المھني، تقدیرنال وفقاً  التي، األمور تلك ھي للمراجعة الرئیسیة األمور إن

 رأیاً  نبدى الو حولھا، رأینا إبداء وعند ككل، الموحدة المالیة للقوائم مراجعتنا سیاق في األمور ھذه إلى التطرق تمو. الحالیة للفترة
 .األمور ھذه حول منفصالً 

 
  للمراجعة رئیسيال ألمرا تنامراجع عالجت كیف للمراجعة رئیسي أمر

 دیةالسعو العربیة المملكة في المالي النظام في التغیرات
 

 لعربیةا المملكة في للشركة الدخل ضریبة معدل تخفیض تم
 المملكة حكومة إلعالن نتیجة ٪٥۰ إلى ٪۸٥ من السعودیة

 لتأدخ التي التغییرات عن") الحكومة(" الس�����عودیة العربیة
 .م۲۰۱۷ عام خالل الدخل ضریبة نظام على
ھذا كان وقد لدخل ض�������رائب على جوھري أثر التغییر ل  ا

 بالض����رائ رص����دةأ وكذلك للس����نة الدخل ص����افي وبالتالي
یة في كما المؤجلة ھا نة ن  ھذا اعتبرنا لذلك نتیجةو الس�������
 .للمراجعة رئیسي أمر التغییر

 
 یض���احوإ )۲)(أ(۲ رقم یض���احإ راجع المعلومات من لمزید

 .الموحدة المالیة القوائم حول ۸ رقم

 
 

 م��ارس ۲۷ بت��اریخ ۱۳٥/أ رقم الملكي األمر على حص�������لن��ا
لذي م۲۰۱۷ حدد ا بة معدل ی لدخل ض�������ری لذي المنخفض ا  ا
 .الشركة على ینطبق

 دةالموح المالیة القوائم في الواردة اإلفص���احات بمراجعة قمناو
 الدخل ض������ریبة احتس������اب مراجعةب قمنا كما. االمر اھذ حول
 ناقم كما. الض��رائب في مس��تش��ارینا مع بالتعاون م۲۰۱۷ لعام

 دلمع اس������تخدامب المؤجلة للض������ریبة الحس������ابیة الدقة باختبار
 ةالمحاس������بی المعالجة وتقییم الجدید المنخفض الدخل ض������ریبة
 .المؤجلة الضرائب ألرصدة

  
 اإلضافي الدخل إثبات

 
 سعارأ بین الفرق عن الشركة تعویض على الحكومة وافقت
 مقابل الحكومة قبل من المحددة المحلیة واألس�������عار التكافؤ
 ةالمملك في المباعة الس�������ائلة الھیدروكربونیة المواد بعض

 .م۲۰۱۷ ینایر ۱ تاریخ من اعتباراً  السعودیة العربیة
. سعودي لایر ملیار ۱٥۰٫۲ قدره إضافي دخل ذلك عن نتج

 عن جةتالنا الس��نة نھایة يف الحكومة من المدینة الذمم بلغت
 مبالغ مقاصة بعد سعودي لایر ملیار ۳۸٫۷ اإلضافي الدخل
 تالمعامال ھذه كانت. األرباح توزیعاتو بالض��رائب تتعلق
 ض����من جوھریة الناتجة واألرص����دة والتس����ویة النقدیة غیر

 من تطل��بالتي تو الموح��دة لم��الی��ةا للقوائم الع��ام الس�������ی��اق
 .للدخل الجدید المصدر ھذا عن لمحاسبةا تحدید اإلدارة

 
 یض���احوإ) ۳)(أ(۲ رقم یض���احإ راجع المعلومات من لمزید

 .الموحدة المالیة القوائم حول ۲۳ رقم إیضاحو ۱۳ رقم

 
 

 ۲۷ ت��اریخب ٤۰٦ رقم الوزراء مجلس قرار على حص�������لن��ا
 الدخل لھذا الش���ركة اس���تحقاق على ینص الذي م۲۰۱۷ مارس

 .اإلضافي
 اإلضافي، لالدخ إثباتب المتعلقة المحاسبیة السیاسة تقییمب قمنا
 الم�الی�ة القوائم في الواردة فص��������اح�اتاإل بمراجع�ة قمن�ا كم�ا

 .الترتیب ھذا حول الموحدة
 رةاإلدا قبل من المحتسب اإلضافي لدخلا احتساب إعادةب قمنا
 كافؤتال ألس������عار التفص������یلیة للقواعد وفقا العینة أس������اس على

 ۱/۲٤٦٥/۱٤۳۹ رقم الوزاري القرار في علیھا المنص������وص
 .لشركةا إلى الحكومة نم الصادر م۲۰۱۷ دیسمبر ۲۸ بتاریخ
نا كذلك  م۲۰۱۷ عام في تمت التي التس�������ویات بمراجعة قم
 .السنة نھایة بعد والمقاصة الحكومة من المستحقة للمبالغ

  
  



 
  

 
 
 

٤ 

  للمراجعة رئیسيال األمر مراجعتنا عالجت كیف للمراجعة رئیسي أمر

بات  الجھات بعض إلى المقدمة المبیعات عن اإلیرادات إث
 الحكومیة وشبھ ةالحكومی

 
 رةمتأخ المدینة الذمم عن الشركة تعویضب الحكومة تعھدت

 مح�ددة ھی�دروكربونی�ة منتج�ات بیع عن الن�اتج�ة الس��������داد
 اعتباراً  ةمحدد حكومیة وش���بھ حكومیة جھات إلى وخدمات

 .م۲۰۱۷ ینایر ۱ تاریخ من
 الفترات في الجھ��ات لھ��ذه المبیع��ات من إیرادات إثب��ات تم

 إمكانیة في للش����ك نظراً  التحص����یل أس����اس على الس����ابقة،
 ندع المبیعات ھذه من اإلیرادات إثبات یتم بینما ،تحص���یلھا

 اھذ بس��بب م۲۰۱۷ ینایر ۱ تاریخ من اعتباراً  المنتج تس��لیم
 .ةالحكوم من الضمان
 غمبلب إیرادات ثباتبإ اإلدارة قامت الض������مان، لھذا ونتیجة
 ۰٫۳ مبلغ منھا الس������نة، خالل س������عودي لایر ملیار ۱٦٫٥
 كما الحكومة من مدینة كذمم إدراجھ تم س��عودي لایر ملیار

 ألن للمراجعة رئیس���ي أمر وھذا. م۲۰۱۷ دیس���مبر ۳۱ في
عام لحدثا ھذا  على اتاإلیراد إثبات نقطة غیر م۲۰۱۷ ل

 .مدینة ذمم ھاعن نتجو الضمانب ةالمغطا المبیعات
 
یدل  حول) ٥)(أ(۲ رقم یض��������احإ راجع المعلومات من مز

 .الموحدة المالیة القوائم

 
 

 
 ۲۲ بت��اریخ ۲۰۱ رقم الوزراء مجلس قرار على حص�������لن��ا

 الشركة استحقاق على ینص الذي) "القرار"( م۲۰۱٦ دیسمبر
 .الحكومي الضمان لھذا

 ض������اأی قمنا لمبیعات،ل الحس������ابیة دقةال اختبار إلى باإلض������افة
 ھ���اعلی المترتب���ة والمب���الغ المثبت���ة یراداتاإل أن من ب���التحقق
 إلى المق���دم���ة ب���المبیع���ات فقط تتعلق الحكوم���ة إلى المحول���ة
 القرار في إلیھا المش�������ار للمنتجات ھال المص�������رح األطراف

 .فیھ علیھا المنصوص االئتمانیة الحدود وضمن
 فقاً و تم الحكومة إلى األرص����دة نقل وقیتت أن من التحققب قمنا

 .للقرار
 ائمالقو في الترتیب�ات ھ�ذه عن اإلفص��������اح�ات بتقییم قمن�ا كم�ا

 .الموحدة المالیة

  
 غیر الغ��از لموجودات ال��دفتری��ة القیم��ة اس�������ترداد إمك��انی��ة

  المصاحب
 

 الوح��دات تح��دی��د بتقییم م۲۰۱۷ ع��ام خالل اإلدارة ق��ام��ت
 الخاص���ة المص���احب غیر الغاز موجودات في للنقد ةردالم
 الوح��دات ھ��ذه قیم��ة في نخف��اضاال مراجع��ةب وق��ام��ت بھ��ا

 أي یوج��د ال أن��ھ إلى اإلدارة واس�������تنتج��ت. للنق��د م��درةال
 نقدلل ةرالمد الوحدات لھذه إثباتھ یجب القیمة في انخفاض

 ال��دفتری��ة القیم��ة بلغ��ت. م۲۰۱۷ دیس�������مبر ۳۱ في كم��ا
 الممتلكات ضمن المدرجة المصاحب غیر الغاز لموجودات

 ۳۱ في كماوالموجودات غیر الملموسة  والمعدات واآلالت
 .سعودي لایر ملیار ۲۲۳٫٤ مبلغ م۲۰۱۷ دیسمبر

 اتالموجود لھذه الدفتریة القیمة اس�������ترداد إمكانیة تقییم إن
 نم یتطلب االس�����تخدام عن الناتجة المنافع ةقیم باس�����تخدام

 االجتھ����ادات على بن����اء معق����دة تق����دیرات عم����ل دارةإلا
 .بالمستقبل تتعلق التي ھامةال فتراضاتاالو

 
 

 
 س������عیرت لھیكل فھمنا وأكدنا الغاز، لعملیات فھمنا بتحدیث قمنا

 مع جتماعاالو اإلدارة مع اس����تفس����اراتب القیام خالل من الغاز
. ةالمعدنی والثروة والصناعة الطاقة وزارة من المسؤولین كبار

ستخدمنا  اإلدارة تحدید مالءمة مدى في للنظر المعلومات ھذه ا
مدرة للوحدات قد ال نا. للن  مس�������تش��������ارین�ا مع بالتش��������اور قم

 عةص���نا في وخبراء المالیة التقاریر إعداد في المتخص���ص���ین
 .االمر ھذا في والغاز النفط

عاون نا مع وبالت قة اختبرنا ،التقییم في خبرائ لد یةالمحاس������� ا  ب
سالمة . داماالستخ عن الناتجة المنافع قیمة لنموذج المنطقیة وال

 للبنود المالیة والمعالجة األس�������عار افتراض�������ات بمطابقة قمنا
خاص��������ة غاز ال لداعمة الوثائق مع بال نا. ا  جداول بمقارنة قم

 ومعلوم��ات الس��������ابق��ة اإلنت��اج بمع��دالت المس�������تقبلی��ة اإلنت��اج
 ھذه ةومعقولی یةموثوق لتقییم اإلدارة أعدتھا التي االحتیاطیات

 في المس�������تخدمة المالیة المعلومات مطابقةقمنا ب. التقدیرات
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  للمراجعة رئیسيال األمر مراجعتنا عالجت كیف للمراجعة رئیسي أمر

 يف س�����تقبلیةملا الغاز أس�����عارب الھامة فتراض�����اتالا تتعلق
 اتومس���توی التخص���یص وآلیات س���عودیةال العربیة ملكةلما
 لغازا واحتیاطیات س���تثماراتالوا س���تقبللما في الغاز نتاجإ

 .خدمستلما صملخا ومعدل
 هلھ��ذ لنق��دل الم��درة وح��داتال تح��دی��د في التعقی��د إلى اً نظر

  واالفتراضات المبالغ لھذه النسبیة واألھمیة ،لموجوداتا
 ،داماالس���تخ عن الناتجة المنافع قیمة حس���اب في تدخل التي

 .للمراجعة اً رئیسی اً أمر ذلك اعتبرنا
 

 رقم إیضاحو) ز(۲ رقم یضاحإ راجع المعلومات من لمزید
 .وحدةلما الیةلما القوائم حول) ح(۲

 قمنا. المعتمدةوخطط االس�������تثمار  األعمالخطة  مع النماذج
 على ھمن التحقق طریق عن الخص�������م معدل معقولیة مراجعةب

 إطار من لمش����تقاو الس����وق على القائم الخص����م معدل أس����اس
 بیانات باس�������تخدام ،الرأس�������مالیة الموجودات تس�������عیر نموذج

 رالتغی عواملب الخاص���ة للمالحظة القابلة الس���وق وافتراض���ات
 قمنا كما. حدة على الرأس����مالیة الموجودات تس����عیر نموذج في

 منض�� عنھا المفص��ح المحاس��بیة الس��یاس��ات ئمةالم مدى بتقییم
 .األمر اھذ حول الموحدة المالیة القوائم

  
 أخرى معلومات

 الیةالم القوائم ضمن كونت ال التيو( المالیة البنود زأبر من األخرى المعلومات تتألف. األخرى المعلومات عن مسؤولة اإلدارة إن
 .)حولھا وتقریرنا الموحدة

 
 .حولھا التأكید أنواع من نوع أي نبدي ولن األخرى المعلومات یغطي ال الموحدة المالیة القوائم حول رأینا إن

 
 نأخذ راءتھاق وعند ،أعاله المحددة األخرى المعلومات قراءة على مسؤولیتنا تقتصر الموحدة، المالیة للقوائم بمراجعتنا یتعلق وفیما
 صلناح التي المعلومات مع أو الموحدة المالیة القوائم مع جوھریة بصورة تتوافق ال األخرى المعلومات كانت إذا ما االعتبار بعین
 .جوھریة أخطاء تتضمن لذلك اً خالف أو المراجعة، عملیة خالل علیھا

 
 ھذه نع االبالغ علینا فیجب ،األخرى المعلومات ھذه في جوھریة أخطاء ھناك أن ،بھ قمنا الذي العمل على بناءً  استنتجنا، لو فیما

 .بذلك یتعلق فیما مالحظات أي لدینا لیس. الحقیقة
 

 الموحدة المالیة القوائم حول بالحوكمة والمكلفین اإلدارة مجلس مسؤولیات
 يف المعتمدة المالي للتقریر الدولیة للمعاییر وفقاً  الموحدة المالیة للقوائم العادل والعرض اإلعداد عن مسؤول اإلدارة مجلس إن

 الرقابة نظام وعن القانونیین للمحاسبین السعودیة الھیئة عن الصادرة األخرى صداراتواإل والمعاییر السعودیة العربیة المملكة
 یالاحت عن ناتجة كانت سواءً  الجوھریة، األخطاء من خالیة موحدة مالیة قوائم إعداد من لتتمكن ضروریاً  اإلدارة تراه الذي الداخلیة

 .خطأ أو
 

 عند - واإلفصاح أعمالھا في االستمرار على السعودیة أرامكو قدرة تقییم عن مسؤول اإلدارة مجلس فإن المالیة، القوائم إعداد عند
 قفو أو تصفیة اإلدارة مجلس نويی لم ما المحاسبي االستمراریة مبدأ واستخدام باالستمراریة، المتعلقة األمور عن - الضرورة

 .ذلك بخالف حقیقي بدیل وجود عدم أو السعودیة أرامكو عملیات
 

 .السعودیة ألرامكو المالیة التقاریر إعداد عملیة على اإلشراف عن نمسؤولو الحوكمةب المكلفین إن
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 الموحدة المالیة القوائم مراجعة حول المراجع مسؤولیات
 اءسو الجوھریة، األخطاء من خالیة ،ككل الموحدة المالیة القوائم كانت إذا ما حول معقول تأكید على الحصول في أھدافنا تتمثل
 ال لكنھو التأكید، من عالٍ  مستوى المعقول التأكید عدیُ . رأینا یتضمن الذي المراجع تقریر وإصدار خطأ، أو احتیال عن ناتجة كانت

 عن دائماً  كشفست السعودیة، العربیة المملكة في المعتمدة الدولیة المراجعة لمعاییر وفقاً  بھا القیام تم التي المراجعة عملیة أن یضمن
 المتوقع من كان إذا مجموعھا، في أو بمفردھا جوھریة، وُتَعد خطأ، أو احتیال من األخطاء تنتج أن یمكن. وجوده عند جوھري خطأ
 .الموحدة المالیة القوائم ھذه على بناءً  المستخدمون یتخذھا التي االقتصادیة القرارات على تؤثر أن معقول حد إلى

 
 االجتھاد رسنما السعودیة، العربیة المملكة في المعتمدة الدولیة المراجعة لمعاییر وفقاً  بھا القیام تم التي المراجعة عملیة إطار وفي

 :یلي بما أیضاً  نقوم كما. المراجعة عملیة خالل المھني الشك على ونحافظ المھني
 

 تنفیذو وتصمیم خطأ، أو احتیال عن ناتجة كانت سواء الموحدة، المالیة القوائم في جوھریة أخطاء وجود مخاطر وتقییم تحدید •
 عدم خطر إن. رأینا إلبداء كأساس ومناسبة كافیة مراجعة أدلة على والحصول المخاطر، ھذه لمواجھة مراجعة إجراءات
 أو ؤتواط على االحتیال ینطوي قد حیث الخطأ عن الناتج الخطر من أكبر یعد االحتیال عن ناتجة جوھریة أخطاء أي اكتشاف
 .الداخلي الرقابة نظام تجاوز أو تحریف أو متعمد حذف أو تزویر
 

 لیسو للظروف، مالئمة مراجعة إجراءات تصمیم لغرض المراجعة بعملیة المتعلقة الداخلیة الرقابة ألنظمة فھم على الحصول •
 .السعودیة ألرامكو الداخلیة الرقابة أنظمة فعالیة حول رأي إبداء لغرض
 

 بھا قامت لتيا بھا المتعلقة واإلفصاحات المحاسبیة التقدیرات معقولیة ومدى المستخدمة المحاسبیة السیاسات مالءمة مدى تقییم •
 .اإلدارة

 
 لیھا،ع الحصول تم التي المراجعة أدلة على وبناءً  المحاسبي، االستمراریة لمبدأ اإلدارة مجلس استخدام مالءمة مدى استنتاج •

 أرامكو قدرة حول كبیر شك وجود لىإ تشیر أن یمكن ظروف أو بأحداث یتعلق جوھري تأكد عدم ھناك كان إذا ما تحدید
 لىإ تقریرنا في االنتباه لفت علینا یجب جوھري، تأكد عدم وجود إلى توصلنا وإذا. أعمالھا في االستمرار على السعودیة

 إلى نتاجاتنااست تستند. كافیة غیر اإلفصاحات ھذه كانت إذا رأینا تعدیل أو الموحدة، المالیة القوائم في العالقة ذات اإلفصاحات
 استمرار دمع إلى تؤدي قد المستقبلیة الظروف أو األحداث فإن ذلك، ومع. تقریرنا تاریخ حتى علیھا حصلنا التي المراجعة أدلة

 .أعمالھا في السعودیة أرامكو
 
 الموحدة یةالمال القوائم كانت إذا ما تحدیدو اإلفصاحات، ذلك في بما الموحدة، المالیة القوائم ومحتوى وھیكل العام العرض تقییم •

 .العادل العرض تحقق بطریقة العالقة ذات واألحداث المعامالت تمثل
 

 لسعودیةا أرامكو داخل التجاریة األنشطة أو للمنشآت المالیة بالمعلومات یتعلق فیما ومناسبة كافیة مراجعة أدلة على الحصول •
 ،دیةالسعو ألرامكو المراجعة بعملیة والقیام واإلشراف التوجیھ عن مسؤولون أننا كما. الموحدة المالیة القوائم حول رأي إلبداء
 .رأینا عن الوحیدین المسؤولین ونظل

 
 بما وھریة،الج المراجعة ونتائج لمراجعةا عملیةل المخطط والتوقیت بالنطاق - أخرى أمور بین من - بالحوكمة المكلفین بإبالغ نقوم
 .مراجعتنا خالل اكتشافھا یتم قد التي الداخلي الرقابة نظام في ھامة قصور أوجھ أي ذلك في

 
 بجمیع مبإبالغھ نقومو باالستقالل، ةتعلقالم المناسبة األخالقیة لمتطلباتبا التزمنا قد أننا فیھ نوضح بیاناً  بالحوكمة للمكلفین نقدم كما

 .األمر لزم إن لھا الحمایة وسبل استقاللنا، على تؤثر قد أنھا معقول حد إلى ُیعتقد التي األخرى واألمور العالقات
 

  



۷

 مراجعة ملیةع خالل كبیرة أھمیة لھا كانت التي األمور تلك دیحدبت قومن ،عنھا بالحوكمة المكلفین بإبالغ نقوم التي األمور بین ومن
 النظم تمنع ما ناءباستث تقریرنا في األمور ھذه توضیح تم. للمراجعة الرئیسیة األمور ھي ولذلك الحالیة للفترة الموحدة المالیة القوائم

 نم ألنھ تقریرنا في عنھ اإلفصاح ینبغي ال ما أمر أن - جداً  نادرة حاالت في - قررنا إذا أو عنھ العام اإلفصاح التشریعات أو
 .احاإلفص ھذا من العامة المصلحة منافع تفوق سلبیة نتائج الى یؤدي سوف األمر ھذا عن اإلفصاح بأن معقول حد إلى المتوقع

 كوبرز وترھاوس برایس

______________ 
 محارب بن ابراھیم بدر

 ٤۷۱ رقم ترخیص

 ھـ۱٤۳۹ جمادى اآلخرة ۲٦
 م۲۰۱۸ رسما ۱٤
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 شركة الزیت العربیة السعودیة
 الموحدة المالیة القوائم حول إیضاحات

 

۱۳ 

 معلومات عامة -۱
 

 العربیة السعودیة ("المملكة")،، ومقرھا الرئیسي في مدینة الظھران، المملكة شركة الزیت العربیة السعودیة ("الشركة")تعمل 
 البترول وفي صناعة ونقل وبیع منتجات ،)"التنقیب واإلنتاج"( الغاز الطبیعيوالخام  الزیتاستكشاف وإنتاج ونقل وبیع  مجال في
المملكة العربیة السعودیة ممنوح من قبل حكومة تمارس الشركة أنشطتھا بموجب امتیاز . )"التكریر والمعالجة والتسویق"(

وتكریر المواد شروطھ، الحق الحصري في استخراج ومعالجة ل وفقاً ، من بین أمور أخرى الشركةیعطي ("الحكومة") والذي 
بموجب  م۱۹۸۸نوفمبر  ۱۳. تأسست الشركة في داخل المملكة مع بعض االستثناءات المحدودة الھیدروكربونیة في البر والبحر

ولكن تاریخھا یعود  ،")م۱۹۸۸النظام األساسي لعام للشركة (" النظام األساسي األصلي اعتمدالذي و ،۸رقم م/ المرسوم الملكي
 ، من بین أمورفي المملكة الزیتاالستكشاف عن الحق في بللمشغل السابق  عندما منحت المملكة امتیازاً م ۱۹۳۳مایو  ۲۹إلى 

 بالكامل كما في تاریخ التأسیس.تمت المساھمة برأسمال الشركة المصرح بھ . أخرى
 

نظام المواد بالموافقة على ، م۲۰۱۷دیسمبر  ۲۰في  ،ـھ۱٤۳۹ اآلخرربیع  ۲تاریخ ب ۳۷صدر المرسوم الملكي رقم م/
في  ةیالھیدروكربونالمواد عملیات و یةالھیدروكربونالمواد ") الذي ینطبق على یةالھیدروكربوننظام المواد (" یةالھیدروكربون

سوم المرنص بعد نشره في الجریدة الرسمیة. كما  م۲۰۱۷دیسمبر  ۲۲ بتاریخنافذاً  یةالھیدروكربونأصبح نظام المواد المملكة. 
ام نظل وخاضعالمفعول  ساري ما زال یةالھیدروكربوننظام المواد أن االمتیاز القائم قبل تاریخ سریان على  ۳۷الملكي رقم م/

 یةونالھیدروكربوالمواد  یةالھیدروكربونرواسب ال، تعتبر جمیع یةالھیدروكربوننظام المواد . وبموجب یةالھیدروكربونالمواد 
نظام  عطيیعلى ذلك، إضافة للمملكة إلى أن یتم نقل الملكیة في رأس البئر أو عند استخراجھا.  ممتلكاتوالموارد الھیدروكربونیة 

الطاقة و شركةمن قبل ال لمستوى إنتاج المواد الھیدروكربونیة األقصىلتحدید الحد ة لمملكلالحصریة سلطة ال یةالھیدروكربونالمواد 
 .الشركة المحافظة علیھایجب على  يالھیدروكربونیة التاإلنتاجیة القصوى المستدامة للمواد 

 
مجلس الوزراء رقم وفقاً لقرار  م۲۰۱۸ینایر  ۱من  اعتباراً بنظام أساسي جدید تحویل الشركة إلى شركة مساھمة سعودیة یتم 

ینایر  ۱من  اعتباراً  م۱۹۸۸النظام األساسي للشركة لعام . تم إلغاء )م۲۰۱۷دیسمبر  ۱۹(ـ ھ۱٤۳۹اآلخر ربیع  ۱بتاریخ  ۱۸۰
. تم تحدید رأسمال الشركة م)۲۰۱۷دیسمبر  ۲۰ـ (ھ۱٤۳۹اآلخر ربیع  ۲تاریخ ب ۳٦م بموجب المرسوم الملكي رقم م/۲۰۱۸
بدون قیمة اسمیة. تقوم الشركة حالیا ذي حقوق تصویت ملیار سھم عادي  ۲۰۰لایر سعودي، وینقسم إلى ملیون  ٦۰٫۰۰۰بمبلغ 

 سجلھا التجاري من خالل وزارة التجارة واالستثمار.بإجراءات إصدار 
 

 .م۲۰۱۸مارس  ۱٤(معاً "أرامكو السعودیة") بتاریخ لھا شركات التابعة المجلس اإلدارة القوائم المالیة الموحدة للشركة و اعتمد
 

 ملخص السیاسات واالجتھادات والتقدیرات المحاسبیة الھامة -۲
 

 تعرض القوائم المالیة الموحدة معلومات .المطبقة في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدةالرئیسیة أُدرجت أدناه السیاسات المحاسبیة 
 للمقارنة مع السنة السابقة.

 
 عداداإلأسس  )أ(

 ، والمعاییر واإلصدارات األخرىالمملكةالمعتمدة في للتقریر المالي أعدت القوائم المالیة الموحدة وفقاً للمعاییر الدولیة 
لتقریر لالمالیة الموحدة تتوافق مع المعاییر الدولیة القوائم كما أن  .القانونیین للمحاسبینالھیئة السعودیة الصادرة من قبل 

 .الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیةالمالي 
 

 ۱ن م الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین اعتباراً المعتمدة من قبل للتقریر المالي المعاییر الدولیة باتباع الشركة قامت 
لس معاییر الصادرة عن مج للتقریر الماليللمعاییر الدولیة  وفقاً فقط المالیة القوائم بإعداد  سابقاً . قامت الشركة م۲۰۱۷ینایر 

ین القانونیین الھیئة السعودیة للمحاسبالمعتمدة من قبل للتقریر المالي المعاییر الدولیة اتباع المحاسبة الدولیة. وبالتالي، فإن 
وجودات مالوقیاس إثبات على التغیر لھذا أثر یوجد أي  ال. ألول مرةللتقریر المالي للمعاییر الدولیة اتباعاً یعتبر ال 

ئة المطلوبة من قبل الھی اإلضافیة اإلفصاحات. یتم إدراج القوائم المالیة الموحدة ھذهفي المصروفات والدخل و والمطلوبات
الغ یتم اإلفصاح بشكل منفصل عن المب .القوائم المالیةحول ذات الصلة  اإلیضاحاتالسعودیة للمحاسبین القانونیین في 

میع المبالغ . تتعلق جھاواستثماراتلھا شركات التابعة الالشریعة للشركة والمتوافقة مع المالیة دوات األواألرصدة المتعلقة ب
 واألرصدة األخرى ذات الصلة باألدوات المالیة التقلیدیة.

 
ي تتمثل والت ،لتكلفة التاریخیة، باستثناء بعض البنود التي تقاس بالقیمة العادلةلمبدأ اأعدت القوائم المالیة الموحدة وفقاً 

. طبقت ھذه السیاسات بشكل منتظم على السنوات المعروضة، ما لم یذكر بصورة أساسیة في االستثمار في األوراق المالیة
 غیر ذلك.
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۱٤ 

للعامة بالمشاركة بشكل واسع  للسماح مختلفة خیارات بدراسة م بالقیام۲۰۱٦كلف المجلس األعلى إدارة الشركة في عام 
عن طریق طرح نسبة معینة من أسھمھا في االسواق المالیة. ونتیجة لھذا اإلعالن، بدأت مناقشات في حقوق ملكیة الشركة 

 :ما یلينتج عنھا م و۲۰۱۷عام  خالل. استمرت ھذه المناقشات بین الشركة والحكومة في عدة أمور
 

 ر عملة العرضیتغی )۱(
األمریكي إلى اللایر دوالر المن بھا عملة العرض الخاصة م بتغییر ۲۰۱۷ینایر  ۱أرامكو السعودیة في قامت 

جموع مالدخل أو صافي  علىأثر لھذا التغیر یوجد أي ال . في ظل التوقعات بإدراج الشركة في سوق المال، السعودي
واللایر الصرف بین الدوالر األمریكي ن سعر وذلك ألأو الموجودات أو المطلوبات أو حقوق الملكیة الشامل الدخل 

 .(ق))۲یضاح (إ السعودي ثابت
 

موحدة الالدخل قائمة في كمعلومات إضافیة المعروضة من اللایر السعودي إلى الدوالر األمریكي إن عملیات التحویل 
 التدفقاتقائمة والموحدة حقوق الالتغیرات في قائمة والموحدة وقائمة المركز المالي الموحدة الدخل الشامل قائمة و

وتم احتسابھا بسعر ھي للمالئمة ، م۲۰۱٦و م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في وللسنتین المنتھیتین في  ةالنقدیة الموحد
وھو ما یمثل سعر الصرف في تواریخ ) لایر سعودي ۳،۷٥: م۲۰۱٦( لایر سعودي ۳،۷٥أمریكي =  دوالر ۱،۰۰

 .قائمة المركز المالي
 

 سعر الضریبةر یتغی )۲(
لضرائب الدخل یتكون من عدة مستویات على المكلفین  ةجدید معدالتم عن ۲۰۱۷مارس  ۲۷أعلنت الحكومة بتاریخ 

على مبلغ االستثمار الرأسمالي داخل المملكة.  المرخصین إلنتاج المواد الھیدروكربونیة. ستحدد األسعار الجدیدة بناءً 
عر وھو أقل من السم، ۲۰۱۷ینایر  ۱اعتباراً من  ٪٥۰ونتیجة لذلك، سیتم تطبیق سعر ضریبة جدید على الشركة یبلغ 

 .٪۸٥المطبق سابقاً والذي كان 
 

 الدخل اإلضافي )۳(
ألنظمة الشركة لالتزام نتیجة مباشرًة الفائتة تعویض الشركة من خالل أسعار التكافؤ عن اإلیرادات تقوم الحكومة ب

ي ھذه القوائم الوارد ف. یتم احتساب ھذا التعویض السائلة المحلیة التي تنظم المبیعات المحلیة وتوزیع بعض المنتجات
المالیة الموحدة من قبل الشركة بالفرق بین سعر تكافؤ المنتج والسعر المحدد محلیا الذي یقابلھ، بعد خصم الرسوم 

 ۱، وكانت ساریة من م۲۰۱۷دیسمبر  ۲۸الصادرة من قبل الحكومة بتاریخ  للوائح التنفیذیة فقاً ذلك و، والحكومیة
 م.۲۰۱۷ینایر 

 
التعویض كدخل إضافي، وھو خاضع للضریبة، عندما تقوم أرامكو السعودیة بتحویل المخاطر والمنافع یتم قید ھذا 

مستحقة من التعویضات ال تصنفالھامة المصاحبة للملكیة إلى المشتري، والتي تحدث عندما یتم تحویل المنتج فعلیا. 
مبدئیا بالقیمة العادلة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة مستحقة من الحكومة ویتم إثباتھا متداولة كذمم مدینة الحكومة 

 یمة، إن وجدت.باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا خسائر االنخفاض في الق
 

: م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۳۸٫۷۱۷م مبلغاً وقدره ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في بلغ الرصید المستحق من الحكومة 
أي مبالغ مستحقة من الحكومة مقابل دفع الضرائب، بمقاصة ائح التنفیذیة للشركة . تسمح اللو)۱۳(إیضاح  )شيءال 

لى إمقابل أي مبالغ أخرى مستحقة الدفع من قبل الشركة قد تمتد المقاصة ، الضریبیة األرصدةوفي حالة عدم كفایة 
 لحكومة.ا

 
 ریوع اإلنتاج )٤(

بناًء على نموذج تصاعدي یطبق على إنتاج م ۲۰۱۷ینایر  ۱كما في لحكومة إلى اسیتم احتساب الریوع المستحقة 
في  التشغیلتكالیف ضمن یتم عرض الریوع كبند منفصل  .)ت(۲كما ھو مبین في إیضاح  الخام والمكثف الزیت
 .ةیالحكومالدخل ألغراض احتساب ضریبة قابلة للخصم  مصروفاتھي والموحدة الدخل قائمة 

 
الخام والمنتجات  الزیتمن قیمة  ٪۲۰من مبلغ یعادل في السابق تتكون بصورة أساسیة للحكومة الریوع كانت 

اإلیرادات وكانت تكالیف قابلة إجمالي من كخصومات الریوع ھذه تمت المحاسبة عن المكررة المباعة كصادرات. 
 .ضریبة الدخل الحكومیة ألغراض احتسابللخصم 

 
 الحكومیة وشبھ الحكومیة الجھات من الذمم المدینة )٥(

وشبھ من جھات حكومیة تعویض الشركة عن الذمم المدینة المستحقة بم ۲۰۱۷ینایر  ۱الحكومة اعتبارا من تقوم 
 .محددةوخدمات تقدم لھم الشركة منتجات التي محددة وحكومیة 
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احبة المصالھامة المنافع المخاطر وإیرادات المبیعات لھؤالء العمالء عندما تقوم أرامكو السعودیة بتحویل إثبات یتم 
، سدادمتأخرة ال الذمم المدینة من ھؤالء العمالءتصبح  عندما. والمنتج فعلیاً تحویل للملكیة والتي تحدث عندما یتم 
 من الحكومة. ةمستحقمدینة متداولة مبالغ یعاد تصنیف ھذه الذمم المدینة ك

 
م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في والمدرج ضمن المبالغ المستحقة من الحكومة ھؤالء العمالء المتأخر السداد لالرصید بلغ 

. تسمح اللوائح التنفیذیة الصادرة عن الحكومة )۱۳ال شيء) (إیضاح : م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۲۷٤مبلغاً وقدره 
 دم كفایةأي مبالغ مستحقة من الحكومة مقابل دفع الضرائب، وفي حالة عبمقاصة للشركة  م۲۰۱۷دیسمبر  ۲۸في 

 من قبل الشركة إلى الحكومة.الدفع الضریبیة، یمكن أن تمتد المقاصة مقابل أي مبالغ أخرى مستحقة  األرصدة
 
 االجتھادات والتقدیرات المحاسبیة الھامة )ب(

بیق اإلدارة أن تبدي اجتھاداتھا في عملیة تط منیتطلب  للتقریر الماليالدولیة لمعاییر لوفقاً  إعداد القوائم المالیة الموحدةإن 
 ل.قبالمحاسبیة الھامة التي تتعلق بالمستواالفتراضات بعض التقدیرات استخدام السیاسات المحاسبیة ألرامكو السعودیة و

 باإلضافة إلى ذلك، .عدة اجتھادات قد یكون لھا أثر جوھري على تقییم وعرض الموجودات والمطلوباتباإلدارة  قامت
والمصروفات. إن  یراداتواإلوالمطلوبات  موجوداتال الحتسابإجراء التقدیرات الضروریة عند تطبق االجتھادات أیضاً 

لى الخبرات ع التقدیرات المحاسبیة، بحكم طبیعتھا، قد تختلف عن النتائج الفعلیة المتعلقة بھا وتخضع للتغییر بناءً 
 القوائم المالیة الموحدةإعداد عند واالفتراضات والتقدیرات جتھادات االالتي تتطلب أھم المجاالت إن والمعلومات الجدیدة. 

ة الدفتریة استرداد القیمإمكانیة و ،في الشركات التابعة والترتیبات المشتركة والشركات الزمیلةالحصص عن المحاسبة ھي: 
وھي مدرجة ضمن ، ن لما بعد انتھاء الخدمةوالتزامات عوائد الموظفیوالمخصصات والمواقف الضریبیة للموجودات 

 .السیاسات المحاسبیة التي تخصھا أدناه
 
 المعاییر الجدیدة أو المعدلة )ج(

 ودیةأرامكو السعتقم لم  معاییر أو تفسیرات جدیدة خالل السنة لھا أثر جوھري على القوائم المالیة الموحدة.یتم اتباع لم 
لتقاریر إعداد اساریة عند ستصبح  ، والتيالتالیة المعتمدة في المملكة معاییر المحاسبة الدولیة منشورات مجلسباتباع 
 في المستقبل. المالیة

 
 :(األدوات المالیة) ۳۹(األدوات المالیة) معیار المحاسبة الدولي رقم  ۹رقم الدولي للتقریر المالي معیار السوف یلغي 

الدولي للتقریر المالي معیار الیغطي م. ۲۰۱۸ینایر  ۱على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ویسري والقیاس، اإلثبات 
محاسبة الوومنھجیة االنخفاض في القیمة والمطلوبات المالیة، المالیة الموجودات التوقف عن إثبات تصنیف وقیاس و ۹رقم 
اتباع ، وقررت أن ۹رقم الدولي للتقریر المالي معیار باع الالتالتحوط. استكملت أرامكو السعودیة بشكل كبیر تقییمھا عن 

 :القوائم المالیة الموحدةالتأثیر التالي على المعیار سیكون لھ 
 

القیمة العادلة من خالل خیار لھا یوجد لدى أرامكو السعودیة أدوات حقوق ملكیة مصنفة حالیاً كمتاحة للبیع والتي  •
على أساس كل أداة على حدة، وال تتوقع أرامكو  ،۹رقم الدولي للتقریر المالي الدخل الشامل اآلخر وفقا للمعیار 

سائر أو الخفإن المكاسب السعودیة أن تؤثر التوجیھات الجدیدة على تصنیف وقیاس ھذه الموجودات المالیة. ومع ذلك، 
ارة إلى الربح أو الخسلن یتم تحویلھا  اآلخرالدخل الشامل  خاللالمحققة من بیع الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 

متاحة ك یتم قیاس بعض أدوات حقوق الملكیة المصنفة حالیاً س. المبقاة األرباحمن البیع، ولكن سیتم إعادة تصنیفھا إلى 
عض . سوف یستمر قیاس بیتوقع أن یكون تأثیرھا جوھریاً ال والتي الخسارة، أو الربح  خاللللبیع بالقیمة العادلة من 

 اساألسنفس بخالل الربح أو الخسارة غیر المدرجة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من  األسھمفي  ستثماراتاال
كمتاحة للبیع  أرامكو السعودیة المصنفة حالیاً الخاصة بدین إن سندات ال. ۹رقم الدولي للتقریر المالي بموجب المعیار 

، وبالتالي لن یكون ھناك أي تغییر في اآلخرالدخل الشامل  خاللالقیمة العادلة من ببشروط التصنیف سوف تفي 
المحاسبة عن ھذه الموجودات. قامت أرامكو السعودیة بتحلیل خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة المتعلقة بالقروض 

 ،۹رقم لي اللتقریر المأنھا تستوفي معاییر قیاس التكلفة المطفأة بموجب المعیار الدولي استنتجت والذمم المدینة و
وبالتالي لن یكون ھناك أي تغییر في تصنیف وقیاس ھذه الموجودات المالیة. لن یكون ھناك أي تأثیر على محاسبة 

 لمطلوبات المالیة.عن اأرامكو السعودیة 
 

المتوقعة  ناالئتماالقیمة على أساس خسائر في نخفاض االمخصصات إثبات القیمة الجدید في نخفاض االیتطلب نموذج  •
على النموذج . ینطبق ھذا ۳۹معیار المحاسبة الدولي رقم وفقا لالمتكبدة فقط كما ھو الحال  االئتمانیةالخسائر بدال من و

، اآلخرالدخل الشامل  خاللالموجودات المالیة المصنفة بالتكلفة المطفأة وأدوات الدین المقاسة بالقیمة العادلة من 
القروض  ارتباطات المدینة، عقود اإلیجار، ذمم ۱٥رقم لتقریر المالي لموجودات العقود بموجب المعیار الدولي 

ات استنادا إلى التقدیر تتوقع أرامكو السعودیة أي زیادة جوھریة في مخصص الخسارةال وبعض عقود الضمان المالي. 
  .التي تم إجراؤھا حتى تاریخھ
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بوضع نموذج من خمس خطوات  )مع العمالءالمبرمة اإلیرادات من العقود ( ۱٥رقم  للتقریر الماليالدولي معیار یقوم ال
، یتم إثبات ۱٥رقم  للتقریر الماليالدولي . وفقا للمعیار العمالءمع المبرمة الناتجة عن العقود  اإلیراداتللمحاسبة عن 

یسري  أو الخدمات إلى العمیل.البضاعة أن یكون مستحقا مقابل تحویل المنشأة بمبلغ یعكس المقابل الذي تتوقع  اإلیرادات
المعیار  وسوف یحل محلم، ۲۰۱۸ینایر  ۱لفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد على ا ۱٥رقم  للتقریر الماليالدولي المعیار 

 ریر الماليقللتالدولي المعیار اتباع بشكل كبیر تقییم أثر أرامكو السعودیة كملت أ. لقد )اإلیرادات( ۱۸المحاسبي الدولي رقم 
بشكل مستقل اإلفصاح على أرامكو السعودیة یقتصر على  ۱٥رقم  للتقریر الماليالمعیار الدولي أثر اتباع إن . ۱٥رقم 

صیلھا تقوم بتحجمالي لبعض الضرائب غیر المباشرة التي اإلاإلیرادات على أساس عرض و عن حركات التسعیر المؤقتة
جوھري على أثر أي  ۱٥رقم  للتقریر الماليالمعیار الدولي التباع یتوقع أن یكون ال  ل.یأصكأرامكو السعودیة بصفتھا 

 كامل.الرجعي الثر باستخدام منھج األوسیتم تطبیقھ  دات أو صافي دخل أرامكو السعودیة،إجمالي إیرا
 

ینایر شھر  فيمجلس معاییر المحاسبة الدولیة  ، الصادر عن(عقود اإلیجار) ۱٦رقم  للتقریر الماليالدولي معیار یقدم ال
رة باستثناء العقود قصی ،، نموذجاً جدیداً للمحاسبة عن عقود اإلیجار تتم بموجبھ المحاسبة عن جمیع عقود اإلیجارم۲۰۱٦

م إیجار افي قائمة المركز المالي الموحدة كحق استخدام أصل والتزإثباتھا ، عن طریق ذات القیمة المنخفضةاألجل والعقود 
معیار  ۱٦رقم  للتقریر الماليالدولي معیار السوف یلغي  صل الحقاً على فترة عقد االیجار.طفاء حق استخدام األإمع 

على الفترات السنویة التي  ۱٦رقم  للتقریر الماليالدولي معیار سوف یسري ال(عقود اإلیجار).  ۱۷المحاسبة الدولي رقم 
وُیتوقع أن یؤثر على القوائم المالیة الموحدة ألرامكو السعودیة من خالل زیادة الموجودات ، م۲۰۱۹ینایر  ۱تبدأ في أو بعد 

ن إیضاح . یتضمصافي الدخلفي  تكالیفومن المحتمل أن یؤثر على عرض وتوقیت قید ال والمطلوبات ألرامكو السعودیة،
مركز المالي في قائمة الإثباتھا جار تشغیلیة وال یتم المعلومات المتعلقة بعقود اإلیجار التي ُتصنَّف حالًیا كعقود إی(ب) ۲٤

 م.۲۰۱۹تقوم أرامكو السعودیة حالیاً بتقییم األثر الكامل على القوائم المالیة الموحدة لعام  الموحدة.
 
 الملكیةحقوق عن والمحاسبة  أسس توحید القوائم المالیة )د(
 

 الشركات التابعة )۱(
 . إنَّ الشركات التابعة ھيلھا شركات التابعةالوالمطلوبات ونتائج أعمال الشركة و تظھر القوائم المالیة الموحدة الموجودات

ول ما عندما تتعرض أو یكون لھا الحق في الحص منشأةعلى  الشركةسیطرة علیھا. تسیطر لشركة تلك الشركات التي یكون ل
ولدیھا القدرة على التأثیر على ھذه العوائد من خالل نفوذھا علیھا. یتم  المنشأةعلى عوائد متغیرة جراء ارتباطھا بتلك 

ات التابعة ویستمر توحید الشرك، بالسیطرة على الشركة التابعة الشركةتوحید الشركات التابعة من التاریخ الذي بدأت فیھ 
 حتى تاریخ توقف ھذه السیطرة.

 
والخسائر غیر المحققة الناتجة عن المعامالت بین الشركات رباح األبما فیھا المعامالت ویتم استبعاد جمیع األرصدة 

كان ذلك ضروریاً، على القوائم المالیة للشركات التابعة بغرض أن تتماثل السیاسات  ذاالموحدة. كما یتم إجراء تعدیالت، إ
 في الشركة. السیاسات المطبقةالمحاسبیة فیھا مع 

 
عادلة شركة تابعة بالقیمة العلى ستحواذ االاألعمال. تقاس تكلفة حاسبة عن دمج للمتستخدم طریقة االستحواذ المحاسبیة 

التي تحدید القابلة للبھا بتاریخ االستحواذ. تقاس الموجودات  االلتزامللموجودات التي قدمت والمطلوبات التي تكبدت أو تم 
ادلة وذلك بالقیمة العمبدئیاً األعمال دمج بھا في عملیة  االلتزامالمحتملة التي تم  وااللتزاماتتم الحصول علیھا والمطلوبات 

كلفة تفي زیادة البتاریخ تبادل الموجودات والمطلوبات، بغض النظر عن مدى نسب الحصص غیر المسیطرة. یتم قید 
لمسیطرة اكشھرة. تمثل الحصص غیر القابلة للتحدید االستحواذ على القیمة العادلة للحصة المستحوذة في صافي الموجودات 

 مصروفاتال یتم تحمیل .أرامكو السعودیةإلى حقوق الملكیة في الشركات التابعة والتي ال تعود، بشكل مباشر أو غیر مباشر، 
 .عند تكبدھاالمتعلقة باالستحواذ 

 
المستحوذ علیھا على أساس كل عملیة استحواذ على المنشآت حصص غیر مسیطرة في ي أبإثبات أرامكو السعودیة تقوم 

یھا. تظھر المستحوذ علللمنشأة حدة إما بالقیمة العادلة أو بنسبة الحصة غیر المسیطرة من صافي الموجودات القابلة للتحدید 
الدخل  ةقائموالموحدة الدخل قائمة حقوق ملكیة الشركات التابعة بشكل منفصل في والحصص غیر المسیطرة في نتائج 

 .المركز المالي الموحدة، على التواليقائمة والموحدة التغیرات في الحقوق قائمة والموحدة الشامل 
 

االستحواذ  تاریخبلحصة الملكیة المحتفظ بھا سابقا القیمة الدفتریة إعادة قیاس یتم  ،األعمال على مراحلدمج إذا تمت عملیة 
 .الدخلالمكاسب والخسائر الناتجة عن إعادة القیاس في صافي یتم إثبات ، واالستحواذبالقیمة العادلة في تاریخ 
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۱۷ 

 المشتركة الترتیبات )۲(
، یتم تصنیف االستثمارات في الترتیبات المشتركة )الترتیبات المشتركة( ۱۱رقم للتقریر المالي للمعیار الدولي  وفقاً 

إما كعملیات مشتركة أو مشاریع مشتركة. یعتمد التصنیف على الحقوق التعاقدیة والتزامات كل مستثمر، ولیس الھیكل 
 للترتیب المشترك. لدى أرامكو السعودیة عملیات مشتركة ومشاریع مشتركة.النظامي 

 
 العملیات المشتركة )۱

علقة المتالمطلوبات وتعھدات بالموجودات في  عندما یكون لدى المستثمرین حقوق العملیات المشتركةتنشأ 
 لتالي:ابإثبات  ،عملیات المشتركةالفیما یتعلق بحصتھا في  ،أرامكو السعودیةتقوم بالترتیب المشترك. 

 ؛محتفظ بھا بصورة مشتركة موجوداتالموجودات بما فیھا حصتھا في أي  -
 ؛متكبدة بصورة مشتركةمطلوبات بما فیھا حصتھا في أي المطلوبات  -
 ؛ ومن العملیة المشتركةالناشئ  الناتجاإلیرادات من بیع حصتھا من  -
 متكبدة بصورة مشتركة.مصروفات المصروفات بما فیھا حصتھا في أي  -

 
 المشاریع المشتركة )۲

بموجبھ األطراف ذات السیطرة المشتركة على  تمتلكالذي مشترك الترتیب نوع من الالمشروع المشترك یمثل 
الترتیب حقوقاً في صافي موجودات الترتیب المشترك. تتم المحاسبة عن االستثمارات في المشاریع المشتركة 

 مبدئیاً بالتكلفة.یتم إثباتھا طریقة حقوق الملكیة واستخدام ب
 

صتھا في حیتم إثبات ، بینما الدخلمن صافي أرامكو السعودیة في نتائج المشاریع المشتركة ضیتم إثبات حصة 
راكم المتبعد الشراء، ضمن الدخل الشامل اآلخر. یتم تعدیل األثر لما التغیرات في بنود الدخل الشامل اآلخر 

كل شالقیمة الدفتریة الستثمارات أرامكو السعودیة في المشاریع المشتركة، والتي تظھر بمقابل لھذه التغیرات 
المركز المالي الموحدة. وعندما تتساوى أو تتجاوز حصة أرامكو السعودیة في خسائر مشروع  في قائمة منفصل

ا، والتي لم یضمن تحصیلھأخرى ذمم مدینة غیر متداولة أي ، بما في ذلك مشتركالمشروع المشترك حصتھا في 
ما لم تكن قد تكبدت التزامات أو دفعت مبالغ نیابة عن  ،خسائر إضافیةإثبات تتوقف أرامكو السعودیة عن 

 المشروع المشترك.
 

ُتستبعد المكاسب والخسائر للمعامالت بین أرامكو السعودیة والمشاریع المشتركة، غیر المحققة من خالل البیع 
إلى حد حصة أرامكو السعودیة في المشاریع المشتركة. كما یتم إجراء تعدیالت، إن كان ذلك  ،إلى طرف ثالث

ضروریاً، على القوائم المالیة للمشاریع المشتركة بغرض أن تتماثل السیاسات المحاسبیة فیھا مع ما ھو مطبق 
 في أرامكو السعودیة.

 
عند  ادھیتم تحدیحیثما ینطبق ذلك، لشھرة، اة على تشتمل استثمارات أرامكو السعودیة في المشاریع المشترك

على  واذاالستحتكلفة في زیادة الخسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة. تمثل الشھرة  أياالستحواذ، بعد خصم 
وذ علیھ المستحللمشروع المشترك القابلة للتحدید القیمة العادلة لحصة أرامكو السعودیة في صافي الموجودات 

من في مشاریع مشتركة ضاالستثمار تخفیض المكاسب والخسائر الناتجة عن یتم إثبات لشراء. في تاریخ ا
 .الدخلصافي 

 
 ر.من المشاریع المشتركة كتخفیض في القیمة الدفتریة لالستثماالمستحقة القبض األرباح المستلمة أو یتم إثبات 

 
 الشركات الزمیلة )۳

ألرامكو السعودیة تأثیر ھام علیھا دون سیطرة، وعموماً یكون ذلك الشركات الزمیلة ھي تلك الشركات التي 
من حقوق التصویت. تتم المحاسبة عن االستثمارات في  ٪٥۰و ٪۲۰بامتالك حصة فیھا تتراوح ما بین 

ات مبدئیاً بالتكلفة. تطبق أرامكو السعودیة السیاسویتم إثباتھا طریقة حقوق الملكیة استخدام الشركات الزمیلة ب
 أعاله على شركاتھا الزمیلة أیضاً. )۲)۲()د(۲محاسبیة للمشاریع المشتركة المبینة في إیضاح ال

 
 "االجتھادات والتقدیرات المحاسبیة الھامة"

تحدید ما إذا كان ھناك سیطرة، أو سیطرة مشتركة، أو تأثیر ھام فیما یخص االستثمارات في الشركات لجتھادات االتطبق 
الترتیبات  فیما إذا كانتوفي حالة السیطرة المشتركة، ، الترتیبات المشتركة، أو الشركات الزمیلة، على التواليالتابعة، أو 
مشاریع مشتركة أو عملیات مشتركة مع األخذ بعین االعتبار الوقائع والظروف المحددة، المفصلة في كتصنف المشتركة 

 ، على التوالي.۳۳و ۳۲و ۷اإلیضاحات 
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۱۸ 

 الموجودات غیر الملموسة (ھـ)
بشكل أساسي من  ) أدناه)،و(۲، باستثناء تكالیف االستكشاف والتقییم (انظر إیضاح تتكون الموجودات غیر الملموسة

یتم  .فكریةالملكیة الختراع واال اتوبراءوبرامج الحاسب اآللي  عالقات العمالء/االمتیازاتالتجاریة ووالعالمات األسماء 
 عملیة دمجإذا تم االستحواذ علیھا عن طریق  بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ملموسةالغیر  الموجوداتھذه إثبات 

ساس على أ اً الحق ملموسةالھذه الموجودات غیر كافة ء یتم إطفا أعمال، أو بالتكلفة إذا تم االستحواذ علیھا بشكل مستقل.
 .لھا ةالمقدر ةاإلنتاجیلألعمار وفقاً القسط الثابت 

 
 للمجموعات الرئیسیة لھذه الموجودات غیر الملموسة: المقدرة بالسنواتاألعمار اإلنتاجیة یوضح الجدول التالي 

 
 ۱٥إلى  ۱۰ التجاریةوالعالمات األسماء 

 ۱۰ إلى ٥ عالقات العمالء/االمتیازات
 ٥ إلى ۳ لياآلحاسب البرامج 

 ۱٥ فكریةالملكیة الختراع واال اتبراء
 

 طفاء في قائمة الدخل الموحدة.اإلستھالك واالاإلطفاء ضمن بند  قیدیتم 
 
 والتقییم االستكشاف )و(

والجیوفیزیائیة  التكالیف الجیولوجیةیتم إثبات  .وذلك وفقاً لطریقة الجھود (األعمال) المجدیةتكالیف االستكشاف والتقییم تقید 
تم رسملة تكالیف االستكشاف المرتبطة باآلبار تالمجدیة، و )األعمال( فقاً لطریقة الجھودذلك وكمصروفات عند تكبدھا و

نتائج. حتى اكتمال حفر البئر وتقییم ال ةغیر ملموسكموجودات في قائمة المركز المالي الموحدة للشركة االستكشافیة مبدئیاً 
تخضع لمزید من أنشطة على أن  من المواد الھیدروكربونیةتجاریة محتملة كمیات  وجدت تستمر رسملة ھذه التكالیف إذا

أو توقف عن إثباتھا بغرض الالتكالیف المرسملة سابقاً تقییم . یتم اتحتیاطیالل فنیةتحدد الجدوى التجاریة والسالتقییم التي 
 حدیدتكمیات تجاریة من المواد الھیدروكربونیة ولم یتم  وجودیكن من المحتمل إذا لم  ،االنخفاض في القیمة ھا بشأنالختبار
 للبئر. بدیل اماستخد

 
وضع خطط ت مابینأو  ،المحتمل و/ أو الغاز الزیتتقییم حقل إضافي لعمل حفر یتم  بینمامرسملة اآلبار االستكشافیة  تبقى

ي تاریخ فللمراجعة الفنیة واإلداریة المنتظمة ھذه التكالیف المرسملة لإلطفاء، ولكن تخضع كافة تخضع  ال. تطویر مثلى
الیف من صافي شطب التكفوراً یتم  .قیمتھا من البئراستخراج للتأكد من نیة االستمرار في التطویر، وإال یتم كل تقریر مالي 

 ھاولكن ،ءلإلطفا المرسملة االستكشافیة اآلبارنفقات . ال تخضع في التطویر ستمرارفي االوجود نیة ي حالة عدم فالدخل 
 .في تاریخ كل تقریر مالي ةقیمالفي تخضع لمراجعة مؤشرات االنخفاض 

 
من المواد  المؤكدة االحتیاطیاتیتم تحدید عندما ، والمعداتاآلالت إلى الممتلكات و المناسبةالتكالیف المرسملة یتم تحویل 

 .اإلدارة معتمدة منللتطویر  ةصارمھناك خطة الھیدروكربونیة، و
 
 والمعداتاآلالت والممتلكات  )ز(

خسائر و المتراكم االستھالكناقصا بالتكلفة في قائمة المركز المالي الموحدة للشركة والمعدات اآلالت وتظھر الممتلكات 
تھالك ببناء و/أو تملك الموجودات. ال یحتسب اس مباشرةً العائدة نخفاض في القیمة، إن وجدت. تشتمل التكلفة على النفقات اال

سب ح تعتبر جاھزة لالستخدام اإلنشاءات تحت التنفیذ عندماموجودات لألراضي واإلنشاءات تحت التنفیذ. یبدأ استھالك 
 .لھ اإلدارة ما خططت

 
كأصل إثباتھا  یتمالتحسینات الرئیسیة، ضمن القیمة الدفتریة للموجودات أو  مصروفاتالالحقة، بما فیھا  مصروفاتالتدرج 
ویكون ذلك فقط إذا كان من المحتمل أن ینتج عنھا منافع مستقبلیة ألرامكو السعودیة ویمكن قیاس تكلفتھا بشكل  مستقل

 صروفاتمالقیمة الدفتریة لألصل المستبدل. تقید جمیع أعمال الصیانة واإلصالح األخرى كالتوقف عن إثبات موثوق. یتم 
استیفاء معیار  عند األصل بعد استخدامھ ضمن تكلفة األصل المعني زالةإلقعة . تدرج القیمة الحالیة للتكلفة المتوعند تكبدھا

 .))ص(۲ (إیضاح المخصصإثبات 
 

بشكل كبیر  روكربونیةدالمواد الھی اتحتیاطیالعمر المتوقع ال یتجاوزعندما  لكل حقل على حدة تستخدم طریقة القسط الثابت
االستھالك على جمیع الموجودات األخرى مصروف یتم احتساب  .المعنیة لموجوداتل فنيالعمر االقتصادي أو العمر ال

االستھالك روف مصقید ی. المقدرة ةاإلنتاجیاألعمار بطریقة القسط الثابت وذلك لتوزیع التكلفة ناقصاً القیمة المتبقیة على 
 في قائمة الدخل الموحدة.
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۱۹ 

اإلنتاجي.  هوالقیمة المتبقیة المتوقعة في نھایة عمر لألصلیتم احتساب مصروف االستھالك بعد تحدید العمر اإلنتاجي المقدر 
ومراجعتھا  ،داتلموجولمبدئي اإلثبات الالمتبقیة من قبل اإلدارة في الوقت الذي یتم فیھ  ةیتم تحدید األعمار اإلنتاجیة والقیم

أحداث أو ظروف تؤثر على التكالیف المرسملة أو االحتیاطیات الھیدروكربونیة أو  وقوع ھا أو عندسنویا للتأكد من مالئمت
 األعمار اإلنتاجیة المقدرة.

 
 للمجموعات الرئیسیة للموجودات القابلة لالستھالك: بالسنواتالعمر اإلنتاجي المقدر یوضح الجدول التالي 

 
  مرافق الزیت الخام:
 ۲٥إلى  ۲۰ والخزاناتخطوط األنابیب 

 ۱٥إلى  ٤ نـشـاءاإلحـفـر والمعدات 
 ۳۰ إلى ۱٥ ممتلكات الزیت والغاز

 ۳۰إلى  ۱۳ بحریةالمعدات ال
 ۳۰إلى  ٦ مرافق التكریر
   ۲۰إلى  ٦ الغاز الطبیعيسوائل مرافق الغاز و

  عامة:الخدمات المنشآت 
 ٤۰إلى  ۲۰ دائمةالمبــاني ال
 ۲۱إلى  ۱۰ ممراتالطرق وال
 ۱٥إلى  ۸ طـائـراتال
 ۱٥إلى  ۳ شـاحـناتالسـیـارات وال

 ۱۰إلى  ٦ معدات وأثاث المكاتب
 ٥إلى  ۳ أجھزة وبرامج حاسب آلي

 
واآلالت ت یتم استھالك الممتلكا .الدخللالستھالك ضمن صافي القابلة مكاسب وخسائر استبعاد الموجودات صافي یتم إثبات 

 ل أو مدة اإلیجار، إذا كان أقصر.عمر األصمدى والمعدات المحتفظ بھا كإیجارات تمویلیة على 
 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة )ح(

أي من الموجودات غیر في قیمة  انخفاضكانت ھناك مؤشرات  ما إذافي تاریخ كل تقریر مالي أرامكو السعودیة تقیم 
في حالة  الستردادلالقابلة  األصل قیمة تقدر .في قیمتھاسنویاً لتحدید أي انخفاض  تھاتتم مراجعالشھرة فإنھ باستثناء  ،المالیة

القیمة  في خسارة انخفاضیتم إثبات في قیمة األصل مطلوباً.  لالنخفاضوجود مؤشرات أو عندما یكون االختبار السنوي 
مة القابلة لالسترداد. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل بمقدار زیادة القیمة الدفتریة للموجودات على القی

 ستبعاداال تكالیفناقصاً تحتسب القیمة العادلة  .تكالیف استبعاده أو قیمة المنافع الناتجة عن استخدامھ، أیھما أعلىناقصاً 
ت لموجوداإما بناًء على نموذج خصم التدفقات النقدیة بعد خصم الضریبة أو البیانات المتاحة من معامالت بیع ملزمة 

 تبعادالس اإلضافیةفي السوق ناقصاً التكالیف القابلة للمالحظة األسعار ، أو وفق شروط عادلةمشابھة في معاملة تمت 
اطرة المعدل للمخالمخصومة بناًء على نموذج التدفقات النقدیة  األصل دام. تحتسب قیمة المنافع الناتجة عن استخاألصل

 .خصم الضریبة بعد
 

صافي  على ابقاً سالمثبتة صافي الدخل. یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة كبند لخسائر االنخفاض في القیمة إثبات یتم 
 .الالحقة ةفي الفترتعلق بالشھرة یقیمة ال النخفاض في االخسارة كان االنخفاض في  إذاالدخل 

 
 "والتقدیرات المحاسبیة الھامة االجتھادات"

 اخلةد تدفقات نقدیة لھامفردة، والتي  موجوداتالقیمة على أساس أصغر وحدة مدرة للنقد، أو في یتم إجراء فحص انخفاض 
جوھریة جتھادات اللنقد المختلفة تتضمن  المدرةإن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة في تحدید الوحدات  .بشكل كبیرمستقلة 

 من اإلدارة.
 

اتجة عن قیمة المنافع النالحتساب تقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة عند  اإلدارة ھاتستخدماالفتراضات الھامة التي إن 
المستقبلیة  التشغیل والتطویر تكالیفو ،المتوقع المتوقعة، وحجم اإلنتاج المستقبلیة والغاز الزیتھي أسعار  استخدام األصل
حدید تألغراض وذلك  والتغیرات الھامة في معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدیة المخصومة ،وھامش التكریر

تصاحب المعلومات  عكسھ. وأ االنخفاضومدى ھذا  والغاز والتكریر الزیتموجودات حدث انخفاض في قیمة  ما إذا
رداد القبلة لالستلى القیم قد تؤثر التغیرات في ھذه االفتراضات والتوقعات ع شكوك الزمة. المتوقعة واالفتراضات

 انخفاضات أو عكوسات في القیمة تم احتسابھا. للموجودات وأي
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 عقود اإلیجار )ط(
تم المحاسبة عن الدفعات التي تدفعھا أرامكو السعودیة لطرف ثالث عن اتفاقیات مقابل حق استخدام أصل لفترة زمنیة ت

دیة عند أرامكو السعوالمصاحبة للملكیة إلى منافع المخاطر وكافة الكعقود إیجار. تقید عقود اإلیجار التي تنتقل بموجبھا 
ھذه وتظھر في قائمة المركز المالي الموحدة بالقیمة العادلة لألصل عقود اإلیجار ة تم رسملتبدایتھا كعقود إیجار تمویلیة. 

صافي من ضاإلیجار  عقد عنصر الفائدة فيقید أو القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات عقد اإلیجار، أیھما أقل. یتم  ستأجرالم
لفترات التي في ا مصروفاتكالمحتملة اإلیجارات إثبات یتم باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة على مدى فترة اإلیجار.  الدخل

الدخل افي صعلى  المرتبطة بھا تكالیفالعقود إیجار تشغیلیة وتحمل كجمیع عقود اإلیجار األخرى تقید یتم تكبدھا فیھا. 
 .اإلیجار عقد باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى فترة

 
القیمة الحالیة لدفعات اإلیجار كمبالغ مدینة. إثبات عندما تكون أرامكو السعودیة ھي المؤجر في عقد إیجار تمویلي، یتم 

 .باستخدام طریقة الفائدة الفعلیةالدخل صافي في عنصر الفائدة لذمم عقود اإلیجار المدینة یتم إثبات و
 
 الموجودات المالیة )ي(

المالیة بناًء على الغرض الذي تم شراؤھا أساساً ألجلھ. تقدر أرامكو السعودیة ما إذا كان تحدد اإلدارة تصنیف الموجودات 
ات یتم إثبقیمة الموجودات المالیة أو مجموعة منھا في نھایة كل فترة مالیة. في انخفاض حدوث ھناك دلیل موضوعي على 

للموجودات المالیة في تاریخ الصفقة وھو التاریخ الذي تتعھد فیھ أرامكو السعودیة ببیع  االعتیادیةعملیات البیع والشراء 
 .أو شراء األصل

 
 :في إحدى التصنیفات الثالثة التالیة ألرامكو السعودیةُتصنف الموجودات المالیة 

 
 مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمالیة الموجودات ال )۱(

إنَّ الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ھي موجودات مالیة محتفظ بھا للمتاجرة 
كموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم تصنیف اإلثبات المبدئي أو تم تحدیدھا عند 

 ،متاجرةلإذا تم االحتفاظ بھا لراؤھا أساساً لغرض البیع على المدى القصیر الموجودات المالیة ضمن ھذا البند، إذا تم ش
كموجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو اإلثبات المبدئي أو على مدى أبعد إذا تم تحدیدھا عند 

یتم إدراج الموجودات المالیة  .الدخلصافي ضمن عند تكبدھا كمصروفات یتم تحمیل تكالیف المعامالت  الخسارة.
 لخال األصلاستبعاد  اإلدارة تنويالموجودات غیر المتداولة ما لم الربح أو الخسارة ضمن  خاللبالقیمة العادلة من 

 الموجودات المتداولة.ضمن  األصلنھایة فترة التقریر، وفي ھذه الحالة یتم إدراج تاریخ شھرا من  ۱۲
 

بالقیمة العادلة على أساس أسعار الشراء الحالیة. إذا كان السوق تظھر المدرجة األوراق المالیة في االستثمارات إن 
القیمة  لھذا النوع من الموجودات المالیة غیر نشط أو كانت األوراق المالیة غیر مدرجة، تحدد أرامكو السعودیة

العادلة  التغیرات في القیمةإثبات ومة. یتم باستخدام أسالیب تقییم التدفقات النقدیة المخصبشكل أساسي العادلة 
 .الدخلكعنصر من صافي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المدرجة للموجودات المالیة 

 
 القروض والذمم المدینة )۲(

ي فمدرجة  تولیسقابلة للتحدید ، وھي ذات دفعات ثابتة أو غیر مشتقة أدوات مالیةھي إنَّ القروض والذمم المدینة 
القروض والذمم المدینة مبدئیاً بالقیمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة یتم إثبات سوق نشط. 

الفائدة الفعلیة. تدرج القروض والذمم المدینة ضمن الموجودات المتداولة، ما عدا تلك التي تستحق خالل مدة تزید 
لقیمة، افي نخفاض االموجودات غیر متداولة ناقصاً مخصص والتي تصنف كشھراً بعد نھایة الفترة المالیة،  ۱۲عن 

 .الدخلھذه المخصصات كعنصر من صافي إثبات یتم . إن وجد
 

ة أرامكو السعودیعلى عدم مقدرة االنخفاض في قیمة القروض والذمم المدینة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي یحدث 
لدفتریة الفرق بین القیمة افي القیمة االنخفاض یمثل مبلغ  .للشروط األصلیةوفقاً المستحقة تحصیل كامل المبالغ 

 .لتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرةلللموجودات والقیمة الحالیة 
 

مبالغ والتجاریة، المدینة الذمم الستثمارات قصیرة األجل، واالنقد وما یماثلھ، والتتألف القروض والذمم المدینة من 
 .وبعض الموجودات والذمم المدینة األخرىالحكومة المستحقة من 
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 الموجودات المالیة المتاحة للبیع )۳(
، وھي إما موجودات تنتمي لھذا التصنیف أو ال تنتمي غیر مشتقة أدوات مالیةھي إنَّ الموجودات المالیة المتاحة للبیع 

ضمن الموجودات غیر المتداولة إال إذا كانت نیة الموجودات المالیة المتاحة للبیع تدرج  .ألي من التصنیفات األخرى
یتم تدرج ضمن الموجودات المتداولة. وفي ھذه الحالة شھراً من نھایة الفترة المالیة،  ۱۲خالل استبعادھا اإلدارة 
 .ملیة الشراءع إلى مباشرةً العائدة تكالیف المعامالت زائداً بالقیمة العادلة  مبدئیاً  الموجودات المالیة المتاحة للبیعإثبات 

 
األوراق المالیة المدرجة تظھر بالقیمة العادلة على أساس أسعار الشراء الحالیة. إذا كان السوق في االستثمارات إن 

لھذا النوع من الموجودات المالیة غیر نشط أو كانت األوراق المالیة غیر مدرجة، تحدد أرامكو السعودیة القیمة 
العادلة  التغیرات في القیمةیتم إثبات ومة. العادلة بشكل أساسي باستخدام أسالیب تقییم التدفقات النقدیة المخص

ن وإیرادات الفوائد ضماألرباح توزیعات یتم إثبات للموجودات المالیة المتاحة للبیع من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
 .خرىاألیرادات اإلمالیة والعوائد البند 

 
لقیمة العادلة لألسھم التي تصنف كموجودات مالیة متاحة للبیع، دون تكلفتھا في االمستمر أو الجوھري إنَّ االنخفاض 

 .لدخلاضمن صافي المثبتة سابقا قیمة في النخفاض االیعتبر مؤشراً لالنخفاض في قیمتھا. ال ُتعكس خسائر 
 

للقیمة  یالت المتراكمةالتعدتدرج عندما تباع أو تنخفض قیمة األوراق المالیة المصنفة كموجودات مالیة متاحة للبیع، 
 .الدخلمن خالل الدخل الشامل اآلخر، كعنصر من صافي المثبتة العادلة، و

 
 وأنشطة التحوطالمشتقة األدوات المالیة  )ك(

 .أعمالھاأثر ھام على مركزھا المالي ونتائج المشتقة ألدوات المالیة للیس الستخدام أرامكو السعودیة 
 

 كمحتفظ بھا للمتاجرةالمصنفة المشتقة األدوات المالیة  )۱(
نتج تقلبات األسعار التي تلمخاطر لمقایضة السلع إلدارة التعرض المشتقة تستخدم أرامكو السعودیة األدوات المالیة 

یضة مبدئیاً، أدوات المقایتم إثبات الشراء والبیع المرتبطة بالتسلیم الفعلي للمنتجات المكررة المختلفة. معامالت عن 
ن أو كالتزام عندما تكو ،كأصل عندما تكون قیمتھا العادلة موجبةتقید الحقاً، بالقیمة العادلة، و ومن ثم یعاد قیاسھا
 ،في قائمة المركز المالي الموحدة خرىاألتجاریة والدائنة الذمم أو الالذمم المدینة التجاریة  ضمن ،قیمتھا العادلة سالبة

 .على التوالي
 

قایضة وفقاً لسیاسة أرامكو السعودیة لتقییم المشتقات المالیة، وذلك بالرجوع إلى یتم تحدید القیمة العادلة ألدوات الم
السعر المتداول لھذه األدوات في األسواق المالیة الرسمیة أو غیر الرسمیة بتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة. یتم 

ي ضمن صافة من قیمتھا عند الشراء من التغیرات في القیمة العادلة ألدوات المقایضالخسائر أو إثبات المكاسب 
 .الدخل

 
 تحوطالمشتقة المصنفة كعملیات األدوات المالیة  )۲(

لمخاطر السلع والعمالت اآلجلة إلدارة تعرضھا مقایضة أسعار الفائدة و ةمقایضعقود تستخدم أرامكو السعودیة 
 إما ة، المصنفالمالیة المشتقة دواتاألھذه إن  أسعار الفائدة وأسعار السلع وأسعار صرف العمالت األجنبیة.تقلبات 
بدئیاً ومن متثبت یتم شراؤھا من أطراف ذات تصنیف ائتماني عالي، و ،ةالنقدی اتلتدفقأو لالعادلة لقیمة ل اتكتحوط

 ثم یعاد قیاسھا الحقاً، بالقیمة العادلة.
 

اتیجیة واسترأھداف عند مباشرة معاملة التحوط، توثق أرامكو السعودیة العالقة بین أداة التحوط والبند المحوط، وكذلك 
، التي استخدمت في معاملة المالیة المشتقة األدواتالتحوط. كما توثق تقییم ما إذا كانت إلجراء معاملة مخاطر الإدارة 

باشرة للبند المحوط عند م ةالنقدی اتلتغیرات في القیمة العادلة أو التدفقصة لإلجراء مقاالتحوط، ذات فعالیة عالیة 
 .معاملة التحوط وعلى أسس مستمرة

 
رة عندما تكون فت ةمتداولمطلوبات أو  موجوداتتحوط كألغراض المستخدمة مشتقة ُتصنف القیمة العادلة ألداة مالیة 

 .ةمتداولغیر مطلوبات أو  موجوداتكشھراً، وإال تصنف  ۱۲أقل من المشتقة االستحقاق المتبقیة لألداة 
 

 تحوط القیمة العادلة )۱
قود ع ویشتمل على صارم رتباطأو المثبتة أو مطلوبات  لموجوداتلقیمة العادلة لتحوط القیمة العادلة ھو تحوط 

مقایضة  لعقودأو الخسائر الناتجة من التغیرات في القیمة العادلة المكاسب  إثباتاآلجلة. یتم األجنبیة العمالت 
 .تغیرات في القیمة العادلة للبند المحوطال، باإلضافة إلى الدخلالعمالت اآلجلة في صافي السلع و

 
ة ف، تدرج التعدیالت على القیمة الدفتریة للبند المحوط في القیاس المبدئي لتكلعندما تنتھي صالحیة أداة التحوط

  .األصل الذي تم شراؤه أو المصروف الذي تم تكبده
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 ةالنقدی اتتحوط التدفق )۲
متوقعة معاملة أو مرتبطة بموجودات أو مطلوبات،  ھو التحوط من مخاطر محددة ةالنقدی اتتحوط التدفق

 ةقایضمخسائر متعلقة بالجزء الفعال من التغیرات في القیمة العادلة لعقود  ومكاسب أأي  إثباتومحتملة جداً. یتم 
 .الدخلفعال فوراً في صافي الجزء غیر ، بینما یتم إثبات الفي الدخل الشامل اآلخرأسعار الفائدة 

 
ند عندما یؤثر البالدخل الدخل الشامل اآلخر إلى صافي من خالل والخسائر المؤجلة المكاسب یتم إعادة تصنیف 

 موجودات غیرإثبات معاملة متوقعة ینتج عنھا المحوط بند یمثل الومع ذلك، عندما . الدخلالمحوط على صافي 
والخسائر المؤجلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إن المكاسب یتم إدراج فإنھ مالیة أو مطلوبات غیر مالیة، 

 لموجودات أو المطلوبات.ل یة األخرىوجدت، في التكلفة المبدئیة أو القیمة الدفتر
 

الدخل الشامل اآلخر من خالل والخسائر المتراكمة المؤجلة المكاسب ، تبقى عندما تنتھي صالحیة أداة التحوط
عادة إفوراً یتم ، فإنھ ةالمتوقعالمعاملة عندما ال یكون من المحتمل حدوث والمتوقعة. إثبات المعاملة حتى یتم 

 .الدخلصافي إلى الدخل الشامل اآلخر من خالل تصنیف األرباح والخسائر المتراكمة المؤجلة 
 

 قیاس القیمة العادلة  )۳(
من خالل الربح أو  بالقیمة العادلة تقیس أرامكو السعودیة األدوات المالیة كالمشتقات والموجودات المالیة المدرجة

علقة المتفصاحات إن اإلوالموجودات المالیة المتاحة للبیع بالقیمة العادلة في تاریخ كل قائمة مركز مالي. الخسارة 
 ،لعادلةقیمھا ا یفصح عن التي ألدوات المالیة والموجودات غیر المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة أولالقیمة العادلة ب

 بھا.الخاصة في اإلیضاحات تظھر 
 

ة التي تتوفر فیھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلو ،الظروف تتناسب معتقییم  أسالیبالسعودیة  تستخدم أرامكو
نف تص .قابلة للمالحظةمعطیات غیر  أقل حد من ستخداموا مناسبةقابلة للمالحظة معطیات  أقصى حد من باستخدام

مة العادلة لتسلسل الھرمي للقیلوفقاً  في القوائم المالیة ھا العادلةتالتي تقاس أو یفصح عن قیم مطلوباتوال موجوداتال
 إجمالي:بشكل بناًء على أقل مستوى من المعطیات الھامة لقیاس القیمة العادلة  ،الموضح أدناه

 
 أسعار معلنة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة. -۱المستوى  •
 حظةقابالً للمالیكون فیھا أقل مستوى من المعطیات الھامة لقیاس القیمة العادلة  تقییم أسالیب -۲المستوى  •

 .بشكل مباشر أو غیر مباشر
 .مالحظةقابالً للیكون فیھا أقل مستوى من المعطیات الھامة لقیاس القیمة العادلة ال  تقییم أسالیب -۳المستوى  •

 
 والزكاة ضریبة الدخل )ل(

ن صافي ضمالدخل مصروف ضریبة إثبات ضریبة حالیة ومؤجلة. یتم مصروف للفترة من الدخل یتألف مصروف ضریبة 
العالقة  ضریبة الدخل ذاتتدرج وفي ھذه الحالة ضمن الدخل الشامل اآلخر، مثبتة التي تتعلق ببنود تلك ، باستثناء الدخل

 .ضمن الدخل الشامل اآلخر
 

على أساس نظام ضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة  ضریبة الدخل الحالیة بشكل رئیسي مصروف یتم احتساب
من الدخل  الدخل ف ضریبةوصرینتج م. باإلضافة إلى ذلك، وتعدیالتھ ("نظام ضریبة الدخل") م۲۰۰٤الصادر عام 

 .الخاضع للضریبة الذي تحققھ الشركات األجنبیة التابعة
 

وفقاً لمعدالت الضریبة المطبقة أو التي أصبح طریقة االلتزام باستخدام  ،ضرائب الدخل المؤجلةیجنب مخصص لكامل 
ومن المتوقع أن یتم استخدامھا عندما تتحقق ضرائب الدخل المؤجلة أو إعداد التقریر المالي معظمھا مطبقاً في نھایة فترة 

وائم المالیة الدفتریة في القیتم تسویتھا، وذلك عن الفروقات المؤقتة بین األسس الضریبیة للموجودات والمطلوبات وقیمھا 
إلثبات امؤجلة عند دخل  یبةال یتم قید ضرتراعى األحداث المستقبلیة المتوقعة.  ،الموحدة. وعند تقدیر األثر الضریبي

على الربح المحاسبي  ،المعاملةوقت ، في یؤثرال معاملة ما عدا دمج األعمال الذي في للموجودات أو المطلوبات المبدئي 
 .الخاضع للضریبةأو الربح 

 
موجودات ضریبة دخل مؤجلة عندما یكون من المحتمل استردادھا في المستقبل. یتم إجراء مقاصة بین موجودات یتم إثبات 

الحالیة إلجراء مقاصة بین موجودات ضریبة الدخل ملزم نظامي ومطلوبات ضرائب الدخل المؤجلة عند وجود حق 
ریبة ض احتسابال یتم  .تعود ضرائب الدخل المؤجلة لنفس السلطة الضریبیة وعندماالحالیة ومطلوبات ضریبة الدخل 

التابعة  لبعض الشركاتالمبقاة توزیعات األرباح المحتملة في المستقبل من األرباح على ضرائب تتعلق بمؤجلة الدخل ال
قبل ھذه  بشكل كبیر منالمبقاة باح على اعتبار السیطرة على توقیت توزیع ھذه األرباح وكذلك احتمالیة إعادة استثمار األر

 .المنشآت
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على نسبة الملكیة المحتفظ بھا للزكاة م ۲۰۱۷قبل عام ألرامكو السعودیة المنتسبة المحلیة تخضع بعض الشركات كانت 
كاة یقید مخصص الزكان الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") ولذلك  نظمةوفقاً ألمن قبل مساھمین سعودیین/خلیجیین 

ر بشكل مباشر أو غی حصصاً التي تمتلك الشركة فیھا أصبحت الشركات المقیمة في المملكة في قائمة الدخل الموحدة. 
 الزكاة.نظام ولیس بقدر ملكیة الشركة فیھا لنظام ضریبة الدخل خاضعة م ۲۰۱۷ینایر  ۱من  مباشر اعتباراً 

 
 "والتقدیرات المحاسبیة الھامة االجتھادات"

طات الضریبیة السلالتي تفرضھا مخصصات للمطالبات المحتملة تكوین تقوم أرامكو السعودیة، بناًء على تقدیرات معقولة، ب
ھذه المخصصات على عدة عوامل كالتفسیرات المختلفة ألنظمة الضریبة  مبالغ التي تعمل فیھا. تعتمد المعنیة الدولفي 

ق اجتھادات یتطلب تطبیوھذا  .ونتائج المفاوضات السابقة ختصةة الخاضعة للضریبة والسلطات الضریبیة المبین الشرك
التدفقات  احتمالیةر التغیر في تقدییتم إثبات . الظروفو تتعلق بالنتائج النھائیة والتي قد تتغیر مع مرور الوقت حسب الحقائق

موجودات یتم إثبات  .التغیرفي الفترة التي یحدث فیھا ھذا الدخل ویتھا في صافي و/أو المبالغ المتوقع تسالخارجة  المستقبلیة
 احتمالیة تقییماً لتوقیتذلك یتضمن . من المحتمل استردادھا في المستقبل فیھ یكونإلى الحد الذي مؤجلة الدخل الضریبة 

ھذه الموجودات عند لمقاصة كانت ستتوفر أرباح ضریبیة كافیة أم ال  ما إذافي معرفة  واالجتھادات ودعكس ھذه الموج
لتغیر في حد اإلى  ،تتعلق بالربحیة في المستقبل. قد تكون ھناك زیادة أو نقص افتراضاتاستخدام ھذا یستدعي . عكسھا

إضافة إلى  ،الدخل المؤجلةالمتعلقة بموجودات ضریبة المثبتة في المبالغ المتعلقة بالربحیة في المستقبل،  االفتراضات
 في الفترة التي یحدث فیھا ھذا التغیر.الدخل في صافي المثبتة المبالغ 

 
ة وموجودات ومطلوبات ضریبة الدخل المؤجلالحالیة یتم عرض المعلومات الضریبیة التفصیلیة، بما في ذلك المصروفات 

 .۸في إیضاح 
 
 المخزون )م(

الالزمة ات كافة المصروفتشتمل التكلفة على التكلفة أو صافي القیمة المقدرة القابلة للتحقق، أیھما أقل. بیظھر المخزون 
طریقة الوارد أوالً صادر أوالً. تحدد  خدامباست للمواد الھیدروكربونیة ، وتحددإلى موقعھ وشكلھ الحالیینالمخزون إلحضار 

وسط المرجح، ناقصاً مخصص استبعاد المواد واللوازم المتقادمة و/أو مواد واللوازم على أساس طریقة المتللتكلفة ال
لبیع المتغیرة ا مصروفاتصافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدر في سیاق األعمال العادیة، ناقصاً یمثل الفائضة. 

 .الخاصة بھا
 
 النقد وما یماثلھ )ن(

التي تكون اة المشترنقد في الصندوق ولدى البنوك وكذلك جمیع االستثمارات ذات السیولة العالیة الیتضمن النقد وما یماثلھ 
 .فترة استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل

 
 المطلوبات المالیة )س(

ُتصنف المطلوبات المالیة كمطلوبات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو مطلوبات مالیة مقاسة 
 .المبدئي اإلثباتبالتكلفة المطفأة، كما ھو مناسب. تحدد اإلدارة تصنیف المطلوبات المالیة عند 

 
 إنَّ المطلوبات المالیة ألرامكو السعودیة ھي كاآلتي:

 
 مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمالیة المطلوبات ال )۱(

)). ك(۲مطلوبات المالیة المشتقة كمطلوبات مالیة محتفظ بھا للمتاجرة ما لم تكن ألغراض التحوط (إیضاح التصنف 
جاریة تالدائنة الذمم المطلوبات المالیة المشتقة المحتفظ بھا للمتاجرة ضمن المطلوبات المتداولة في بند التدرج 

 .الدخلأو الخسائر المتعلقة بھا ضمن صافي إثبات المكاسب خرى فیما یتم األو
 

 بالتكلفة المطفأةمالیة المطلوبات ال )۲(
تصنف المطلوبات المالیة فیما عدا المطلوبات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمطلوبات 

تقاس ھذه المطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة ویتم إثبات . المعاملة الیفبعد خصم تك المطفأة مالیة مقاسة بالتكلفة
الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. یتم حذف الخصم عندما ال یكون لھ أثر ھام. تدرج المطلوبات 

شھراً  ۱۲المتداولة، ما عدا تلك التي تستحق خالل مدة تزید عن المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة ضمن المطلوبات 
 .تدرج ضمن المطلوبات غیر المتداولةوالتي بعد نھایة الفترة المالیة، 

 
مالیة المطلوبات الیتم اإلفصاح عن  وقروض. تتضمن المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة ذمم دائنة تجاریة وأخرى

 مالیة في قائمة المركز المالي الموحدة مالم یكن ھناك حق للمقاصة.بشكل مستقل عن الموجودات ال
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 القروضتكالیف  )ع(
لى مدى عوقیمة تسدیدھا ضمن بند تكالیف مالیة في قائمة الدخل الموحدة القروض أي فروقات بین متحصالت یتم إثبات 

 باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة. القروضفترة 
 

ل مؤھل أو إنشاء أو إنتاج أص بامتالكعند تكبدھا، باستثناء تلك المرتبطة مباشرة  مصروفاتكالقروض یتم قید تكالیف 
. ن بیعھو إلى حیأالمقصود منھ  ستخداملالجاھزاً لیصبح  األصلیكتمل حتى  والتي یتم رسملتھا كجزء من تكالیف األصل

 .المقصود جاھزة لالستخدام أو البیعتتطلب فترة زمنیة طویلة لتصبح موجودات المؤھلة ھي  الموجوداتإن 
 
 عوائد الموظفین لما بعد انتھاء الخدمة أنظمة )ف(
 

 تقاعد الموظفین أنظمة )۱(
للموظفین ویتم تمویلھا بصفة عامة من قبل أرامكو السعودیة  إسھامیةغیر  أنظمةتقاعد الموظفین الممولة ھي  أنظمةإن 

حتفظ تظھر الموجودات التي ی وذلك عبر تقدیم دفعات إلى أمناء استثمار مستقلین أو وحدات اقتصادیة منفصلة أخرى.
لممولة وغیر ا نظمةلألتقییم إجراء بالقیمة العادلة. یتم خرى األمنفصلة القتصادیة االوحدات الأو بھا األمناء المستقلون 

لتقییمات تأخذ ا .تقدیر المبالغ المستحقة حسب الوحدةطریقة من قبل جھات إكتواریة مستقلة باستخدام  سنویاً  الممولة
دام قیمتھا الحالیة باستخإلى ویتم خصمھا  ،ومعدل أو مكافآت التقاعد النھائیةسنوات خدمة الموظفین  االعتباربعین 

ة التزامات المنافع المحددفترات التي لھا فترات استحقاق تقارب معدل الفائدة على سندات الشركات عالیة الجودة 
 ذات الصلة.

 
تزامات القیمة الحالیة اللتمثل التقاعد ذات العوائد المحددة  أنظمةفي قائمة المركز المالي الموحدة عن المثبتة المبالغ إن 

دوریة تكلفة التقاعد الإن . نظامالالقیمة العادلة لموجودات ناقصاً  الماليإعداد التقریر العوائد المحددة في نھایة فترة 
وائد التقاعد ذات الع أنظمةالمتعلقة بعمومیة في قائمة الدخل الموحدة، والتشغیلیة والمصروفات الضمن بند المدرجة 
القیمة الحالیة المقدرة إكتواریاً اللتزام عوائد التقاعد على أساس خدمة في زیادة بصورة أساسیة التمثل المحددة، 

دة . یتم احتساب صافي الفائالعوائد المحددة موجودات أومطلوبات الفائدة على صافي صافي الموظفین خالل السنة و
في بدایة كل  نظاممعدل الخصم المطبق على كل في  نظامالالعوائد المحددة وموجودات مطلوبات بضرب صافي 

 اھمات.وائد والمسعالناتجة عن مدفوعات ال نظامالالعوائد المحددة وموجودات مطلوبات  سنة، ویتم تعدیلھ للتغیرات في
 

الستحقاق افوراً كتكالیف تقاعد بغض النظر عن فترة ، نظامالتعدیالت في التي تمثل  ،تكلفة الخدمة السابقةیتم إثبات 
 المتبقیة.

 
إنَّ إعادة القیاس التي تمثل المكاسب والخسائر اإلكتواریة، والتي تنشأ عن تعدیالت الخبرة والتغیرات في االفتراضات 

، یتم إضافتھا إلى أو خصمھا نظامالموجودات على  ماعدا الفائدة نظامالعلى موجودات  ةالفعلیالعوائد اإلكتواریة، و
 .الدخل الشامل اآلخر الضریبة، من خالل خصممن الحقوق، بعد 

 
المساھمات المحددة التي یكون االعتماد فیھا فقط على دفع مساھمات محددة أو المبالغ المستحقة  نظمةألأما بالنسبة 

التي  ھي المبالغ نظامالإلى حسابات الموظفین وعلى عوائد االستثمارات المكتسبة من تلك المساھمات، تكون تكلفة 
 .بھا أرامكو السعودیة أو المستحقة علیھاتساھم 

 
 ئد األخرى لما بعد انتھاء الخدمةالعوا )۲(

موظفین للوعوائد أخرى تقدم أرامكو السعودیة بعض عوائد العنایة الطبیة لما بعد انتھاء الخدمة والتأمین على الحیاة 
. وعادًة تستحق ھذه العوائد للموظفین الذین یستمرون في الخدمة حتى العمر وبعض الموظفین السابقین المتقاعدین

ي ف نظمةاألمن ھذه  بالكامل بقیمة الجزء غیر الممولإثبات مطلوبات التقاعدي مع إكمال حد أدنى لفترة الخدمة. یتم 
 .ةلعوائد بواسطة جھات إكتواریة مستقللتقییم إجراء یتم  قائمة المركز المالي الموحدة.

 
 تقاعد الموظفین ذات العوائد المحددة. أنظمةنفس الطرق المحاسبیة المتبعة في  نظمةاألتتبع ھذه 

 
 "االجتھادات والتقدیرات المحاسبیة الھامة"

لتي باستخدام التقییمات اإلكتواریة، وا والعنایة الطبیة لما بعد انتھاء الخدمة التقاعد ذات العوائد المحددة أنظمةتحدد تكلفة 
الرواتب  معدالت الخصم والزیادة المستقبلیة فياالفتراضات الرئیسیة  تتضمن .تتضمن عمل افتراضات تتم مراجعتھا سنویاً 

نظراً  ھامة تتعرض ھذه التقدیرات لشكوك الطبیة ومعدالت الوفاة وزیادة التقاعد في المستقبل.للعنایة والتكلفة المستقبلیة 
مبالغ المعلومات عن  ۱۸ یتضمن إیضاح ھذه األنظمة. جلاألساسیة وطبیعة طول أ واالفتراضاتللتعقیدات المتعلقة بالتقییم 

 .تھا تجاه التغیراتالخاصة بھا وحساسی واالفتراضاتالعوائد المحددة  أنظمةالواردة بشأن 
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 المخصصات وااللتزامات المحتملة )ص(
لدى أرامكو  المخصصات عندما یكونیتم إثبات یكون توقیتھا أو تكلفتھا المستقبلیة غیر مؤكدة. مطلوبات المخصصات تمثل 

السعودیة التزام حالي قانوني أو استنتاجي نتیجة أحداث سابقة، ویكون من المحتمل أن یتطلب تسدیدھا تدفقاً صادراً للموارد 
 تقدیر المبلغ بشكل موثوق.یمكن  ھاالقتصادیة وأنّ 

 
. عداد التقریر الماليإلتسدید االلتزام الحالي في نھایة فترة  ةالمطلوبللنفقات لمخصصات بأفضل تقدیر للقیمة الحالیة تقید ا

تقییمات السوق الحالیة للقیمة والذي یعكس معدل خصم مالئم تخصم المبالغ، إال إذا كان أثر الخصم غیر ھام، باستخدام 
الزیادة في المخصص نتیجة لمرور الوقت كمصروف فائدة ضمن یتم إثبات . تزامالخاصة بااللالزمنیة للنقود والمخاطر 

 الموحدة. مالیة في قائمة الدخلالتكالیف البند 
 

قیب عملیات التنفي  المستخدمةالموجودات بإزالة تقید أرامكو السعودیة مخصصاً وأصالً في المقابل لألنشطة المرتبطة 
زالة إإثبات مخصصات بشكل عام  ال یتمللبئر عند حفره.  االلتزامإثبات یتم اآلبار. وھجر واإلنتاج وذلك ألنشطة سد 

واریخ المحتملة ولذلك لعدم تحدید ت االلتزاماتقیاس  ال یمكنالمتعلقة بمرافق التكریر والمعالجة والتسویق حیث الموجودات 
التواریخ طاق نفي الفترة التي تتوفر فیھا معلومات كافیة لتقدیر الموجودات إزالة المتعلقة بمطلوبات إثبات الیتم سللتسویة. 

باستخدام  اللتزامابالقیمة الحالیة للتكالیف المتوقعة لتسویة الموجودات إزالة لتكالیف یتم تكوین مخصص المحتملة للتسویة. 
 نتاجيالطفاؤھا على العمر اإویتم  عنیةالمللموجودات  تضاف قیمة االلتزام إلى القیمة الدفتریة التدفقات النقدیة المتوقعة.

التغیرات ن إتكالیف مالیة في قائمة الدخل الموحدة. كالزیادة في المخصص نتیجة لمرور الوقت یتم إثبات . الموجوداتلتلك 
غیر  تقبلیة المتوقعةالمس أو مبالغ التدفقات النقدیة المتوقعالتوقیت نتیجة مراجعة  یةفي تقدیرات التدفقات النقدیة المستقبل

 المتعلقة بھا. الموجوداتكتغیرات في المخصصات وإثباتھا یتم المخصومة 
 

االلتزامات المحتملة عندما یكون التأكد منھا یعتمد فقط على أحداث مستقبلیة أو عندما ال یمكن قیاس یتم اإلفصاح عن 
عندما یكون التدفق الوارد للمنافع االقتصادیة یفصح عنھا ن المحتملة ولك إثبات الموجوداتمبالغھا بشكل موثوق. ال یتم 

 منھا محتمالً.
 

 "االجتھادات والتقدیرات المحاسبیة الھامة"
 نیاتقستحدث بعد عدة سنوات في المستقبل مع استمراریة التغیرات في التأرامكو السعودیة  آباروھجر إن أغلب أنشطة سد 

ھجر ببطة الیف المرتوالتك واالستنتاجیةالقانونیة الحالیة متطلبات التقدیرات مبالغ المخصص بناًء على إثبات والتكالیف. یتم 
 ي نطاق المشروعفكما قد تختلف التقدیرات نتیجًة للتغیرات  ،اآلبار باستخدام التقنیات الحالیة. إن التكالیف الفعلیة غیر مؤكدة

رار إنھاء وق االحتیاطيلعدة عوامل كعمر الموجودات زالة إلتغیر التواقیت المتوقعة المتعلقة بھا. قد تواللوائح و/أو األنظمة 
ومعدالت  یةلالتكالیف المتوقعة المستقبب التقدیرات المتعلقة العملیات أو التغیرات في التشریعات. قد یكون للتغیرات في

لى عالمبدئي واإلثبات  عندھامة  اجتھاداتتطبق  ،لذلك ونتیجةً  .الخصم والتواقیت أثر جوھري على المبالغ المعروضة
ظھر ت. وھجرھاوسد اآلبار الموجودات إزالة بالتزامات التعدیالت الالحقة على المخصص والتكالیف المرسملة المرتبطة 

 قیداالفتراضات الخاصة التي تطبق عند تفاصیل  ۱۹یتضمن إیضاح  التعدیالت الالحقة على المخصصات بأثر مستقبلي.
 متداولة.المخصصات غیر بعض ال

 
 تحویل العمالت األجنبیة )ق(

م ُتحول المعامالت التي تت .الشركات التابعة لھاجمیع إلى حد ما كبیر یعد الدوالر األمریكي العملة الوظیفیة للشركة و
وجودات أو م ُتحول أيي تاریخ تلك المعامالت. أسعـار الصـرف السائدة فباستخدام بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة 

. یتم لماليا تاریخ التقریر أسعـار الصـرف السائدة في باستخدام في تاریخ كل تقریر مالي بعمالت أجنبیةنقدیة  مطلوبات
ھذه المعامالت وكذلك عن تحویل الموجودات  تسویةوخسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن مكاسب  إثبات

یتم تحویل الموجودات والمطلوبات غیر النقدیة،  .الدخلمالت أجنبیة كعنصر من صافي والمطلوبات النقدیة المقیدة بع
 .المعامالتبخالف تلك التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة، باستخدام سعر الصرف في تاریخ 

 
 "االجتھادات والتقدیرات المحاسبیة الھامة"

حددت الشركة أن الدوالر األمریكي ھو العملة الوظیفیة حیث یتم تداول كمیة كبیرة من منتجاتھا بالدوالر األمریكي في 
ت إلى الدوالر بسعر ثابتحویلھ باللایر السعودي الذي تم مقید مبلغ كبیر من تكالیف الشركة فإن األسواق الدولیة. ومع ذلك، 

والموجودات  مصروفاتاإلیرادات والیؤثر التغیر في سعر الصرف الثابت على . یمكن أن م۱۹۸٦األمریكي منذ عام 
 للشركة. المقیدةالمطلوبات و
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۲٦ 

 عملة العرض )ر(
قوق حالفي  التغیراتالموحدة وقائمة المركز المالي قائمة والموحدة الدخل الشامل قائمة والموحدة لدخل اقائمة یتم تحویل 

. ))۱(أ)(۲(إیضاح  سعودياللایر الوھي عملة العرض، إلى ، من العملة الوظیفیة الموحدةالتدفقات النقدیة قائمة والموحدة 
ي لھا عملة والشركات الزمیلة الت المشتركةونتائج عملیات الشركة والشركات التابعة والترتیبات المالي المركز تحویل یتم 

التأثیر  الصرف التي تقاربوبمتوسط أسعار  المالیةفي تاریخ التقاریر بأسعار الصرف وظیفیة تختلف عن عملة العرض 
الشامل  التحویل الناتجة من خالل الدخل اتفروقإثبات كافة یتم  في تواریخ المعاملة، على التوالي. السائدةلألسعار التراكمي 

 في الدخل.معینة في صا بعملیة أجنبیة اآلخر المتعلق الدخل الشاملبند إثبات اآلخر. عند استبعاد العملیات األجنبیة، یتم 
 

ُتعامل أي شھرة ناتجة من االستحواذ على عملیة أجنبیة وأي تعدیالت على القیمة العادلة للقیمة الدفتریة للموجودات 
سعار ساس أأوالمطلوبات الناتجة عن عملیة االستحواذ على أنھا موجودات ومطلوبات للعملیة األجنبیة ویتم تحویلھا على 

 تاریخ القوائم المالیة.في الفوري الصرف 
 
 اإلیرادات وأسعار المبیعات إثبات )ش(

ھامة المنافع المخاطر والعندما تحول أرامكو السعودیة المتعلقة بھ إیرادات مبیعات الزیت الخام والمنتجات یتم إثبات 
، ویكون من شكل موثوقبوالمستحقة القبض لملكیة إلى المشتري، ویمكن قیاس القیمة العادلة للمبالغ المستلمة المصاحبة ل

الھامة نافع مالمخاطر والالمحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادیة المرتبطة بعملیة البیع إلى أرامكو السعودیة. یتم تحویل 
د نقل إلى المشتري، وعادة ما یقع ذلك عنالمتعلقة بھ عند االنتقال الفعلي لملكیة الزیت الخام والمنتجات لملكیة المصاحبة ل

المتفق  اقدیةالتع یعتمد تحویل الملكیة على شروط البیع ت إلى السفن أو عبر األنابیب أو أي وسائل تسلیم أخرى.المنتجا
تحسب مبیعات التصدیر على أساس أسعار السوق العالمیة لتلك المنتجات. تحسب بعض المبیعات التي تسلم محلیاً . اعلیھ

لدخل في قائمة ا اإلیرادات الظاھرة في وتدرج ضمن بند مبیعات التصدیرالمتعلقة بھا على أساس أسعار السوق العالمیة 
 .محلیةالمبیعات الوتدرج ضمن بند من قبل الحكومة  بشكل أساسي الموحدة. تحدد أسعار المبیعات المحلیة

 
 اإلنتاج ریوع )ت(

الخام  الزیتنموذج تصاعدي یطبق على إنتاج للحكومة استنادا إلى الریوع تحسب )، ٤(أ)(۲كما ھو مبین في إیضاح 
علي بناًء یحدد معدل الریوع الففعلي على اإلنتاج بناء على أسعار البیع الرسمیة للشركة. ریع تم تطبیق معدل ی. والمكثف

على  یطبق ٪٤۰نسبة إلى ویزید للبرمیل،  دوالر ۷۰سعار حتى األطبق على ی ٪۲۰على معدل ھامش أساسي بنسبة 
المحاسبة تم ت للبرمیل. دوالر ۱۰۰على األسعار التي تتجاوز یطبق  ٪٥۰، ونسبة للبرمیل دوالر ۷۰األسعار التي تتجاوز 

ضریبة الدخل  ألغراض احتسابوھي تكالیف قابلة للخصم  ةالدخل الموحدقائمة في كمصروف عن كافة ھذه الریوع 
 .الحكومیة

 
 البحث والتطویر )ث(

 ملموسةالر موجودات غیالتم رسملة تكالیف التطویر التي من المتوقع أن ینتج عنھا منافع اقتصادیة مستقبلیة ضمن بند ت
 .ند تكبدھاعالدخل جمیع تكالیف البحث والتطویر األخرى في صافي إثبات . یتم اإلنتاجي المتوقع ھاعمرمدى وتطفأ على 

 
 إعادة التصنیف )خ(

على ذلك،  . وبناءً ةیتشغیلتكالیف إلى  یةغیر تشغیلتكالیف بتغییر تصنیف بعض التكالیف من م ۲۰۱۷قامت اإلدارة في عام 
كتكالیف غیر  لایر سعودي والتي تم اإلفصاح عنھا سابقاً ملیون  ٥٫٤٦۷والبالغة  م۲۰۱٦التكالیف المتكبدة في عام فإن 

ة التصنیف إن إعادفي السنة الحالیة. عمومیة ووإداریة  إلى تكالیف بیعتم إعادة تصنیفھا  ةالدخل الموحدقائمة تشغیلیة في 
د بنوالأو صافي الدخل أو أي بند من  أو الدخل قبل ضریبة الدخل اإلیرادات والدخل اإلضافيھذه لیس لھا تأثیر على 

 .قائمة المركز الماليالرئیسیة في 
 

 إدارة المخاطر المالیة -۳
 

تتضمن المخاطر  .وخدمات من عدة دول في ظل تعرض محدود للمخاطر المالیةتعمل أرامكو السعودیة وتحصل على بضائع 
مخاطر السوق (بما فیھا مخاطر سعر صرف العمالت األجنبیة، ومخاطر السعر، ومخاطر سعر الفائدة)، ومخاطر االئتمان، المالیة 

م مراجعة مدى كفایة سیاسات إدارة المخاطر تتومخاطر السیولة. وعموماً تقوم إدارة مركزیة للخزینة بعملیات إدارة المخاطر، و
تقة مشعلى أساس موحد في فترات منتظمة بالنظر إلى األنشطة الحالیة وظروف السوق. تستخدم أرامكو السعودیة أدوات مالیة 
ا فیھا متتمیز بقدر محدود من التعقید إلدارة بعض حاالت التعرض للمخاطر وال تدخل في أو تتعامل مع أدوات مالیة تجاریة ب

 .ألغراض المضاربةمشتقة أدوات مالیة 
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۲۷ 

 عوامل المخاطر المالیة )۱(
 

 مخاطر السوق )أ(
ھي مخاطر تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة  - مخاطر سعر صرف العمالت األجنبیة )۱

 مالیة للتقلبات نتیجة التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.
 

تعمل أرامكو السعودیة عالمیاً، إال أن تعرضھا للمخاطر المالیة نتیجة التغیر في سعر صرف العمالت األجنبیة 
مرتبطة  ، أو))ق(۲(إیضاح  عملتھا الوظیفیةمقیدة بكون الھامة تالمعامالت معظم یبقى محدوداً، وذلك بسبب أن 

محدودة ألرامكو السعودیة السعر صرف العمالت األجنبیة الوظیفیة أو یتم التحوط لھا. تنشأ مخاطر  عملتھاب
 .بعمالت غیر العملة الوظیفیة ألرامكو السعودیةمقیدة عن معامالت تجاریة مستقبلیة أو موجودات ومطلوبات 

 باللایر السعودي والتي كانت بسعر ثابتمقیدة إضافة إلى ذلك، فإن مبلغ كبیر من تكالیف أرامكو السعودیة 
فروقات إثبات أن یؤدي إلى یمكن في سعر الصرف الثابت التغیر إن . م۱۹۸٦ألمریكي منذ عام للدوالر ا
 المالیة الموحدة.القوائم في  أجنبیة عمالتصرف 

 
إلدارة محددة عقود العمالت اآلجلة وودائع ألجل استخدام أرامكو السعودیة أنشطة التحوط من خالل  تمارس
ائج التباین في النتبعین االعتبار نسبة التحوط تأخذ . مقیدة بعملة أجنبیة ھامة من معامالتمخاطر ل ھاتعرض

یمكن أن حدة الذي المعاملة على كل وعلى أساس أسعار الفائدة، وكذلك ، الفوریة المحتملة، وأسعار الصرف
 من التعرض في البدایة. ٪۱۰۰غطي ما یصل إلى ی

 
م لودائع ألجل والتي تلالقیم االسمیة لعقود العمالت اآلجلة القائمة وكذلك القیمة الدفتریة  ۲٦یتضمن إیضاح 

 اعتبارھا أدوات تحوط.
 

ھي مخاطر تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة للتقلبات نتیجة  - مخاطر السعر )۲
لمتاجرة امالیة والوراق األستثمارات في االرئیسي من  التغیرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السعر بشكل

 .السلعب
 

 مالیةالوراق األستثمارات في اال )أ
تنشأ بصفة أساسیة من  ، والتيتتعرض أرامكو السعودیة لقدر محدود من المخاطر المتعلقة بالسعر

 .بالقیمة العادلةالمدرجة استثماراتھا في األوراق المالیة 
 

دوریاً وضع استثماراتھا في األوراق المالیة آخذة بعین االعتبار اتجاھات  تراجع أرامكو السعودیة
 .االقتصاد الحالیة والمستقبلیة المتوقعة

 
إن حركة مؤشر السوق الرئیسي السعودي ("تداول") ومؤشر أسعار بورصة طوكیو، الیابان، والتغیرات 

 في أسعار صرف العمالت للموجوداتالتقلبات في القیمة العادلة، بما فیھا  اتفي الحقوق نتیجة التغیر
 .المالیة المتاحة للبیع، تتلخص أدناه

 

 
في  نسبة الزیادة (االنخفاض)

 المؤشر
 الزیادة (النقص)

 في الحقوق
 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ المؤشر

 ۲۹۷ )۲۲۱( ٪۳،٤ ٪۰،۲ تداول
 ۲۳۰ ۹۰٥ ٪)۹،۱( ٪۱۹،۷ بورصة طوكیو

 
یؤدي والتحوط في سعر وحدة صنادیق االستثمار  ٪٥إنَّ تغیراً في القیمة العادلة الناتج عن حركة بنسبة 

دیسمبر  ۳۱كما في  لایر سعوديملیون  ۱٦۸مبلغ و لایر سعوديملیون  ۲۱۰إلى تغیر في الحقوق بمبلغ 
 .م، على التوالي۲۰۱٦م و۲۰۱۷

 
 أدوات مقایضة السلع )ب

أدوات مقایضة السلع كوسیلة إلدارة مخاطر األسعار وتوقیتھا والتي تنشأ من تستخدم أرامكو السعودیة 
الغاز الطبیعي والمنتجات البتروكیماویة. تعمل أرامكو سوائل المتاجرة في المنتجات البترولیة المكررة و

ر السعودیة عند تنفیذ ھذه المعامالت في إطار سیاسات وإجراءات مصممة للتأكد من أنَّ المخاطر تدا
 ۲٦ضمن الحدود المعتمدة، شاملة تلك المتعلقة بعدم قدرة األطراف المقابلة على السداد. یتضمن إیضاح 

 .القیمة االسمیة ألدوات مقایضة السلع القائمة
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۲۸ 

ھي مخاطر تعرض القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة للتقلبات نتیجة  -مخاطر سعر الفائدة  )۳
 یرات في أسعار الفائدة في السوق.التغ

 
تتكون موجودات أرامكو السعودیة التي تحمل فائدة بشكل رئیسي من ودائع قصیرة األجل وسندات دین مصنفة 

عن كبیر  بشكلكموجودات مالیة متاحة للبیع. ونتیجة لذلك، فإن الدخل والتدفقات النقدیة التشغیلیة مستقلة 
 في أسعار الفائدة في السوق. التغیرات

 
أرامكو السعودیة لمخاطر أسعار الفائدة من التغیرات في أسعار الفائدة التي تؤثر على تتعرض ومع ذلك، 

القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة، وبشكل رئیسي القروض الصادرة بمعدالت متغیرة 
بمعدالت  القروض الصادرةبسبب یة لمخاطر أسعار الفائدة على التدفقات النقدیة عرض أرامكو السعودتوثابتة. ت

. المحتفظ بھا بأسعار فائدة متغیرةوسندات الدین  األجلقصیرة بالودائع جزئیا تتم مقاصتھا متغیرة والتي 
ئدة الت فاتتعرض أرامكو السعودیة لمخاطر سعر الفائدة على القیمة العادلة من القروض التي أصدرت بمعد

أسعار فائدة كجزء من استراتیجیتھا العامة إلدارة  ةمقایضاتفاقیات بإبرام أرامكو السعودیة قد تقوم  ثابتة.
 .دیونھامخاطر أسعار الفائدة على 

 
المتغیرات كافة م، مع بقاء ۲۰۱٦م و۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في أسعار الفائدة في السوق، كما في  ٪۱إنَّ تغیراً بنسبة 

، على لایر سعوديملیون  ۸٦ومبلغ  لایر سعوديملیون  ۳۰۷بمبلغ تغیر األخرى ثابتة، یؤدي إلى صافي 
السوق  فيأرامكو السعودیة قبل ضرائب الدخل نتیجة أثر ارتفاع أو انخفاض أسعار الفائدة دخل التوالي، في 

 .متغیرةمعدالت بقروض ذات  جزئیاوالتي تتم مقاصتھا  على الموجودات التي تحمل فائدة
 

 القیمة االسمیة لعقود مقایضة أسعار الفائدة القائمة. ۲٦یتضمن إیضاح 
 

 مخاطر االئتمان )ب(
 .ما المالیة التعاقدیة تجاه منشأة بالتزاماتھمعلى الوفاء األطراف األخرى ھي مخاطر عدم مقدرة 

 
ما تقوم بتنفیذ أو الوفاء بالتزاماتھا مال التي  األخرى باألطرافالمتعلقة  االئتمانتتعرض أرامكو السعودیة لمخاطر 

لك وكذالتجاریة الذمم المدینة على  االئتمانمن التعرض لمخاطر  االئتمانقد یؤدي إلى خسارة مالیة. تنشأ مخاطر 
وبعض الموجودات المالیة المتاحة للبیع والمشتقات مع المؤسسات  األجلقصیرة  واالستثمارات یماثلھمن النقد وما 

 الموجودات. لھذهإن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان یمثل القیمة الدفتریة  المالیة.
 

تحد من تركزات مخاطر االئتمان والتي تنشأ الذمم المدینة التجاریة ألرامكو السعودیة من قاعدة عمالء عالمیة 
لألطراف ذات الجدارة ائتمان حدود  منحلمخاطر االئتمان لضمان  سیاسةتم وضع عالوة على ذلك، الجغرافیة. 

ذھا وفقا لذلك. تقوم أرامكو السعودیة بإجراء تقییمات مستمرة للمركز یالمخاطر وتنف تقلیلاالئتمانیة وتحدید تدابیر 
 اعتماد تامن مخاطر االئتمان عندما تعتبر مناسبة من خالل خطاب للتقلیلوتتخذ تدابیر إضافیة  اآلخرللطرف المالي 

 أو ضمانات بنكیة أو ضمانات من الشركة األم.
 

 الئتمانياطرف مقابل بناء على تصنیفھ ألي  االئتمانيمن حجم التعرض بالحد  االئتمانسیاسة تقوم إلى ذلك،  إضافة
من التعرض لمخاطر االئتمان بالحد سیاسة االستثمار في أرامكو السعودیة تقوم على ذلك،  وعالوةوعوامل أخرى. 

األجل  واالستثمارات القصیرةتشترط ھذه السیاسة أن یتم استثمار النقد وما یماثلھ  الناجمة عن األنشطة االستثماریة.
ول. تضمن أرامكو السعودیة أن یكون مقبالتي تتمتع بتصنیف ائتماني مع مجموعة متنوعة من المؤسسات المالیة 
على المقاییس الكمیة والنوعیة التي یتم جمعھا من نماذج  االعتماد خالللكل طرف مقابل جودة ائتمانیة مقبولة من 

ذات مع مؤسسات مالیة  م۲۰۱۷كانت جمیع االستثمارات قصیرة األجل في نھایة عام  التقییم الداخلي أو الخارجي.
 أو أعلى.") +BBB: "مBBB+" )۲۰۱٦"األجل تصنیف ائتماني طویل 

 
 مخاطر السیولة )ج(

 .لتزامات المتعلقة بالمطلوبات المالیةعند الوفاء باالمنشأة الصعوبات التي توجھھا ھي 
 

تتضمن إدارة مخاطر السیولة في أرامكو السعودیة االحتفاظ بمبالغ كافیة من النقد وما یماثلھ والتأكد من توفر التمویل 
). كما تعمل اإلدارة على مراقبة وتقدیر متطلبات السیولة في ۱۷إیضاح ( من خالل التسھیالت االئتمانیةاإلضافي 

 .ات النقدیة الحالیة وغیر الحالیةستناداً إلى توقعات التدفقاأرامكو السعودیة 
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، وودائع ألجل، وودائع السوق النقدي، واتفاقیات إعادة الفائض من النقد في حسابات جاریةتستثمر أرامكو السعودیة 
یفاء الستأدوات مالیة ذات استحقاقات مناسبة أو سیولة كافیة باختیار شراء سندات حكومیة، وأوراق مالیة متداولة، 

 .العائدحساب والسیولة على  لألمان تعطي أرامكو السعودیة األولویةلتدفقات النقدیة المتوقعة. متطلبات ا
 

ستناداً إلى األرصدة اذات عالقة أرامكو السعودیة في مجموعات استحقاق قروض تحلیل  ۱۷یعرض إیضاح 
 المرتبطة بتاریخ كل استحقاق تعاقدي في نھایة الفترة المالیة.

 
 المالھیكل رأس إدارة  )۲(

لدعم خططھا  ، والذي یتكون من القروض وحقوق الحكومة،متزن السعودیة للحفاظ على ھیكل رأسمالتسعى أرامكو 
ا ذ أرباح مستدامة ومتنامیة. یعتبر الحفاظ على المرونة المالیة الكافیة أمراً  اتاالستثماریة الرأسمالیة والحفاظ على توزیع

ئیسیة رالسعي إلى تحقیق فرص استثماریة من  یمكن أیضاً ، في حین ت الصناعیةالتقلباللتخفیف من  أھمیة استراتیجیة
 مال الشركة.تعدیل ھیكل رأسالقروض أو توزیعات األرباح ینتج عن سوف . وغیر رئیسیة

 
 مخاطر تحمل الخسائر الناتجة عن الحوادث )۳(

تتضمن استراتیجیة أرامكو السعودیة إلدارة مخاطر الخسائر الناتجة عن الحوادث على برنامج تحمل مخاطر وتأمین، 
یتضمن تغطیة تأمینیة محدودة لبعض الترتیبات المشتركة والشركات الزمیلة بنسبة ملكیة أرامكو السعودیة في ھذه 

: م۲۰۱٦لكل حادثة ینتج عنھا خسارة ( لایر سعوديملیون  ۱٫۸۷٥الحالي لتحمل المخاطر األقصى الشركات. یبلغ الحد 
 ۱٫۸۷٥) ویتم الوصول إلى ھذا الحد في حالة وقوع حادثة ینتج عنھا خسارة إجمالیة بمبلغ لایر سعوديملیون  ۱٫۸۷٥
حمل ) أو أكثر. ُتطبق حدود التأمین المختلفة والتي یشكل تلایر سعوديملیون  ۱٫۸۷٥: م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون 

 ٤٫۸۷٥المخاطر جزءاً منھا. في حالة وقوع حادثة موثوقة ینتج عنھا خسارة فإن الحد األقصى للتأمین فوق مبلغ التحمل ھو 
 ) لكل حادثة حسب الظروف.لایر سعوديملیون  ٤٫۸۷٥: م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون 

 
 تقدیر القیمة العادلة )٤(

القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم الحصول علیھ لبیع أصل أو الذي سیتم دفعھ لنقل التزام في معاملة منظمة بین المشاركین 
تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بیع األصل أو نقل االلتزام تتم في السوق بفي السوق 

و في السوق األكثر ربحاً لھما في حالة عدم وجود سوق أصلي. تعتقد اإلدارة أن القیمة األصلي لذلك األصل أو االلتزام أ
العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ألرامكو السعودیة ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا الدفتریة في نھایة الفترة 

 .المالیة
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 ۳۱ي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة للسنتین المنتھیتین في یعرض الجدول التالي موجودات ومطلوبات أرامكو السعودیة الت
 .)۳(ك)(۲المفصح عنھا في إیضاح  لقیمة العادلةلقیاس ادیسمبر، وفقاً لمستویات التسلسل الھرمي 

 
     الموجودات

 المجموع ۳ مستوى ۲ مستوى ۱ مستوى )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
۲۰۱۷     

     أوراق مالیة:استثمارات في 
 ۱٤٫٤٦۳ ٤٫٤۳۸ ۱٫۰۸٥ ۸٫۹٤۰ استثمارات في حقوق ملكیة متاحة للبیع

 ۳٫۸۳۱ - ۳٫۸۱۲ ۱۹ متاحة للبیعدین سندات 
 ۸٤۸ ۸٤٥ ۳ - موجودات مالیة من خالل الربح أو الخسارة

 ۸٫۹٥۹ ٤٫۹۰۰ ٥٫۲۸۳ ۱۹٫۱٤۲ 
     موجودات متداولة أخرى:

 ۱۲۲ - ۱۲۲ - أسعار فائدة ةمقایض
 ۲٥۳ - ۲٥۳ - أدوات مقایضة سلع
 ۹۳ - ۹۳ - عقود عمالت آجلة

 - ٤٦۸ - ٤٦۸ 
 ۱۹٫٦۱۰ ٥٫۲۸۳ ٥٫۳٦۸ ۸٫۹٥۹ مجموع الموجودات

     
۲۰۱٦     

     استثمارات في أوراق مالیة:
 ۱۳٫۱۰۰ ۳٫٦٦٤ ۹٥٦ ۸٫٤۸۰ استثمارات في حقوق ملكیة متاحة للبیع

 ۳٫۹۲۹ - ۳٫۹۱۹ ۱۰ متاحة للبیعدین سندات 
 ٦٤۱ ٦۳۷ ٤ - موجودات مالیة من خالل الربح أو الخسارة

 ۸٫٤۹۰ ٤٫۸۷۹ ٤٫۳۰۱ ۱۷٫٦۷۰ 
     موجودات متداولة أخرى:

 ۷٦ - ۷٦ - أسعار فائدة ةمقایض
 ۷۱ - ۷۱ - أدوات مقایضة سلع
 ۱۸ - ۱۸ - عقود عمالت آجلة

 - ۱٦٥ - ۱٦٥ 
 ۱۷٫۸۳٥ ٤٫۳۰۱ ٥٫۰٤٤ ۸٫٤۹۰ مجموع الموجودات

 
     المطلوبات

 المجموع ۳ مستوى ۲ مستوى ۱ مستوى )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
     

۲۰۱۷     
 ۱۱۷ ۹۱ ۲٦ - من خالل الربح والخسارةمشتقة مطلوبات مالیة 

 ٥٤٤ - ٥٤٤ - أدوات مقایضة السلع
 ۱۸ - ۱۸ - عقود عمالت آجلة

 ٤٥ - ٤٥ - فائدةالأسعار  ةمقایض
 - ٦۳۳ ۹۱ ۷۲٤ 
     

۲۰۱٦     
 ۳٤۳ ۱۸٥ ۱٥۸ - من خالل الربح والخسارةمشتقة مطلوبات مالیة 

 ۲۱۱ - ۲۱۱ - أدوات مقایضة السلع
 ٤ - ٤ - عقود عمالت آجلة

 ٤٥ - ٤٥ - فائدةالأسعار  ةمقایض
 - ٤۱۸ ۱۸٦ ٥۰۳ 
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الدخل ضمن صافي  لایر سعوديملیون  ٥٦۰بمبلغ محققة وغیر محققة من األدوات المالیة لمقایضة السلع  خسائرإثبات تم 
 ).لایر سعوديملیون  ۸۲٥محققة وغیر محققة بمبلغ  خسائر :م۲۰۱٦(م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في  للسنة المنتھیة

 
التغیرات في فیما یلي بیان ب .۱۰ستثمارات في األوراق المالیة ألرامكو السعودیة في إیضاح لالتقییم ال أسالیبیتم عرض 

 :م۲۰۱٦وم ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱للسنتین المنتھیتین في  ۳األدوات ضمن مستوى 
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۳٫۹۲٦ ٤٫۳۰۱ ینایر ۱

 ۳۳٦ ٦۸۳ صافي إضافات
 ۳۱ )۸( (خسائر)/مكاسب محققة

 ۸ ۳۰۷ القیمة العادلةعن  ةغیر محققمكاسب صافي الحركة في 
 ٤٫۳۰۱ ٥٫۲۸۳ دیسمبر ۳۱

 
 القطاعات التشغیلیة -٤

 
في مرافق تكریر وتوزیع وتسویق وتخزین  حصصوالغاز في المملكة ولدیھا  الزیتتعمل أرامكو السعودیة في مجال صناعة 

 خارج المملكة.
 

بیر اإلداریین كالتي یتم تقییمھا بشكل منتظم من قبل  المكوناتتلك على أساس السعودیة رامكو ألقطاعات التشغیلیة الیتم تأسیس 
الذي یعتبر صانع القرار التشغیلي الرئیسي. یراقب صانع القرار التشغیلي الرئیسي النتائج التشغیلیة لقطاعات أرامكو  التنفیذیین

یرادات بناًء على اإل القطاع قرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء. یتم تقییم أداء اتخاذ غرضمنفصل ببشكل السعودیة 
 باإلضافة إلى ربحیة القطاع. الرئیسیةمؤشرات األداء نطاق واسع من والتكالیف و

 
طاع ، قلدى الشركة قطاعینداریة. تم تنظیم أرامكو السعودیة إلى وحدات أعمال بناًء على نوعیة األنشطة الرئیسیة ألغراض إ

ئف وظاكافة تجمیع مع م، ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱یتم التقریر عنھما كما في ، التكریر والمعالجة والتسویقوقطاع  التنقیب واإلنتاج
والغاز  الخام والمكثفات الزیتاستكشاف وتطویر وإنتاج تتضمن أنشطة التنقیب واإلنتاج ": مشتركة"الدعم األخرى تحت مسمى 

یماویات وتسویق تكریر وتصنیع البتروكتتضمن أنشطة التكریر والمعالجة والتسویق بشكل رئیس  الطبیعي وسوائل الغاز الطبیعي.
 شكل رئیسالوظائف المشتركة بمل تتش والمواد الكیمیائیة.الكبریت الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبیعي والغاز المسال و الزیت

الخدمات التشغیلیة وخدمات دعم األعمال بما في ذلك الخدمات الھندسیة، والتخطیط الرأسمالي، وإدارة المشاریع، والخدمات البیئیة 
لى أساس أسعار التحویل بین القطاعات التشغیلیة عتتم  .تقنیة المعلومات التي لم یتم تخصیصھاأنشطة والمالیة ووالموارد البشریة 

 ماثلة للمعامالت مع أطراف ثالثة.تجاري وھي م
 

 السیاسات المحاسبیة المستخدمة من قبل أرامكو السعودیة في إعداد تقاریر القطاعات داخلیاً ھي نفسھا تلك الواردة في إیضاحإن 
 .الموحدة ھذه القوائم المالیة ضمن ۲
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 المعلومات حسب كل قطاع:فیما یلي 

 )السعودیةالریاالت (جمیع المبالغ بمالیین 
التنقیب 
 واإلنتاج

التكریر 
والمعالجة 
 الموحدة االستبعادات مشتركة والتسویق

      
۲۰۱۷      

 ۸۳٥٫۹۸۳ - ۱٫۲۱۰ ۲٦۰٫٦٤۲ ٥۷٤٫۱۳۱ إیرادات خارجیة
 ۱٥۰٫۱۷٦ - - ۱۲۱٫۰٥٥ ۲۹٫۱۲۱ دخل إضافي

 - )۲٤۲٫۷۹۷( - ۲۹٫٤۱٥ ۲۱۳٫۳۸۲ إیرادات بین القطاعات
 في نتائج مشاریع مشتركة وشركات ةحص

 )۹٥٦( - )٤٤( )۹۱۰( )۲( زمیلة
 ۱٫٥٦۹ )۳۳۰( ۱٫۱۲۱ ۷۲۷ ٥۱ عوائد مالیة وإیرادات أخرى

 )۳٦٫۸۹٤( - )۱٫۷٦٦( )۹٫۳٤۰( )۲٥٫۷۸۸( استھالك وإطفاء
 )۲۸۱( - )۱۳٦( )۱٤٥( - انخفاض في القیمة

 )۲٫۰۹۰( ۳۳۰ )٦۷۰( )۱٫۷۳٤( )۱٦( تكالیف مالیة
      

 ٥۸۱٫٤۳۸ - )۱۱٫۷٤۳( ۱۹٫۱۲۸ ٥۷٤٫۰٥۳ (الخسارة) قبل الضرائب الدخل
مسددة  ضرائب دخل (مصروف ضرائب دخل)

 )۲۹٦٫۸۱۹( - ٦٫۲۷٤ )۷٫۷۷۷( )۲۹٥٫۳۱٦( بالزیادة
 ۲۸٤٫٦۱۹ - )٥٫٤٦۹( ۱۱٫۳٥۱ ۲۷۸٫۷۳۷ (الخسارة) الدخلصافي 

      
 ۱۲۱٫۹٥٥ - ۳٫۸۷۸ ۳٥٫٥٦۹ ۸۲٫٥۰۸ أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 

      
      

 )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
التنقیب 
 واإلنتاج

التكریر 
والمعالجة 
 الموحدة االستبعادات مشتركة والتسویق

      
۲۰۱٦      

 ٥۰٤٫٥۹٦ - ۱٫۰۸۳ ۱٤۲٫٥٥۰ ۳٦۰٫۹٦۳ إیرادات خارجیة
 - )۱۹۰٫۰۷٦( - ۲٥٫۱۸٤ ۱٦٤٫۸۹۲ إیرادات بین القطاعات

 في نتائج مشاریع مشتركة وشركات ةحص
 )۹۷۹( - )۲۹( )۷۱۸( )۲۳۲( زمیلة

 ۱٫٦۰۹ )۳٦۷( ۱٫۰۳٥ ۹۱٤ ۲۷ عوائد مالیة وإیرادات أخرى
 )۳۳٫٦۱٥( - )۱٫۷۱٤( )۷٫٦۹۲( )۲٤٫۲۰۹( استھالك وإطفاء

 )۱۳٫٦٤٦( - - )۱۳٫٦٤٦( - انخفاض في القیمة
 )۱٫۳٥٤( ۳٦۱ )٤٤۲( )۱٫۲۷۳( - تكالیف مالیة

      
 ۳۰٤٫۹۷٦ - )۱٥٫۸۸٥( )۱۱۰٫۷٥۹( ٤۳۱٫٦۲۰ (الخسارة) قبل الضرائب الدخل

مسددة  ضرائب دخل (مصروف ضرائب دخل)
 )۲٥٥٫۲٥٥( - ۱۳٫۹۹۷ ۹۹٫٥۳۰ )۳٦۸٫۷۸۲( بالزیادة

 ٤۹٫۷۲۱ - )۱٫۸۸۸( )۱۱٫۲۲۹( ٦۲٫۸۳۸ (الخسارة) الدخلصافي 
      

 ۱۰۳٫۳٤٦ - ٤٫۱۷۰ ۳۰٫۹۷۱ ٦۸٫۲۰٥ أساس نقدي -النفقات الرأسمالیة 
  



 شركة الزیت العربیة السعودیة
 الموحدة المالیة القوائم حول إیضاحات

 

۳۳ 

 المعلومات حسب التوزیع الجغرافي:فیما یلي 
 

 المجموع خارج المملكة داخل المملكة )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
۲۰۱۷    

 ۸۳٥٫۹۸۳ ۱۳۹٫٥۰٦ ٦۹٦٫٤۷۷ إیرادات خارجیة
ومعدات وموجودات غیر ملموسة واستثمارات في  آالتممتلكات و

 ۸۰۲٫۷٥۳ ۷۹٫۸۱۷ ۷۲۲٫۹۳٦ مشاریع مشتركة وشركات زمیلة
    

۲۰۱٦    
 ٥۰٤٫٥۹٦ ٦۲٫۲٥۱ ٤٤۲٫۳٤٥ إیرادات خارجیة

ومعدات وموجودات غیر ملموسة واستثمارات في  آالتممتلكات و
 ٦۹٤٫٤٦٦ ٥۳٫۰۸٥ ٦٤۱٫۳۸۱ مشاریع مشتركة وشركات زمیلة

 
 ملیة البیع.عقامت بالتي  السعودیةرامكو المبیعات للعمالء الخارجیین حسب المنطقة مبنیة على أساس موقع الشركة التابعة ألإن 

 
في المشاریع المشتركة والشركات الزمیلة حسب  اتوالمعدات والموجودات غیر الملموسة واالستثماراآلالت الممتلكات وتظھر 

معلومات إضافیة عن  ٥یتضمن إیضاح  لك الموجودات.تالتي تمالسعودیة المنطقة بناًء على موقع الشركة التابعة ألرامكو 
 .م۲۰۱٦ لعامقیمة الاالنخفاض في 

  



 شركة الزیت العربیة السعودیة
 الموحدة المالیة القوائم حول إیضاحات

 

۳٤ 

 معداتالو واآلالتممتلكات ال -٥

 )ةالریاالت السعودی(جمیع المبالغ بمالیین 
مرافق الزیت 

 الخام
مرافق 
 التكریر

مرافق الغاز 
الغاز سوائل و

 الطبیعي

منشآت 
خدمات 
 عامة

إنشاءات 
 المجموع تحت التنفیذ

       التكلفة:
 ۱٫۱۰٤٫٤٦۲ ۱٥٥٫۳۲۱ ۷۱٫۸۸۸ ۳۰٦٫۲۲٥ ۱۳۰٫۹۰۹ ٤٤۰٫۱۱۹ ۲۰۱۷ینایر  ۱

 ۳۳٫۹۸۳ - - - ۳۳٫۹۸۳ - )۳۰عملیات استحواذ (إیضاح 
 ۱۱٦٫٤۸٥ ۱۰۹٫۱٤۳ ۲٫۱۱۸ ٤۸٦ ۹۹۷ ۳٫۷٤۱ إضافات
 - )٥۹٫۰٦۱( ٦٫۹۷۱ ۲٤٫۲۷۷ ۲٫۲۷٥ ۲٥٫٥۳۸ منجزة إنشاءات

 )۱۱۳( )۱۱۳( - - - - انخفاض في القیمة
 ٥٫۲۲۱ ۱٫۲۲۲ ۱ - ۳٫۹۹۸ - تحویل عمالت اتفروق

 )۳٫۹۷٥( )۲٫٦٥٥( )۱٫۲٦۸( )۱( ۲٤ )۷٥( تحویالت
 ۲٫٥۰٤ ۲٫٥۰٤ - - - - استكشاف وتقییم تحویل موجودات

 )۳٫۲۲٥( )۱۱۳( )۷٥۹( )۱٫٥۰۷( )۱۲۱( )۷۲٥( وبیع موجودات استبعاد
 ۱٫۲٥٥٫۳٤۲ ۲۰٦٫۲٤۸ ۷۸٫۹٥۱ ۳۲۹٫٤۸۰ ۱۷۲٫۰٦٥ ٤٦۸٫٥۹۸ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

       االستھالك المتراكم: 
 )٤٦۹٫۰۹٦( - )٥۰٫٦۸۳( )۱۳٦٫٦۰۱( )٥۸٫۹۸۸( )۲۲۲٫۸۲٤( ۲۰۱۷ینایر  ۱

 )۳٦٫۱٦٤( - )۲٫٦۸۳( )۱۱٫٦۷٥( )٦٫٤۷۱( )۱٥٫۳۳٥( إضافات
 )۱٦۸( - )۱۳٦( - )۳۲( - انخفاض في القیمة

 )۱٫۹۰٦( - - - )۱٫۹۰٦( - تحویل عمالت اتفروق
 ۳٥٤ - ۹۷۰ )۲۹٦( )۲٥( )۲۹٥( تحویالت

 ۲٫۷۷۲ - ۷۳۳ ۱٫۲۱٥ ۹۹ ۷۲٥ وبیع موجودات استبعاد
 )٥۰٤٫۲۰۸( - )٥۱٫۷۹۹( )۱٤۷٫۳٥۷( )٦۷٫۳۲۳( )۲۳۷٫۷۲۹( ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

والمعدات  اآلالتصافي الممتلكات و
 ۷٥۱٫۱۳٤ ۲۰٦٫۲٤۸ ۲۷٫۱٥۲ ۱۸۲٫۱۲۳ ۱۰٤٫۷٤۲ ۲۳۰٫۸٦۹ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 

       
       التكلفة:

 ۱٫۰۱۳٫۳٤٤ ۱۳۰٫۱٥۹ ۷۱٫۲۸٤ ۲۷۹٫٦۲٦ ۱۲۷٫۰٦۹ ٤۰٥٫۲۰٦ ۲۰۱٦ینایر  ۱
 ۱۰۳٫۳٥۸ ۹٤٫٦٥٤ ۸٦ ۹۱۹ ۱٫۷۱۰ ٥٫۹۸۹ إضافات
 - )٦۸٫۷۷۳( ۳٫۸٤٤ ۲۹٫٦۱۸ ۳٫٥۳۳ ۳۱٫۷۷۸ منجزة إنشاءات

 )۱۱٫٥۲۰( )۱۱٫٥۲۰( - - - - انخفاض في القیمة
 )۱٫۱۷٤( )۲۲۱( - - )۹٥۳( - تحویل عمالت اتفروق

 )۳٫۰٦٦( ٥٫۹۲٦ )۲٫٥۹۱( )۳٫۸۱٤( )۲۹٦( )۲٫۲۹۱( تحویالت
 ٥٫۱۱۱ ٥٫۱۱۱ - - - - استكشاف وتقییم تحویل موجودات

 )۱٫٥۹۱( )۱٥( )۷۳٥( )۱۲٤( )۱٥٤( )٥٦۳( وبیع موجودات استبعاد
 ۱٫۱۰٤٫٤٦۲ ۱٥٥٫۳۲۱ ۷۱٫۸۸۸ ۳۰٦٫۲۲٥ ۱۳۰٫۹۰۹ ٤٤۰٫۱۱۹ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

       االستھالك المتراكم:
 )٤۳۷٫۹۲۹( - )٥۰٫۸٥۸( )۱۲٥٫۷٤۹( )٥۲٫۳٥۸( )۲۰۸٫۹٦٤( ۲۰۱٦ینایر  ۱

 )۳۳٫۱٦۹( - )۲٫٤٤۹( )۱۰٫۸٥۲( )٥٫۰۸۹( )۱٤٫۷۷۹( إضافات
 )۲٫۱۲٦( - - - )۲٫۱۲٦( - انخفاض في القیمة

 ٤٥۸ - - - ٤٥۸ - تحویل عمالت اتفروق
 ۲٫۲٥٦ - ۱٫۹۳٤ )٦۰( ۱۱ ۳۷۱ تحویالت

 ۱٫٤۱٤ - ٦۹۰ ٦۰ ۱۱٦ ٥٤۸ وبیع موجودات استبعاد
 )٤٦۹٫۰۹٦( - )٥۰٫٦۸۳( )۱۳٦٫٦۰۱( )٥۸٫۹۸۸( )۲۲۲٫۸۲٤( ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

والمعدات  اآلالتصافي الممتلكات و
 ٦۳٥٫۳٦٦ ۱٥٥٫۳۲۱ ۲۱٫۲۰٥ ۱٦۹٫٦۲٤ ۷۱٫۹۲۱ ۲۱۷٫۲۹٥ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في 

 
على بعض مرافق ملیون لایر سعودي  ۱۳٫٦٤٦ قیمة بمبلغالانخفاض في م بإثبات ۲۰۱٦خالل عام أرامكو السعودیة  قامت

. نتج ھذا االنخفاض في القیمة من حساب قیمة المنافع الناتجة عن االستخدام اإلنشاءمصفاة محلیة وتتضمن أحد المرافق تحت 
 .م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱والتي كانت أقل من القیمة الدفتریة لھذه المرافق كما في 

  



 شركة الزیت العربیة السعودیة
 الموحدة المالیة القوائم حول إیضاحات

 

۳٥ 

لایر  ملیون ٥٫۱۹۸م: ۲۰۱٦( لایر سعودي ملیون ٤٫۹٤٥قدرھا قیمة دفتریة صافي بعقود إیجار تمویلیة تم إدراج موجودات 
بند منشآت الخدمات التكریر ومرافق ) ضمن بند لایر سعودي ملیون ۳٫٦۳٥م: ۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ٤٫۲٥۰و) يسعود
 على التوالي. العامة

 
 ملموسةالموجودات غیر ال -٦

 )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
ستكشاف اال

 تقییمالو

األسماء 
والعالمات 
 التجاریة

االمتیازات 
وعالقات 
 العمالء

برامج 
حاسب ال

 المجموع خرىاأل لياآل
       التكلفة:

 ۱۸٫٤۸۸ ٥۸۱ ۳٫۰۸٦ ۱٫۲۳۳ ۲٫۳۳۰ ۱۱٫۲٥۸ ۲۰۱۷ینایر  ۱
 ۳٫۸۸٥ ۱٫۰۰۸ ٤۳۹ - ۲٫٤۳۸ - )۳۰عملیات استحواذ (إیضاح 

 ۱۲٫۷۸٦ - ۳۹۳ - - ۱۲٫۳۹۳ إضافات
 ٤۳۱ - - ۱٤۸ ۲۸۳ - تحویل عمالت اتفروق

 ۳٫۰۱٦ - ۱۸۳ )٦۳( )۱۲۰( ۳٫۰۱٦ تحویالت
 )۲٫٥۰٤( - - - - )۲٫٥۰٤( استكشاف وتقییم تحویل موجودات

 )۸٫۱٥٥( - - - - )۸٫۱٥٥( مبالغ مشطوبة
 ۲۷٫۹٤۷ ۱٫٥۸۹ ٤٫۱۰۱ ۱٫۳۱۸ ٤٫۹۳۱ ۱٦٫۰۰۸ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

       
       اإلطفاء المتراكم:

 )۲٫۸۸۸( - )۲٫۱۱۲( )۲٦۳( )٥۱۳( - ۲۰۱۷ینایر  ۱
 )۷۳۰( )۳۳( )۲۲۷( )۱٦۸( )۳۰۲( - إضافات

 )۱۲۱( - - )٦۳( )٥۸( - تحویل عمالت اتفروق
 ۱۳۸ - )۱۲( )٦۳( ۲۱۳ - تحویالت

 )۳٫٦۰۱( )۳۳( )۲٫۳٥۱( )٥٥۷( )٦٦۰( - ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
صافي الموجودات غیر الملموسة كما في 

 ۲٤٫۳٤٦ ۱٫٥٥٦ ۱٫۷٥۰ ۷٦۱ ٤٫۲۷۱ ۱٦٫۰۰۸ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
       

       التكلفة:
 ۱٦٫۹۸٦ ۱۸۰ ۱۹۲ ۱٫۳۰۱ ۲٫٤٥۷ ۱۲٫۸٥٦ ۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۱۰٫۲٥٦ ٤۰۱ ۱٤٦ ۱۹ ۳۸ ۹٫٦٥۲ إضافات
 )۱۱۷( - )۸( )۳۸( )۷۱( - تحویل عمالت اتفروق

 ۲٫٦۲٥ - ۲٫۷٥٦ )٤٥( )۸٦( - تحویالت
 )٥٫۱۱۱( - - - - )٥٫۱۱۱( استكشاف وتقییم تحویل موجودات

 )٦٫۱٥۱( - - )٤( )۸( )٦٫۱۳۹( مبالغ مشطوبة
 ۱۸٫٤۸۸ ٥۸۱ ۳٫۰۸٦ ۱٫۲۳۳ ۲٫۳۳۰ ۱۱٫۲٥۸ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

       
       اإلطفاء المتراكم:

 )٤۹۳( - )۱٦( )۱٦۲( )۳۱٥( - ۲۰۱٦ینایر  ۱
 )٤٤٦( - )۱۲۰( )۱۰۹( )۲۱۷( - إضافات

 ۳۱ - ٤ ۸ ۱۹ - تحویل عمالت اتفروق
 )۱٫۹۸۰( - )۱٫۹۸۰( - - - تحویالت

 )۲٫۸۸۸( - )۲٫۱۱۲( )۲٦۳( )٥۱۳( - ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
صافي الموجودات غیر الملموسة كما في 

 ۱٥٫٦۰۰ ٥۸۱ ۹۷٤ ۹۷۰ ۱٫۸۱۷ ۱۱٫۲٥۸ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 

) شيءال : م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۸۱۱على حق استخدام موجودات بمبلغ الموجودات غیر الملموسة األخرى تشتمل 
ملیون  ۳۷۷بمبلغ وشھرة ) لایر سعوديملیون  ٤۰۱: م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۳٦۸بمبلغ وملكیة فكریة اختراع وبراءات 

 .)لایر سعوديملیون  ۱۸۰م: ۲۰۱٦( لایر سعودي
 

ملیون  ٤٫۲۹٦: م۲۰۱٦ملیون لایر سعودي ( ٥٫۲۰۳اً وقدره مبلغ م۲۰۱۷بلغ النقد المستخدم في أنشطة التنقیب والتقییم في عام 
 .)لایر سعوديملیون  ۹٫٦٥۲: م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۱۲٫۳۹۳االستثمار أنشطة الخاصة بالنفقات  ت، وبلغ)لایر سعودي
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۳٦ 

 زمیلةالشركات المشتركة والمشاریع الستثمارات في اال -۷
 

 الشركة
 )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

نسبة 
الملكیة 
۲۰۱۷ / 

۲۰۱٦ 
موقع العمل 

 طبیعة األنشطة الرئیسي

 ةالقیمة الدفتری
 ۳۱كما في 

دیسمبر 
۲۰۱۷ 

 ةالدفتریالقیمة 
 ۳۱كما في 

دیسمبر 
۲۰۱٦ 

 ٪٥۰ )۱(("موتیفا")  موتیفا إنتربرایزز المحدودة
الوالیات المتحدة 

 ۱۹٫٥۲٦ - التكریر/التسویق األمریكیة
      

 شركة صدارة للكیمیائیات
 ٪٦٥ )۷()۳)(۲(("صدارة") 

المملكة العربیة 
 ۹٫۸٦٦ ۱۱٫۷۲۹ بتروكیماویات السعودیة

      
 ٥٫۱٦۰ ٥٫٤۱۹ المطاط الصناعي ھولندا ٪٥۰ )٤(("آرالنكسیو")  شركة آرالنكسیو

      
 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات

 ٪۳۷،٥ )۷()٥(("بترورابغ") 
المملكة العربیة 

 السعودیة
التكریر/ 

 ۲٫۳٤۸ ۲٫٥۲٥ بتروكیماویات
      

والبتروكیماویات شركة فوجیان للتكریر 
 ٪۲٥ ("فریب") المحدودة

 الصینجمھوریة 
 الشعبیة

 / التكریر
 ۱٫۹۷٦ ۲٫٤۷۷ بتروكیماویات

      
 الشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري

 ٪۲۰ )٥(("البحري")
المملكة العربیة 

 السعودیة
 إمدادخدمات 

 ۲٫۲٦٥ ۲٫۱۲۰ عالمیة
      

 نبعویشركة مرافق الكھرباء والماء للجبیل 
 ٪۲٤،۸ ("مرافق")

المملكة العربیة 
 ۱٫٦٤۳ ۱٫٦۸۷ مرافق عامة السعودیة

      
شركة سینوبك سن ماي (فوجیان) للبترول 

 ٪۲۲،٥ ("إس إس بي سي") المحدودة
 الصینجمھوریة 

 الشعبیة
 / التسویق

 ٤۲۸ ٤۷۱ بتروكیماویات
      

 )۲(فیرست كوست إنیرجي المحدودة 
/ ال  ٥۰٪

 شيء
الوالیات المتحدة 

 - ۲۹۸ التسویق األمریكیة
      

أویل توتال لزیوت التشحیم  -شركة إس 
 )٦(كوریا الجنوبیة  ٪٥۰ )۲(المحدودة 

انتاج وبیع زیوت 
 ۱٤۲ ۱٥٦ التشحیم

      

 )۳(الشركة العالمیة للصناعات البحریة 
٥۰،۱٪  /

 ال شيء
المملكة العربیة 

 السعودیة
الصناعات 

 - ۱٤٦ البحریة
      

الشركة العربیة السعودیة لالستثمارات 
 ٪۲٥ الصناعیة

المملكة العربیة 
 ۹۷ ۱٤٥ ستثماراتاال السعودیة

      
شركة المختبر الخلیجي لفحص المعدات 

 ٪۲۰ الكھربائیة
المملكة العربیة 

 ۱۹ ٦۷ الفحص السعودیة
      

 ٪٥۰ )۲( المحدودة ("ستار")إنتربرایزز ستار 
 المتحدة الوالیات

 االمریكیة
 المعاشات إدارة

 ۳۰ ۳۳ التقاعدیة
    ۲۷٫۲۷۳ ٤۳٫٥۰۰ 
 
  



 شركة الزیت العربیة السعودیة
 الموحدة المالیة القوائم حول إیضاحات

 

۳۷ 

 .م۲۰۱۷مایو  ۱ بتاریخ، أصبحت موتیفا شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة )۱((أ)۳۰نتیجة للمعاملة المبینة في إیضاح  )۱(
 ترتیب مشترك یعتبر كمشروع مشترك. )۲(
تم توحید یال تعطي االتفاقیات والمستندات التأسیسیة السیطرة ألي من الشركاء، وبالتالي ال یعد المشروع المشترك شركة تابعة ولم  )۳(

 حساباتھ ضمن القوائم المالیة الموحدة.
لیة في القوائم الماطرة غیر المسی صوفقاً للمحاسبة بطریقة حقوق الملكیة والتي نتجت من الحص ٪٤۹،۹الحصة الفعلیة في النتائج ھي  )٤(

 .(ج)۳۰انظر إیضاح  الموحدة لشركة زمیلة.
 شركة مدرجة في سوق المال. )٥(
، شركة محطة زیت كوریا المحدودة، ولم یكن لالستثمار قیمة دفتریة كما ٪۱۸حصة في ملكیة شركة زمیلة بنسبة الجدول  ال یتضمن )٦(

 .)ال شيءم: ۲۰۱٦(م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 
 .۲٥في إیضاح  مبینقدمت الشركة ضمانات كما ھو  )۷(
 

م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱زمیلة للسنتین المنتھیتین في الشركات الستثمارات في المشاریع المشتركة واالتتألف مكونات التغیر في بند 
 ، مما یلي:م۲۰۱٦و
 الشركات الزمیلة المشاریع المشتركة 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۸٫۱۳۸ ۱۳٫۹۳٦ ۲۲٫۸٤۱ ۲۹٫٥٦٤ ینایر ۱

 ۹٦۸ ۱٫۱۲۳ )۱٫۹٤۷( )۲٫۰۷۹( في نتائج مشاریع مشتركة وشركات زمیلة ةحص
 ۳۸ ۳۱۷ ۸٫٥٤۳ ٥٫۳٤۹ استثمار إضافي

 ٥٫۳٤۰ - - - (ج))۳۰(إیضاح استثمار في شركة آرالنكسیو 
 - - - )۲۱٫۰۸٦( ))۱(أ)(۳۰توقف عن إثبات استثمار في موتیفا (إیضاح 

 )۲٤۰( )۷۲٤( )۳۸( )۱۱٦( توزیعات
 )۸۳( )۳۹( ۱۰۲ ٥٦۹ تغیر في استبعاد أرباح مخزون

 )۲۲٥( ٤٤٤ ٦۳ ۱٥ في الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر ةحص
 ۱۳٫۹۳٦ ۱٥٫۰٥۷ ۲۹٫٥٦٤ ۱۲٫۲۱٦ دیسمبر ۳۱

 
  



 شركة الزیت العربیة السعودیة
 الموحدة المالیة القوائم حول إیضاحات

 

۳۸ 

 تسویة مع القیمة الدفتریة لرصیدالالمشتركة والشركات الزمیلة و) للمشاریع ٪۱۰۰ملخص للمعلومات المالیة (بنسبة  فیما یلي
 :م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱االستثمار في القوائم المالیة ألرامكو السعودیة كما في 

 
 الملخصة قائمة المركز المالي

 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 المجموع خرىاأل آرالنكسیو فریب صدارة موتیفا )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
       متداولةالموجودات ال

 ۱۳٫٦٦۲ ۸٫٥٦٦ ۱٫۲۷۹ ۳٫۳۱۱ ٥۰٦ - نقد وما یماثلھ
 ۳۳٫۲۰۰ ۱٤٫۳۰٥ ٤٫۹٦۰ ٦٫۳٥۲ ۷٫٥۸۳ - أخرى

 ٤٦٫۸٦۲ ۲۲٫۸۷۱ ٦٫۲۳۹ ۹٫٦٦۳ ۸٫۰۸۹ - مجموع الموجودات المتداولة
       
 ۱۸٥٫۸٦٦ ۹٥٫۳٦٦ ۷٫۳٦۸ ۱۱٫۷٦۸ ۷۱٫۳٦٤  متداولةغیر الموجودات ال
       
       متداولةالمطلوبات ال

ریة تجا(باستثناء ذمم دائنة  مالیةمطلوبات 
 ۹٫۸۳۰ ٥٫۸۰٥ ٦۱٥ ٦٥۳ ۲٫۷٥۷ - وأخرى)

 ۲۷٫۱۸۱ ۱٦٫۰۷۷ ۲٫۰۳۳ ۲٫۸۹۹ ٦٫۱۷۲ - أخرى
 ۳۷٫۰۱۱ ۲۱٫۸۸۲ ۲٫٦٤۸ ۳٫٥٥۲ ۸٫۹۲۹ - مجموع المطلوبات المتداولة

       
       متداولةالمطلوبات غیر ال

مالیة (باستثناء ذمم دائنة تجاریة مطلوبات 
 ۱۲٦٫۸۳۷ ٦٦٫۷۲۰ ۱۹٥ ۷٫۸۳۸ ٥۲٫۰۸٤  وأخرى)

 ۳٫٥٦۲ ۱٫٦٦٥ ۱٫٤۳٦ ۱۳٥ ۳۲٦ - أخرى
 ۱۳۰٫۳۹۹ ٦۸٫۳۸٥ ۱٫٦۳۱ ۷٫۹۷۳ ٥۲٫٤۱۰ - المتداولةغیر مجموع المطلوبات 

       
 ٦٥٫۳۱۸ ۲۷٫۹۷۰ ۹٫۳۲۸ ۹٫۹۰٦ ۱۸٫۱۱٤ - صافي الموجودات

 -      
  ٪٥۰٫۱-٪۲۰ ٪٥۰ ٪۲٥ ٪٦٥  ملكیة أرامكو السعودیةنسبة 

       
 ۲٦٫٥۰٤ ۷٫٥۸۹ ٤٫٦٦٤ ۲٫٤۷۷ ۱۱٫۷۷٤ - حصة أرامكو السعودیة
 )۲۷٦( )۳۱۰( - - ۳٤ - استبعاد أرباح مخزون

 ۱٫۰٤٥ ۳٦۹ ۷٥٥ - )۷۹( - أخرىتعدیالت تعدیالت القیمة العادلة و
 ۲۷٫۲۷۳ ۷٫٦٤۸ ٥٫٤۱۹ ۲٫٤۷۷ ۱۱٫۷۲۹ - دیسمبر ۳۱رصید االستثمار كما في 

 
 الملخصة قائمة الدخل الشامل
 ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 المجموع خرىاأل آرالنكسیو فریب صدارة موتیفا )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

 ۱٥۱٫۷۳۷ ٥٦٫۱۰٥ ۱۳٫٦۷٦ ۲۷٫٤۰۱ ۸٫٤۳٤ ٤٦٫۱۲۱ إیرادات
 ۱۰٫۹٥٤ ۳٫۸۲۹ ۱٫۲۷۱ ۱٫٤۳۳ ۳٫۱٤٦ ۱٫۲۷٥ استھالك وإطفاء

 ۲٦۳ ۱٤۳ - ۱۱٦ ٤ - تقلیدیة إیرادات فوائد
 ٤٫۰۹٦ ۱٫۲۸۳ ۱۱۳ ٤۷٦ ۲٫۰۳٦ ۱۸۸ مصروف فوائد

 ۱٫٥۹٥ ۳٤٦ ۱٥۰ ۹٤٥ ۸ ۱٤٦ دخلمصروف ضریبة 
          

 ۲٫۰۰۳ ۲٫۱۹٤ )۸( ۲٫۸٥٤ )٤٫۸٤۱( ۱٫۸۰٤ (الخسارة)الدخل صافي 
 ٦٤۰ )۱( ٥۳٦ - )٤( ۱۰۹ اآلخر الشامل) الخسارةالدخل (

 ۲٫٦٤۳ ۲٫۱۹۳ ٥۲۸ ۲٫۸٥٤ )٤٫۸٤٥( ۱٫۹۱۳ مجموع الدخل (الخسارة) الشامل
 
  



 شركة الزیت العربیة السعودیة
 الموحدة المالیة القوائم حول إیضاحات

 

۳۹ 

، المالي السعوديالسوق ) لمنشآت غیر مدرجة في ٪۱۰۰(وإیرادات الفوائد والمطلوبات المالیة التقلیدیة المالیة الموجودات فیما یلي 
 :والمقیدة أعاله

 

 

الموجودات المالیة 
 ۳۱كما في التقلیدیة 

 ۲۰۱۷دیسمبر 

المالیة المطلوبات 
 ۳۱كما في التقلیدیة 

 ۲۰۱۷دیسمبر 

إیرادات الفوائد من 
الموجودات المالیة 

التقلیدیة للسنة 
 ۳۱المنتھیة في 

 ۲۰۱۷دیسمبر 
 - ٤٦٫٤٥۹ ۳٫٥٥٥ صدارة
 - ۱۱٫۲۹۹ ٦٫۳۱۱ فریب

 - ۲٫۱۳۰ ۱٫۷۰۳ آرالنكسیو
 ٤۱ ۹٫۸۳٦ ۲٫۰٥٥ مرافق

 ٤ ۳۸ ٥۹٦ لالستثمارات الصناعیة الشركة العربیة السعودیة
 - ۱۱ ۳۷٥ الشركة العالمیة للصناعات البحریة

 ٤ - ۱٤٦ شركة المختبر الخلیجي لفحص المعدات الكھربائیة
 - ٦٤٥ ۲٦ فیرست كوست إنیرجي المحدودة

 
تسویة مع القیمة الدفتریة لرصید ال) للمشاریع المشتركة والشركات الزمیلة و٪۱۰۰ملخص للمعلومات المالیة (بنسبة  فیما یلي

 م:۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱االستثمار في القوائم المالیة ألرامكو السعودیة كما في 
 

 الملخصة قائمة المركز المالي
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 المجموع خرىاأل آرالنكسیو فریب صدارة موتیفا )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

       متداولةالموجودات ال
 ۱٤٫۰۸۹ ۷٫۲۸٦ ۳٤۹ ٤٫٤۱۸ ٤۲۰ ۱٫٦۱٦ وما یماثلھنقد 

 ٤۱٫۰۳۷ ۱۳٫۰۷۹ ٥٫۰٥۹ ٥٫٥٥٥ ۳٫۱۳٥ ۱٤٫۲۰۹ أخرى
 ٥٥٫۱۲٦ ۲۰٫۳٦٥ ٥٫٤۰۸ ۹٫۹۷۳ ۳٫٥٥٥ ۱٥٫۸۲٥ مجموع الموجودات المتداولة

       
 ۲۳۹٫۲٦۹ ۹٤٫۰۹٥ ۷٫٥۳۰ ۱۲٫۳٤۹ ۷۰٫۸٤۱ ٥٤٫٤٥٤ متداولةالغیر موجودات ال
       
       متداولةالمطلوبات ال

مالیة (باستثناء ذمم دائنة تجاریة مطلوبات 
 ۸٫۳٤۸ ٥٫۱۱٥ ۱٫۰۲۸ - ۱۰٥ ۲٫۱۰۰ وأخرى)

 ۳٥٫٤۹۷ ۱۳٫۳٥۳ ۱٫۹۳۹ ۳٫٤۷۳ ٥٫۷٥۸ ۱۰٫۹۷٤ أخرى
 ٤۳٫۸٤٥ ۱۸٫٤٦۸ ۲٫۹٦۷ ۳٫٤۷۳ ٥٫۸٦۳ ۱۳٫۰۷٤ مجموع المطلوبات المتداولة

       
       متداولةالمطلوبات غیر ال

مالیة (باستثناء ذمم دائنة تجاریة مطلوبات 
  ۱٤٤٫۳۲۷  ٦۸٫۷۱۹  ۱۸۸ ۱۰٫۸۱٥  ٥۳٫۰۳٦ ۱۱٫٥٦۹ وأخرى)

 ۸٫۱۱۲ ۱٫۰۲۹ ۱٫۱۲۹ ۱۳۰ ۳٤۱ ٥٫٤۸۳ أخرى
 ۱٥۲٫٤۳۹ ٦۹٫۷٤۸ ۱٫۳۱۷ ۱۰٫۹٤٥ ٥۳٫۳۷۷ ۱۷٫۰٥۲ المتداولةغیر مجموع المطلوبات 

       
 ۹۸٫۱۱۱ ۲٦٫۲٤٤ ۸٫٦٥٤ ۷٫۹۰٤ ۱٥٫۱٥٦ ٤۰٫۱٥۳ صافي الموجودات

       
  ٪٥۰-٪۲۰ ٪٥۰ ٪۲٥ ٪٦٥ ٪٥۰ نسبة ملكیة أرامكو السعودیة

       
 ٤۳٫۱۳۲ ٦٫۹۰۱ ٤٫۳۲۷ ۱٫۹۷٦ ۹٫۸٥۱ ۲۰٫۰۷۷ حصة أرامكو السعودیة
 )۸۰٦( )۲۷۰( - - ۱٥ )٥٥۱( استبعاد أرباح مخزون

 ۱٫۱۷٤ ۳٤۱ ۸۳۳ - - - أخرىتعدیالت تعدیالت القیمة العادلة و
 ٤۳٫٥۰۰ ٦٫۹۷۲ ٥٫۱٦۰ ۱٫۹۷٦ ۹٫۸٦٦ ۱۹٫٥۲٦ دیسمبر ۳۱االستثمار كما في رصید 
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٤۰ 

 قائمة الدخل الشامل الملخصة
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 
 المجموع خرىاأل آرالنكسیو فریب صدارة موتیفا )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

 ۲۰۲٫۸۷۹ ٥۲٫٥۰۸ ۸٫٦۷۰ ۲۳٫٥۹٥ ۱٫٥۷٥ ۱۱٦٫٥۳۱ إیرادات
 ۱۰٫٦۲٥ ۳٫۲۸۹ ۸۲۹ ۱٫٤٥۱ ۱٫۳۱۳ ۳٫۷٤۳ استھالك وإطفاء

 ٤۳٥ ۳٦۰ - ۷٥ - - تقلیدیة إیرادات فوائد
 ۳٫۱۰۹ ۱٫۰۲۰ ۷۹ ٥۲٥ ۹٦٤ ٥۲۱ مصروفات فوائد

 ۱٫۲۹۸ ۳۰۰ ۱۰۹ ۸۸۹ - - دخلمصروف ضریبة 
       

 ۳٫۰۹۱ ۲٫۸٥۰ )۱۹٥( ۲٫۷۲۳ )٥٫٥۰٥( ۳٫۲۱۸ (الخسارة) الدخلصافي 
 )۱۷۲( - )۱٦۱( - ۱٥٤ )۱٦٥( األخرىالشاملة  الخسارة

 ۲٫۹۱۹ ۲٫۸٥۰ )۳٥٦( ۲٫۷۲۳ )٥٫۳٥۱( ۳٫۰٥۳ مجموع الدخل (الخسارة) الشامل
 

دیسمبر  ۳۱المالیة الوطنیة كما في  امدرجة في أسواقھالزمیلة اللشركات لحصة أرامكو السعودیة من القیمة العادلة فیما یلي 
 الدفتریة في تلك التواریخ: اوكذلك من قیمتھ

 القیمة الدفتریة القیمة العادلة 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

 ۲٫۳٤۸ ۲٫٥۲٥ ۳٫۸٦۳ ٥٫٤۰۱ بترورابغ
 ۲٫۲٦٥ ۲٫۱۲۰ ۳٫٤۱٦ ۲٫٤۷۹ البحري

 
 دخلالضرائب  -۸

 
 معدالت ضرائب دخل الحكومة السعودیة )أ(

تم م. ۲۰۱۷ینایر  ۱اعتباراً من  ٪٥۰إلى  ٪۸٥انخفض سعر ضریبة دخل الشركة من ، )۲((أ)۲كما ھو مبین في إیضاح 
لیعكس سعر  لایر سعوديملیون  ۲٤٫۱۳۳بمبلغ  م۲۰۱۷ینایر  ۱تخفیض صافي الموجودات الضریبیة المؤجلة كما في 

 ۱۳٫٥٥٤منھ في قائمة الدخل الموحدة ومبلغ  لایر سعوديملیون  ۱۰٫٥۷۹ضریبة الدخل الجدید، والذي تم إثبات مبلغ 
 لالدخ أساس على السعودیة دخل الحكومة ضریبة مصروف في قائمة الدخل الشامل الموحدة. یستند لایر سعوديملیون 
 .السعودیة العربیة المملكة في الناشئ

 
بمقدار ملكیة  م لنظام ضریبة الدخل۲۰۱۷ینایر  ۱من  اعتباراً أموال مقیمة خضع استثمارات الشركة في أسھم شركات ت

ستلمت اللزكاة وفقا ألنظمة الھیئة. سابقاً خضع تالشركة في تلك المنشآت  اتاستثمار ت. كانالشركة في تلك الشركات
الموحدة ألرامكو المالیة القوائم على  ولم یكن تأثیر التغییر جوھریاً  م۲۰۱۸فبرایر  ۲۷لتغییر في االشركة توجیھات تنفیذ 

 السعودیة.
 

 الضرائب:النظامیة مقابل مصروف الضرائب  معدالتبالمطبقة المحملة تسویة الضریبة فیما یلي بیان ب
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۳۰٤٫۹۷٦ ٥۸۱٫٤۳۸ الضرائبالدخل قبل 

   
 ۲٥۹٫۲۳۰ ۲۹۰٫۷۱۹ في المملكة ضرائب الدخل بمعدل ضریبة نظامي

   
   الضریبي: األثر

 - ۱۰٫٥۷۹ أثر معدل ضریبة الدخل الجدید على صافي موجودات ضریبیة مؤجلة
 )۳٫۹۷٥( )٤٫٤۷۹( دخل غیر خاضع لضریبة بمعدالت نظامیة وأخرى

 ۲۹٦٫۸۱۹ ۲٥٥٫۲٥٥ 
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٤۱ 

 مصروف ضریبة الدخل )ب(
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۲٦٦٫۷۸٦ ۲٦۲٫۲۹٦ الحكومة السعودیة -ضریبة الدخل الحالیة 
 ۱٫۳۹٥ ۱٫٤۱٥ دول أجنبیة -ضریبة الدخل الحالیة 

   الحكومة السعودیة -ضریبة الدخل المؤجلة 
 - ۱۰٫٥۷۹ أثر التغیر في معدل ضریبة الدخل

 )۱۳٫٥۸٦( ۲۳٫۲۰٥ للفترةمخصوم (مضاف) 
 ٦٦۰ )٦۷٦( دول أجنبیة -ضریبة الدخل المؤجلة 

 ۲۹٦٫۸۱۹ ۲٥٥٫۲٥٥ 
 

عن السنتین  لایر سعوديملیون  ۱٫۳۷۲و لایر سعوديملیون  ۱٫۰٥۲ دفعت أرامكو السعودیة ضرائب أجنبیة بمبلغ
 م، على التوالي.۲۰۱٦م و۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱المنتھیتین في 

 
) للسنة المنتھیة ۱٦(إیضاح  لایر سعوديملیون  ۱۷٫۱٦۷ ضریبة الدخل المقید ضمن الدخل الشامل اآلخرمصروف بلغ 
 ).لایر سعوديملیون  ٤٫۳۰٥بمبلغ مدفوعة بالزیادة ضریبة دخل م: ۲۰۱٦( م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 
 السعودیة دخل الحكومة ضریبةالتزامات  )ج(
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۲۳٫۸٥۸ ۲۸٫٥٤۱ ینایر ۱

 ۲٦٦٫۷۸٦ ۲٦۲٫۲۹٦ السنةخالل مخصص 
 )۲٤۰٫۰٤۲( )۱۷٦٫۹٦۱( مدفوعات خالل السنة

 - )٥٦٫۱۹۷( (أ))۲۳تسویات (إیضاح 
 )۲۲٫۰٦۱( - لما بعد انتھاء الخدمة مساھمات نقدیة ألنظمة العوائدخصم 

 ۲۸٫٥٤۱ ٥۷٫٦۷۹ دیسمبر ۳۱
 

ائزة ج مصروفاتالدخل كفي قائمة المثبتة تعالج تكالیف عوائد الموظفین الدوریة م ۲۰۱٦قبل عام كانت أرامكو السعودیة 
تزامات لمتراكمة الالحسم ألغراض الضریبة. باإلضافة إلى ذلك، كان ُیحسم ألغراض الضریبة صافي خسائر إعادة قیاس 

السعودیة  أرامكوقامت . األنظمةللمشتركین في متوسط الخدمة المتوقعة المتبقیة عوائد الموظفین لما بعد انتھاء الخدمة على 
. ونتیجة لھذا التغیر في م۲۰۱٦العوائد لموظفیھا ابتداًء من عام أنظمة المساھمات النقدیة في بخصم ألغراض الضریبة 

والتي لم یتم حسمھا من قبل بمبلغ م ۲۰۱٦المعالجة الضریبیة، تم التعدیل لمرة واحدة بحسم كل المساھمات حتى عام 
 .لایر سعوديملیون  ۲۲٫۰٦۱

 
 مؤجلةالدخل الضرائب  )د(
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
   موجودات ضریبة الدخل المؤجلة:

 ٦٤٫٥۰۸ ۱۳٫٦۰٦ الحكومة السعودیة
   

   مطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة:
 ۳٫۳۱٥ ۲٫٤۳۰ الحكومة الفیدرالیة والمحلیة في الوالیات المتحدة األمریكیة

 ۲٫۸٥٤ ۳٫۸۷۹ دول أجنبیة أخرى
 ٦٫۳۰۹ ٦٫۱٦۹ 

 ٥۸٫۳۳۹ ۷٫۲۹۷ صافي موجودات ضریبة الدخل المؤجلة
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٤۲ 

 فیما یلي إجمالي الحركة في صافي رصید ضریبة الدخل المؤجلة:
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ٦۳٫۳۲٦ ٥۸٫۳۳۹ ینایر ۱

 ۱۲٫۹۲٦ )۳۳٫۱۰۸( للفترة الحالیة صافي (المخصوم من) المضاف إلى الدخل
 )۱۷٫۷٥٦( )۱۷٫۱٦۷( احتیاطیات أخرى -تعدیالت على الحقوق 

 )۱٥۷( )۷٦۷( تعدیالت أخرى
 ٥۸٫۳۳۹ ۷٫۲۹۷ دیسمبر ۳۱

 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

 ٥۷٫۱٥۸ ۱٫۲٥۹ اً شھر ۱۲ضریبة دخل مؤجلة تسترد بعد أكثر من 
 ۱٫۱۸۱ ٦٫۰۳۸ اً شھر ۱۲ضریبة دخل مؤجلة تسترد خالل 

 ٥۸٫۳۳۹ ۷٫۲۹۷ صافي موجودات ضریبة الدخل المؤجلة
 

 :فیما یلي حركة موجودات ومطلوبات ضریبة الدخل المؤجلة للسنة
 

 ضریبة الدخل المؤجلة(مطلوبات) موجودات 

 )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

القیمة العادلة 
للموجودات 

المالیة المتاحة 
 للبیع

 الممتلكات
واآلالت 
والمعدات 

والموجودات 
 غیر الملموسة

التزامات 
العوائد لما بعد 
 انتھاء الخدمة

المخصصات 
 المجموع واألخرى

 ٦۸٫۹٤۰ ۱٦٫۷۱۹ ٥٥٫۷۰۷ )٥٤٤( )۲٫۹٤۲( ۲۰۱٦ینایر  ۱
 ۱۳٫٥۸٦ ۱٫٤۷۰ - ۱۲٫۱۱٦ - للفترة الحالیة الدخل مضاف إلى
 )۱۷٫۷٥٦( - )۱٦٫۰۳۲( - )۱٫۷۲٤( احتیاطیات أخرى مخصوم من

 )۲٦۲( )۲٦۲( - - - تعدیالت أخرى
 ٦٤٫٥۰۸ ۱۷٫۹۲۷ ۳۹٫٦۷٥ ۱۱٫٥۷۲ )٤٫٦٦٦( ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 )۲٤٫۱۳۳( )٥٫۸۱٤( )۱٥٫٤۷٥( )٤٫۷٦٥( ۱٫۹۲۱ أثر معدل ضریبة الدخل الجدید
 (مخصوم من) مضاف إلى الدخل

 )۲۳٫۲۰٥( ٥٫۳۹۱ )۹۹۲( )۲۷٫٦۰٤( - للفترة الحالیة
) مخصوم من(مضاف إلى 

 )۳٫٥۷٤( - )۳٫۷۹۷( - ۲۲۳ احتیاطیات أخرى
 ۱۰ ۱۰ - - - تعدیالت أخرى

 ۱۳٫٦۰٦ ۱۷٫٥۱٤ ۱۹٫٤۱۱ )۲۰٫۷۹۷( )۲٫٥۲۲( ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 

الضریبة. بدأت الخاصة بالشركة ألغراض باستخدام معدالت االستھالك المحاسبیة  م۲۰۱۷لشركة قبل عام الھیئة ل تسمح
بدال من نظام ضریبة الدخل في استخدام معدالت االستھالك المنصوص علیھا في م ۲۰۱۷ینایر  ۱من  اعتباراً الشركة 

 ضرائب مؤجلة.إثبات المعدالت المستخدمة ألغراض المحاسبة مما أدى إلى 
 

 معلومات إضافیة عن موجودات ضریبة الدخل المؤجلة. )أ(۸ یتضمن إیضاح
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٤۳ 

 المؤجلةضریبة الدخل (موجودات) مطلوبات 

 )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
مخصصات ال

 خرىاألو

ستثمارات اال
مشاریع الفي 
 مشتركةال

رباح غیر األ
 موزعةال

خسائر ال
 المجموع مرّحلةال

 ٥٫٦۱٤ )۲٫۹۰۳( ٥٤۰ ٥٫۰۳۹ ۲٫۹۳۸ ۲۰۱٦ینایر  ۱
 (مضاف إلى) مخصوم من الدخل

 ٦٦۰ ۲۳٤ ۱۷۷ ۱٫٦۲۰ )۱٫۳۷۱( للفترة الحالیة
 )۱۰٥( - - - )۱۰٥( تعدیالت أخرى

 ٦٫۱٦۹ )۲٫٦٦۹( ۷۱۷ ٦٫٦٥۹ ۱٫٤٦۲ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 (مضاف إلى) مخصوم من الدخل

 )٦۷٦( ۲۸۸ ۱٦۸ ٦۷ )۱٫۱۹۹( للفترة الحالیة
 ۳۹ - - - ۳۹ مضاف إلى احتیاطیات أخرى

 ۷۷۷ - - - ۷۷۷ تعدیالت أخرى
 ٦٫۳۰۹ )۲٫۳۸۱( ۸۸٥ ٦٫۷۲٦ ۱٫۰۷۹ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 
من بین قام،  الذيو م۲۰۱۷دیسمبر  ۲۲بتاریخ األمریكیة قانون ضریبة الدخل الجدید في الوالیات المتحدة  تطبیقتم 

ولعكس انخفاض . ٪۲۱إلى  ٪۳٥األعلى من  ضریبة دخل الشركات الفدرالیة األمریكیةمعدل بتخفیض  ،تغییرات أخرى
لایر سعودي مع استحقاق مقابل ملیون  ۱٫۳۰۷المؤجلة بمبلغ معدل الضریبة، تم تخفیض صافي المطلوبات الضریبیة 

 .لمصروف الضریبة
 

، من بین تغییرات قامالذي  م۲۰۱۸مشروع قانون اإلصالح الضریبي لعام م بسن ۲۰۱۷دیسمبر  ۱۹في كوریا قامت 
زیادة صافي  ت، تمبناء علیھو .٪۲۷،٥إلى  ٪۲٤،۲معدل الضریبة على الشركات من الحد األعلى ل بزیادةأخرى، 

ھذا التغییر كما قام لایر سعودي لیعكس معدل ضریبة الدخل الجدید. ملیون  ۳۰۳المطلوبات الضریبیة المؤجلة بمقدار 
 مصروف ضریبة الدخل بنفس المبلغ.بزیادة 

 
ستثمارھا امطلوبات ضریبة دخل مؤجلة على األرباح غیر الموزعة لبعض الشركات التابعة على اعتبار إعادة إثبات لم یتم 

بصورة دائمـة في أعمالھا الخاصة. تخضع ھذه األرباح للضرائب عند توزیعھا فقط. بلغت األرباح المتراكمة غیر الموزعة 
، م۲۰۱٦وم ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  لایر سعوديملیون  ٤۲٫٦٤۹و لایر سعوديملیون  ٥۰٫٦٥۲ لھذه الشركات التابعة

لایر ملیون  ۳٫٦۱۹و لایر سعوديملیون  ۳٫۷۳۷المثبتة الدخل المؤجلة غیر على التوالي، كما بلغت مطلوبات ضریبة 
 ، على التوالي.م۲۰۱٦وم ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  سعودي

 
 الربوط الضریبیة (ھـ)

علمت . یھاف تعملالبلدان التي في وفحص ضریبي لھا لمراجعة  المنتسبةوالشركات التابعة لھا والشركات الشركة تخضع 
وبما فیھا  السنوات حتىلكافة إقراراتھا لضریبة الحكومة السعودیة المملوكة بالكامل بأن المحلیة المنتسبة  تھاوشركالشركة 

. قامت أرامكو السعودیة بتقدیم إقرارات ضریبة الدخل عند تقدیمھا قد تم قبولھا م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 
 ند تقدیمھا.م وتتوقع أن یتم قبولھا ع۲۰۱٦الخاصة بھا لعام 

 
المنتسبة بالنسبة للشركات  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱فحص اإلقرارات الضریبیة لبعض السنوات الضریبیة السابقة كما في یتم لم 

، لیست على علم بأي مطالبات ھامة. وبالتاليالشركة ، كما أن للشركةالمنتسبة العالمیة ووالشركات التابعة  األخرىالمحلیة 
 المالیة الموحدة.القوائم ضریبة دخل إضافیة في  اتمطلوبألي مخصص قید لم یتم 
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٤٤ 

 خرىاألمدینة الذمم الموجودات وال -۹
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
   غیر متداولة:

 ٤٫٤۲٥ ٤٫۷۳٥ قروض تملك بیوت
 ٤٫٤٦۲ ٤٫٦٥۲ )(ب)۲۹وشركة زمیلة (إیضاح  مشتركلمشروع قروض 

 ۱٫٤٥۹ ۲٫۸۸٦ التملكبناء بیوت 
 ٤۷٦ ٤٦٥ )(ب)۲۹ذمم عقود إیجار تمویلیة مدینة من شركة زمیلة (إیضاح 

 ۱٫٦۳۹ ۱٫۳۸۱ أخرى
 ۱٤٫۱۱۹ ۱۲٫٤٦۱ 

   متداولة:
 ۸۱٤ ۱٫٥٤٥ ذمم مدینة تتعلق بموظفین وأخرى

 ۱٫٥٥۳ ۱٫۲٦۱ أتعاب نقل حفارات
 ۷۱٦ ۱٫۰۱٥ مدفوعة مقدماً  مصروفات

 ۸۲۱ ۷۱۸ قروض تملك بیوت
 ۲٦۳ ۳٥۸ ضرائب مستحقة

 ۲۲۱ ۲۷۳ فوائد مستحقة
 ۲۰٦ ۲۷۰ )۱۰استثمارات في أوراق مالیة (إیضاح 

 - ۲۳٥ موجودات معدة للبیع
 ۹٤ ۳۳ )(ب)۲۹وشركة زمیلة (إیضاح  مشترك مشروعذمم مدینة من 

 ۱۹۱ ۱۷۳ أخرى
 ٥٫۸۸۱ ٤٫۸۷۹ 
 
 قروض تملك البیوت )أ(

ظھر تویتم تحصیلھا كخصم من رواتبھم و ،السعودیین قروضاً مدعومة بدون عمولة تؤّمن برامج تملك البیوت للموظفین
بعد خصم اإلعانة الخاصة بھا. یتم التنازل عن الرصید غیر المسدد عند وفاة الموظف أو إصابتھ بعجز دائم أو إنھاء خدماتھ 

 .إنھاء الخدمة بسبب األمراض المزمنة نظامتحت 
 

 دیسمبر: ۳۱تملك البیوت كما في فیما یلي تحلیل أرصدة قروض 
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۷٫٥٤۹ ۷٫۹۰۷ المدینة المبالغإجمالي 
   ناقصاً:
 )۱٫٤۰۳( )۱٫٤۹٤( خصم

 )٤۸٤( )٥۹۳( مخصص قروض تملك بیوت مشكوك في تحصیلھا
 )٤۱٦( )۳٦۷( إعانات
 ٥٫۲٤٦ ٥٫٤٥۳ المدینة المبالغصافي 
 )۸۲۱( )۷۱۸( متداولة

 ٤٫٤۲٥ ٤٫۷۳٥ غیر متداولة
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 مالیةالوراق األستثمارات في اال -۱۰
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۱٤٫۳٥۱ ۱۷٫٦۷۰ ینایر ۱

 ۱٫۰۳۹ ٥۰٦ صافي إضافات
 ۲٫۳٤٤ ۹٤۹ القیمة العادلةعن غیر محققة مكاسب صافي 

 )٦۰( - انخفاض في القیمة
 )٤( ۱۷ عمالت أجنبیةعن غیر محققة  )خسائرمكاسب (صافي 

 ۱۷٫٦۷۰ ۱۹٫۱٤۲ دیسمبر ۳۱
 )۲۰٦( )۲۷۰( )۹متداولة (إیضاح 

 ۱۷٫٤٦٤ ۱۸٫۸۷۲ غیر متداولة
 

 ۲۱٤ :م۲۰۱٦( م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  لایر سعوديملیون  ۳۰تم تسویتھا بمبلغ تلم معامالت یتضمن صافي اإلضافات 
 .مالیة بالقیمة العادلةالوراق األاالستثمارات في تدرج ). سعوديلایر ملیون 

 
 مالیة:الوراق األستثمارات في االمكونات فیما یلي 

 
القیمة الدفتریة   

 ۳۱كما في 
 ۲۰۱۷دیسمبر 

القیمة الدفتریة 
 ۳۱كما في 
 ۲۰۱٦دیسمبر 

 نسبة الملكیة 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

     متاحة للبیع:المالیة الموجودات ال
     مدرجة:أوراق مالیة  -استثمارات في حقوق ملكیة 

 ٦،٥۱٤ ٦٫۰۷۱ ٪٦،۹ ٪٦،۹ الشركة السعودیة للكھرباء
 ۱،۹٦٥ ۲٫۸٦۹ ٪۱٤،۹ ٪۱٤،۹ شوا شل سیكیو كي. كي. ("شوا شل")

 ۳،۳٥۳ ٤٫۲۰۸   صنادیق االستثمار والتحوط
     

     غیر مدرجة:أوراق مالیة  -استثمارات في حقوق ملكیة 
 ۹۱۱ ۹۰۷ ٪۱٥،۰ ٪۱٥،۰ الشركة العربیة ألنابیب البترول ("سومید")

 ۲۱۸ ۲٤۷ ٪٤،٦ ٪٤،٦ شركة التصنیع وخدمات الطاقة ("طاقة")
 ۱۳۹ ۱٦۱ ٪۸،۹ ٪۸،۹ دیھان")(" شركة أنابیب النفط

     
     استثمارات في سندات:

 إلى ٪ ۰،۱( ٪۹،۸ إلى ٪۰،٦تراوح ما بین ت ةثابتبمعدالت فائدة بالدوالر األمریكي دین سندات 
م ۲۰۱۷(ینایر  م۲۰٤۸فبرایر وم ۲۰۱۸ینایر بین  للسنة السابقة) وبتواریخ استحقاق ما ۹،۸٪

 ۳٫٥۰۲ ۳٫۳۳٤ )م للسنة السابقة۲۰٤۹ ودیسمبر
   

ارس مما بین تتراوح وبتواریخ استحقاق  ةمتغیربمعدالت فائدة بالدوالر األمریكي دین سندات 
 ٤۲۷ ٤۹۷ م للسنة السابقة)۲۰٦۲م وأكتوبر ۲۰۱۷(ینایر  م۲۰٦۲أكتوبر وم ۲۰۱۸

 ۱۸٫۲۹٤ ۱۷٫۰۲۹ 
 ٦٤۱ ۸٤۸ غیر مدرجةأوراق مالیة  -موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ۱۹٫۱٤۲ ۱۷٫٦۷۰ 
 

ي السوق باستخدام معدل یعتمد على أسعار الفائدة فالمخصومة یتم تحدید القیمة العادلة لسومید على أساس التدفقات النقدیة المتوقعة 
م ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱للسنتین المنتھیتین في  ٪۱۰،۲و ٪۹،۸وعالوة المخاطرة الخاصة باألوراق المالیة غیر المدرجة والتي كانت 

ألسھم حقوق الملكیة غیر المدرجة األرباح عامل نمو یتم تحدید القیمة العادلة لشركة طاقة على أساس  م، على التوالي.۲۰۱٦و
یتم تحدید القیمة العادلة لشركة دیھان باستخدام تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة بناًء  .باستخدام معلومات السوق لشركات مماثلة

 على عوائد المخاطر المعدلة.
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وللحد من  .الدینالقیمة العادلة لالستثمارات في سندات إعداد التقریر المالي ھو إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في تاریخ 
لسندات  االئتمانيالتصنیف إن مخاطر االئتمان، تتطلب سیاسة أرامكو السعودیة لالستثمار أن تكون ھذه األوراق المالیة متنوعة. 

قبل كما تم تحدیده من ) BBلى إ AAA:م BB )۲۰۱٦إلى  AAAتتراوح من  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ا في كمالدین المحتفظ بھا 
 وكاالت تصنیف ائتماني معترف بھا دولیا.

 
 ٤٥۳قدرھا : صافي إضافات م۲۰۱٦(لایر سعودي ملیون  ٥٦قدره مبلغاً وم ۲۰۱۷خالل عام  سندات الدیناستبعاد صافي بلغ 

 لایر سعودي).ملیون 
 

 مخزونال -۱۱
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۱٥٫۰۷۱ ۲۸٫۱۳۰ زیت خام ومنتجات مكررة ومواد كیمیائیة

 ٥٫۸٥۰ ٥٫۷۳٥ صافي مواد ولوازم
 ۱۳٥ ۱٤۸ طبیعي وأخرىالغاز السوائل 

 ۳٤٫۰۱۳ ۲۱٫۰٥٦ 
 

 :مخصصالحركة وفیما یلي تظھر القیمة الدفتریة للمواد واللوازم بعد خصم مخصص للتقادم والمواد الفائضة. 
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۱٫٥۹۰ ۱٫۷۳۳ ینایر ۱الرصید كما في 

 ۱٤۳ ۱۷۸ إضافات إلى المخصص
 ۱٫۷۳۳ ۱٫۹۱۱ دیسمبر ۳۱الرصید كما في 

 
 تجاریةالمدینة الذمم ال -۱۲

 
 بالدوالر األمریكي واللایرمقیدة بصورة أساسیة إنَّ الذمم المدینة التجاریة الناشئة عن مبیعات التصدیر والمبیعات المحلیة 

 السعودي، على التوالي.
 

 دیسمبر: ۳۱الذمم المدینة التجاریة كما في فیما یلي بنود 
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )السعودیةالریاالت (جمیع المبالغ بمالیین 
 ٥۹٫۹۱۸ ۷۸٫۱۲۹ ومبیعات محلیة بأسعار عالمیة ناشئة عن مبیعات تصدیر
 ٦٫۱٥۸ ۹٫٦۱۹ بأسعار محددة من قبل الحكومة ناشئة عن مبیعات محلیة

 ۸۷٫۷٤۸ ٦٦٫۰۷٦ 
 )۸۱۸( )۸٥٦( بأسعار محددة من قبل الحكومة ناقصاً: مخصصات نشأت عن مبیعات محلیة

 ۸٦٫۸۹۲ ٦٥٫۲٥۸ 
 

 م.۲۰۱٦م و۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱عن مواعید استحقاقھا كما في متأخرة عن مبیعات التصدیر ناشئة كن ھناك ذمم مدینة تجاریة تلم 
 

 تاریخ من عتباراً ا وزارة المالیة ضمانات للشركة الحكومة من خالل قدمت)، ٥(أ)(۲وكما ھو مبین في إیضاح  ،إضافة إلى ذلك
المتفق علیھا مع الشركة.  اتالجھات الحكومیة وشبھ الحكومیة على الدفع خالل الفتر بعض في حالة عدم قدرة م۲۰۱۷ینایر  ۱

 الدفعات. استالماإلیرادات عند إثبات وكان یتم  م۲۰۱۷لم تكن ھذه المبالغ مضمونة قبل عام 
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المتأخرة عن لمبیعات المحلیة با المتعلقةالحركة في مخصص الذمم المدینة التجاریة  (ب)، كانت۲۹كما ھو مبین في إیضاح 
 :كما یليبشكل رئیسي لجھات حكومیة وشبھ حكومیة، م ۲۰۱٦عام قبل التي تمت ومواعید استحقاقھا 

 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

 ۳٥٫٥۰٥ ۸۱۸ ینایر ۱
 ۱۷٫۷۰٥ ۳۸ صافي إضافات للمخصص

 )٤۳٫۰٤۳( - ذمم مدینة تجاریة مستحقة من جھات حكومیة وشبھ حكومیةتحویل 
 )۹٫۳٤۹( - رسوم حكومیةتحویل 

 ۸۱۸ ۸٥٦ دیسمبر ۳۱
 

 المبالغ المستحقة من الحكومة -۱۳
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 - ۳۸٫۷۱۷ ))۳(أ)(۲دخل إضافي (إیضاح مبالغ مستحقة بموجب 

 - ۲۷٤ ))٥(أ)(۲(إیضاح  مبالغ مستحقة بموجب ضمان حكومي
 - ۳۸٫۹۹۱ (ب)۲۹إیضاح 

 
 ستثمارات قصیرة األجلاال -۱٤

 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

 ۱۰٫٦٥٤ ٥٫۹۹۹ ودائع ألجل بالوان الكوري الجنوبي
 ۱٫۱۳٦ ۱۰٥ ودائع ألجل بالدوالر األمریكي

 ٥۹۲ ۸۰ ألجل باللایر السعوديودائع 
 ۱٥٤ - (متوافقة مع الشریعة) باللایر السعوديمرابحة ألجل  ودائع

 ٦٫۱۸٤ ۱۲٫٥۳٦ 
 

 نقد وما یماثلھال -۱٥
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۱۱٫۲٤۲ ۲۱٫۰٥۸ الصندوقفي نقد لدى البنوك و

 ۳۲٫٤٦۷ ٥۳٫۷۷۱ ودائع ألجل بالدوالر األمریكي
 ۷۸۸ ۳٫٦۷۷ (متوافقة مع الشریعة) بالدوالر األمریكيمرابحة ألجل  ودائع

 ۲٫۲٤۲ ۱٫۳۲۸ ودائع ألجل بالوان الكوري الجنوبي
 ۷۰۹ ۷٤۷ ودائع ألجل باللایر السعودي

 ٦۲۳ ٦٦۱ اتفاقیات إعادة شراء باللایر السعودي
 ٤ - عمالت أخرى -ودائع ألجل 

 ۸۱٫۲٤۲ ٤۸٫۰۷٥ 
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 خرىاألحتیاطیات اال -۱٦

     

في الدخل (الخسارة)  ةحص
لمشاریع لالشامل اآلخر 

  زمیلةالشركات المشتركة وال

الریاالت (جمیع المبالغ بمالیین 
 )السعودیة

تعدیالت 
تحویل 

 عمالتال

تعدیالت 
القیمة العادلة 

موجودات لل
مالیة ال

 متاحة للبیعال

التزامات 
عوائد 

الموظفین لما 
بعد انتھاء 

 الخدمة

 اتتحوط
 اتالتدفق
 ةالنقدی
 ىواألخر

التزامات 
عوائد 

الموظفین لما 
بعد انتھاء 
الخدمة 
 واخرى

(خسائر) 
مكاسب 
تحویل 

عمالت ال
 المجموع جنبیةاأل

 )٤۱( ۲٦۳ )۱۰٦( )٥٦( - ٦٥۹ )۸۰۱( ۲۰۱٦ینایر  ۱
 ۱٫٥۸۷ )۲۸٦( ۱٥۸ - - ۲٫٤۹۰ )۷۷٥( التغیر للفترة الحالیة
 )۷٫۰۹۲( - )۳٤( - )۷٫۰٥۸( - - خسائر إعادة قیاس
 ۱٫۰٦۹ - ۳٤ - ۱٫۰۳٥ - - مبقاةمحول إلى أرباح 

 ٤٫۳۰٥ - - - ٦٫۰۳۰ )۱٫۷۲٥( - أثر ضریبي
ناقصا مبالغ متعلقة بحصص 

 ۳۰۰ - - - )۷( - ۳۰۷ غیر مسیطرة
 ۱۲۸ )۲۳( ٥۲ )٥٦( - ۱٫٤۲٤ )۱٫۲٦۹( ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 ٤٫٥٤٤ ٦٦۱ )۲۰٥( )۱٦۹( - ۹۲٤ ۳٫۳۳۳ التغیر للفترة الحالیة
 ۷٫٦۰۰ - ۳ - ۷٫٥۹۷ - - إعادة قیاس مكاسب

 ۱۱٫۷۲۳ - )۳( - ۱۱٫۷۲٦ - - مبقاةمحول إلى أرباح 
 )۱۷٫۱٦۷( - - - )۱۹٫۳۱۱( ۲٫۱٤٤ - أثر ضریبي

ناقصا مبالغ متعلقة بحصص 
 )۱٫۱٥۸( - - ۱۲۰ )۱۲( - )۱٫۲٦٦( غیر مسیطرة

 ٥٫٦۷۰ ٦۳۸ )۱٥۳( )۱۰٥( - ٤٫٤۹۲ ۷۹۸ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
 

 قروضال -۱۷
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
   غیر متداولة:

 ۲۷٫٦۳۰ ۲٦٫٦٦٤ قروض
 ۷٫۲۷٦ ۲۰٫۷۳٥ سندات

 ۱٫۹۱۸ ۱۳٫۰۰۱ صكوك (متوافقة مع الشریعة)
 ٦٫٦٥۳ ۷٫۱٥۸ مطلوبات عقود إیجار تمویلیة

 - ۱٫۱۳٤ )۱(أخرى 
 ٦۸٫٦۹۲ ٤۳٫٤۷۷ 

   متداولة:
 ٥٫٥٥۱ ٤٫۸٥۷ تمویالت بنكیة قصیرة األجل

 ۲٫۸۷۸ ۳٫۳٥٤ قروض
 ۱۳٤ ۱٥۷ صكوك (متوافقة مع الشریعة)
 ٤۱۹ ٥۳۸ مطلوبات عقود إیجار تمویلیة

 ۸٫۹۰٦ ۸٫۹۸۲ 
   تكالیف مالیة:
 ٥٦٥ ۹٦٥ قروض تقلیدیة

 ٥۲۹ ٥۰۰ مطلوبات عقود إیجار تمویلیة
 ۲٦۰ ٦۲٥ أدوات مالیة متوافقة مع الشریعة

 ۲٫۰۹۰ ۱٫۳٥٤ 
 
  تتكون القروض األخرى من قروض من مؤسسات غیر مالیة بموجب شروط تجاریة. )۱(
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 تسھیالت قروض:
افیة من طلب رھونات إضالتمویل ھذه بالحد اتفاقیات تقوم  .وقعت الشركة اتفاقیات تمویل طویلة األجل مع مجموعة من المقرضین

 ة تبلغبقیمة دفتری أرامكو السعودیةومعدات الت آممتلكات وكما أن بعض ھذه االتفاقیات مضمونة ببعض  ،و/أو التزامات تمویلیة
تتطلب بعض االتفاقیات التمویلیة امتثال ، . إضافة إلى ذلك)لایر سعوديملیون  ۳٤٫۰۷۹: م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۳۹٫٤۲۷

قد امتثلت أرامكو السعودیة مع ھذه التعھدات طوال وأرامكو السعودیة مع تعھدات للحفاظ على بعض الشروط المالیة وغیرھا. 
 .إعداد التقریر الماليفترة 

 
 دیسمبر: ۳۱كما في  التمویلیةفیما یلي تفاصیل التسھیالت 

 
 مسحوبةالالمبالغ غیر  مجموع التسھیالت  

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ إیضاح )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۳۸٫۸۹۱ ٤۸٫۸۲٥ ۳۸٫۸۹۱ ٤۸٫۸۲٥ أ تسھیالت ائتمانیة متجددة

 - ۲٦٫۲٥۰ ۲٫۳٤٤ ۳۹٫۸٤٤ ب (متوافقة مع الشریعة) صكوك
 ۳٫۱۷۳ ٤٫٦۰٥ ۲۸٫٦٥۸ ۳۰٫٥٥۹ ج تجاریة وأخرى

 ۱٥٫۲٤٤ ۱۹٫۷۲۱ ۲۰٫۷۹٤ ۲٤٫٥۷۸ د قروض قصیرة األجل
 - ۷٫٥۰۰ ٦٫۳٥۳ ۱۳٫۸٥٤ ھـ وكاالت ائتمان الصادرات

 - - ٤٫٥۹٤ ٤٫٥۹٤ و صندوق االستثمارات العامة
 - - ۱٫۲٤۹ ۱٫۲٤۹ ز صندوق التنمیة الصناعیة السعودي

 - - ۸۲۱ ۸۲۱ ح (متوافقة مع الشریعة) وكالة
  ۱٦٤٫۳۲٤ ۱۰۳٫۷۰٤ ۱۰٦٫۹۰۱ ٥۷٫۳۰۸ 
 
 متجددةالئتمانیة االتسھیالت ال )أ(

 مما یلي: تتألف، لایر سعوديملیون  ٤۸٫۸۲٥م، بتسھیالت إجمالیة بمبلغ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱تحتفظ الشركة كما في 
 

 ،یوماً  ۳٦٤مدتھ  دوالرملیون  ۱٫۰۰۰بمبلغ  آخر، ومدتھ خمس سنوات دوالرملیون  ٦٫۰۰۰تسھیل تقلیدي بمبلغ  )۱(
مدتھ خمس  لایر سعوديملیون  ۷٫٥۰۰بمبلغ مرابحة إسالمیة ضافة إلى تسھیل باإل. بالدوالر األمریكي انمقیدھما و

تم الحصول على  .باللایر السعودي ھما مقیدانو ،یوماً  ۳٦٤مدتھ  ملیون لایر سعودي ۳٫۷٥۰بمبلغ آخر و ،سنوات
ویمكن تمدید بالكامل حتى نھایة السنة الخامسة  انمتاح مام وھ۲۰۱٥مارس شھر في الخمس سنوات ي والتسھیلین ذ

ائق وثتضع . ا مرتین لفترة سنة واحدة إضافیة لمدة أقصاھا سبع سنوات إذا تمت ممارسة خیارات التمدیدمكل منھ
بیع أو على موجودات الشركة، و علىأخرى حقوق ضمان أو رھن  إنشاءمعینة على  اً ئتمانیة حدوداالتسھیالت ال

 إلى طرف ثالث.موجوداتھا تأجیر أو نقل 
 

ملیون  ۱٫۳۹۱م: ۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۱۱٫۳۲٥بقیمة بتسھیالت تحتفظ الشركات التابعة ألرامكو السعودیة  )۲(
خطاب  تسھیل))، ۱(أ)(۳۰(إیضاح  موتیفاشركة مع تم الحصول منھا على تسھیلین لمدة سنة واحدة ، )لایر سعودي

العامل المال لمتطلبات رأس دوالر ملیون  ۱٫٥۰۰بمبلغ  متجدد ائتمانوتسھیل دوالر ملیون  ۱٫۰۰۰اعتماد بمبلغ 
 المتجددة االئتمانیة التسھیالتم. یتم تنفیذ ۲۰۱۸عام تجدید كال التسھیلین في  المتوقعالتجاریة. من  األنشطةودعم 
 .لشركة ومتطلبات رأس المال العاملألغراض عامة ل والمحلیةمن البنوك األجنبیة  مجموعةمع  المتبقیة

 
 (متوافقة مع الشریعة) صكوكال )ب(

 الصكوك أداة مالیة مماثلة لسندات تتوافق مع مبادئ التمویل اإلسالمي.تمثل 
 

 كجزء االسمیة بالقیمةسعودي ملیون لایر  ۱۱٫۲٥۰صكوك بمبلغ  م۲۰۱۷أبریل  ۱۰في أصدرت أرامكو السعودیة  )۱(
 على أساس سعر الفائدة ما بین البنوك اً إصدار الصكوك عائد یحققسعودي. ملیون لایر  ۳۷٫٥۰۰بمبلغ من برنامج 

یستحق السداد على أساس نصف سنوي في مسبقاً إلى ھامش محدد  إضافة) سایبورفي المملكة العربیة السعودیة (
من  ٪٥۱، یتم استثمار وفقاً لشروط الصكوك. م۲۰۲٤أبریل  ۱۰أكتوبر. تستحق الصكوك في  ۱۰أبریل و ۱۰

 المتبقیة في ترتیبات مرابحة. ٪٤۹یتم استخدام مضاربة وموجودات عائدات اإلصدار في 
 

دفعات ب) االسمیةالقیمة ( لایر سعوديملیون  ۲٫۳٤٤صكوك بقیمة  م۲۰۱۱أكتوبر  ۹في أرامكو السعودیة أصدرت  )۲(
تم تصمیم  معدل عائد أعلى من سایبور.تحقق والتي  م۲۰۲٥دیسمبر  ۲۰إلى  م۲۰۱٤دیسمبر  ۲۰نصف سنویة من 

 .لما قبل اإلنجاز وإجارة لما بعد إنجاز المشروعالصكوك كاستصناع 
  



 شركة الزیت العربیة السعودیة
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٥۰ 

 خرىاألتجاریة وال )ج(
لى عبصورة أساسیة أبرمت أرامكو السعودیة اتفاقیات تسھیالت تجاریة وأخرى مع عدد من البنوك. تسدد ھذه التسھیالت 

. ُتستحق م۲۰۲٥دیسمبر  ۲۰حتى م ۲۰۱٤یونیو  ۱٥اثني عشر إلى ثالثة وعشرین قسطاً على أساس نصف سنوي من 
 العمولة على المبالغ التي یتم سحبھا وتحتسب بسعر السوق مضافاً إلیھا ھامش ربح.

 
 قروض قصیرة األجلال )د(

، في أقل من سنة واحدةقرض قصیر األجل، ویستحق كل بشأن قروض لدى أرامكو السعودیة تسھیالت مع عدد من البنوك 
 ھامش ربح. اوتحمل فوائد بسعر السوق مضافاً إلیھ

 
 وكاالت ائتمان الصادرات (ھـ)

 تسھیل تمویل الصادرات في المملكة المتحدة )۱(
مع دوالر ملیون  ۲٫۰۰۰بقیمة مقیدا بالدوالر األمریكي م تسھیالً ۲۰۱۷أكتوبر  ۱۱أرامكو السعودیة في أبرمت 

ویتم سداد  م۲۰۱۹عام  خالل التسھیلنتھي یمن قبل تمویل الصادرات البریطانیة.  خمسة بنوك تجاریة وھو مضمون
دیسمبر  ۳۱سعر لیبور. لم یتم سحب أي مبالغ كما في أساس مبني على خمس سنوات مع ھامش خالل القروض 

 .م۲۰۱۷
 

 األخرى ائتمان الصادرات توكاال )۲(
السعودیة اتفاقیات تسھیالت مع ست وكاالت ائتمان صادرات. تسدد ھذه التسھیالت على ثالثة وعشرین لدى أرامكو 

. ُتستحق العمولة على المبالغ التي م۲۰۲٥دیسمبر  ۲۰حتى  م۲۰۱٤دیسمبر  ۲۰قسطاً على أساس نصف سنوي من 
 یتم سحبھا وتحتسب بسعر السوق مضافاً إلیھا ھامش ربح.

 
 العامةصندوق االستثمارات  )و(

لدى أرامكو السعودیة اتفاقیات تسھیل مع صندوق االستثمارات العامة السعودي. تسدد ھذه التسھیالت على أربعة عشر 
. ُتستحق العمولة م۲۰۲٥دیسمبر  ۲۰حتى  م۲۰۱٤دیسمبر  ۲۰إلى ثالثة وعشرین قسطاً على أساس نصف سنوي من 
 فاً إلیھا ھامش ربح.على المبالغ التي یتم سحبھا وتحتسب بسعر السوق مضا

 
 صندوق التنمیة الصناعیة السعودي )ز(

. ال تتحمل ھذه التسھیالت أي نفقات مالیة السعودي لتنمیة الصناعیةاأرامكو السعودیة اتفاقیات تسھیل مع صندوق لدى 
بدأ من الھجري، تم دوریة، وتسدد ھذه التسھیالت على أربعة عشر قسطاً غیر متساوي على أساس نصف سنوي وفقاً للتقوی

 م).۲۰۲۲سبتمبر  ۱۱ھـ (۱٤٤٤صفر  ۱٥م) إلى ۲۰۱۷مایو  ۲۲ھـ (۱٤۳۷شعبان  ۱٥
 

 (متوافقة مع الشریعة) وكالةال )ح(
ستخدم ت السعودیة اتفاقیات تسھیالت إسالمیة متوافقة مع الشریعة ("االتفاقیات") مع اثنین من المقرضین. لدى أرامكو

 ۲۰تسدد ھذه التسھیالت على ثالثة وعشرین قسطاً على أساس نصف سنوي من  .كالةالو تمویل بنظاماالتفاقیات ھیكل 
. ُتستحق العمولة على المبالغ التي یتم سحبھا وتحتسب بسعر السوق مضافاً إلیھا م۲۰۲٥دیسمبر  ۲۰حتى  م۲۰۱٤دیسمبر 

 .ھامش ربح
 

 العادلة كما في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة.قیمتھا  رامكو السعودیةغیر المتداولة أللقروض لتقارب القیم الدفتریة 
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٥۱ 

 دیسمبر: ۳۱كما في غیر المتداولة لقروض لفیما یلي القیم الدفتریة 
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۲۰٫٥٥٤ ۲۰٫۹٦٦ تجاریة وأخرى

 ۲٫۰٥۱ ۱۳٫۱٦٦ صكوك
 ٥٫۱۰۷ ٤٫٦۸۳ وكاالت ائتمان الصادرات

 ٤٫۱٤۰ ۳٫۷٦٥ صندوق االستثمارات العامة
 ۱٫۱۲٥ ۹٦۰ صندوق التنمیة الصناعیة السعودي

 - ۱٫۱۳٤ أخرى
 ٤٤٫٦۷٤ ۳۲٫۹۷۷ 

 )٤۱۷( )۳٦٤( : تكالیف معامالت غیر مطفأةناقصا
 ٤٤٫۳۱۰ ۳۲٫٥٦۰ 

 - ۱۱٫۳۳۳ مقیدة بالدوالر األمریكي سندات
 ۷٫۲۷٦ ۹٫٤۰۲ مقیدة بالوان الكوري سندات

 ٦٥٫۰٤٥ ۳۹٫۸۳٦ 
 )۳٫۰۱۲( )۳٫٥۱۱( : الجزء المتداولناقصا

 ۳٦٫۸۲٤ ٦۱٫٥۳٤ متداولالالجزء غیر 
 

 م۲۰٤۰عام و م۲۰۲۷ عامتتراوح بین استحقاقات بالدوالر األمریكي في أسواق المال العامة التي لھا المقیدة سندات إصدار التم 
ویحمالن  م۲۰٤۰و م۲۰۲۰في عام  دوالرملیون  ۱٫۰۰۰ انبلغن یللذااالسندات الخاصة ن من اثنایستحق مع أسعار فائدة متغیرة. 

 على التوالي. ،٪٦،۸٥و ٪٥،۷٥بنسبة فائدة 
 

مع استحقاقات تبدأ  ٪۳،٥إلى  ٪۱،٦في أسواق المال العامة. تتراوح أسعار الفائدة من بالوان الكوري المقیدة تم إصدار السندات 
 .م۲۰۲۷حتى عام م ۲۰۱۹في عام 

 
 في تكالیف المعامالت غیر المطفأة: ةالحركفیما یلي 

 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

 ۳۷٥ ٤۱۷ ینایر ۱
 ۸۷ - متكبدة تكالیف معامالت إضافیة

 )٤٥( )٥۳( طفاءاإل: ناقصا
 ٤۱۷ ۳٦٤ دیسمبر ۳۱

 
 الدفتریة:بالقیمة طویلة األجل استحقاقات القروض فیما یلي 

 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

  ۳٫۰۱۲  ۳٫٥۱۱ ال تزید عن سنة
  ۱۹٫۹٦۹  ۲۸٫٥۲۱ تزید عن سنة وال تزید عن خمس سنوات

  ۱۷٫۲۷۲  ۳۳٫۳۷۷ تزید عن خمس سنوات
 ٦٥٫٤۰۹  ٤۰٫۲٥۳  
 

 بالقیمة التعاقدیة: استحقاقات القروض طویلة األجلفیما یلي 
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
  ۳٫۱۷۲  ۳٫۷۳٥ ال تزید عن سنة

  ۲۰٫۷٦٤  ۲۹٫۱۸٦ تزید عن سنة وال تزید عن خمس سنوات
  ۲۱٫۳۷٥  ۳۳٫٦۳۸ تزید عن خمس سنوات

 ٦٦٫٥٥۹  ٤٥٫۳۱۱  
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٥۲ 

 تمویلیةالیجار اإلمطلوبات عقود 
 مطلوباتإن شروط مالیة محددة وأخرى. استیفاء المالیة طویلة األجل من أرامكو السعودیة  تسھیالتتتطلب تعھدات بعض ال

لك المؤجر تیم اإلیجار مؤمنة بشكل فعال حیث أن حقوق األصل المستأجر تعود للمؤجر في حال التخلف عن السداد.عقود 
بعض بة لبالنس. المعنیةحتى إنھاء االتفاقیات ودات الموجالموجودات خالل فترة العقد ویكون مسؤوال عن تشغیل وتأمین وصیانة 

لعقود لوبالنسبة التفاقیات، من االمستأجر في آخر یوم إلى الموجودات منافع ، یقوم المؤجر بنقل حقوق وملكیة وعقود إیجار
 .تاشروط االتفاقی داء من قبل المؤجر بموجباألضمانات تقدیم . یتم االتفاقیاتإنھاء توجد التزامات أخرى عند  خرى، الاأل
 

ھا كما التمویل المستقبلیة المتعلقة ب مصروفاتإجمالي التزامات عقود اإلیجار التمویلیة (الحد األدنى لدفعات اإلیجار) وفیما یلي 
 دیسمبر: ۳۱في 

 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 

 ۹٤۱ ۱٫۰٥۲ ال تزید عن سنة
 ٤٫۰۰۱ ٤٫٤۱۰ عن خمس سنواتتزید عن سنة وال تزید 
 ٦٫۰۸٦ ٥٫۸٦٥ تزید عن خمس سنوات

 ۱۱٫۳۲۷ ۱۱٫۰۲۸ 
 )۳٫۹٥٦( )۳٫٦۳۱( تمویل مستقبلیة على عقود إیجار تمویلیةمصروفات 

 ۷٫٦۹٦ ۷٫۰۷۲ 
 

 دیسمبر ھي كالتالي: ۳۱القیمة الحالیة لمطلوبات عقود اإلیجار التمویلیة كما في إن 
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
  ٤۱۹  ٥۳۸ ال تزید عن سنة

  ۲٫۲۳٥  ۲٫۷۱۳ تزید عن سنة وال تزید عن خمس سنوات
  ٤٫٤۱۸  ٤٫٤٤٥ تزید عن خمس سنوات

 ۷٫٦۹٦  ۷٫۰۷۲  
 

 كانت الحركة في القروض على النحو التالي:

 
القروض 

 طویلة األجل
القروض 

 قصیرة األجل

مطلوبات عقود 
اإلیجار 
 التمویلیة

مجموع 
المطلوبات من 
 أنشطة التمویل

  ۳۷٫۳٦٥  ٦٫٦۱٥  ٥٫۰٦۳  ۲٥٫٦۸۷ ۲۰۱٦ینایر  ۱
  ۱٤٫۷٦۳ )۳۹٦(  ٦٥۹  ۱٤٫٥۰۰ تدفقات نقدیة

     تغیرات غیر نقدیة:
 )٤۸۹( - )۱۷٦( )۳۱۳( تعدیالت صرف عمالت أجنبیة

  ۸۲۰  ۸٥۳  ٥ )۳۸( أخرى
  ٥۲٫٤٥۹  ۷٫۰۷۲  ٥٫٥٥۱  ۳۹٫۸۳٦ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

  ۸٫۹۲٤ )٤٤٦( )۲٫۱۷۰(  ۱۱٫٥٤۰ تدفقات نقدیة
     تغیرات غیر نقدیة:

  ۱۲٫٤۷۳  ۲٥۱  ۸٥٦  ۱۱٫۳٦٦ )۳۰عملیات استحواذ (إیضاح 
  ۱٫۹۰۲ -  ٦۳۱  ۱٫۲۷۱ تعدیالت صرف عمالت أجنبیة

  ۱٫۸٤۰  ۸۱۹ )۱۱(  ۱٫۰۳۲ أخرى
  ۷۷٫٥۹۸  ۷٫٦۹٦  ٤٫۸٥۷  ٦٥٫۰٤٥ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱

 
 التزامات عوائد الموظفین لما بعد انتھاء الخدمة -۱۸

 
وعوائد أخرى لما بعد انتھاء الخدمة والتي تؤمن  المحددة لعوائد التقاعدممولة وغیر ممولة  أنظمةترعى أرامكو السعودیة عدة 

اة للتقاعد ونھایة الخدمة والوفعوائد األمریكیة الوالیات المتحدة بشكل أساسي في المملكة العربیة السعودیة ولمعظم موظفیھا 
د كدفعة واحدة عن، بشكل رئیسي، عوائد التقاعد المحددة نظمةأل. تدفع عوائد التقاعد أخرى أو عوائدوعوائد العنایة الطبیة و/

. تستخدم العوائد األخرى لما بعد انتھاء الخدمة كالخدمات الطبیة لتغطي على أساس الراتب النھائي وطول مدة الخدمةوذلك  التقاعد
  .نظامالسیاسة وثائق الموظفین المتقاعدین وأفراد عائالتھم المؤھلین للحصول على الخدمات الطبیة حسب 
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٥۳ 

 دیسمبر: ۳۱قائمة المركز المالي الموحدة، كما في  في عوائد الموظفین المحددة نظمةأل المثبتةالمطلوبات فیما یلي صافي 
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ٤٫۸٤۹ ۱٫۱۱۱ التقاعدأنظمة 
 ۳۹٫٤۳۱ ۳٤٫٦٥۰ العنایة الطبیة وعوائد أخرى لما بعد انتھاء الخدمةأنظمة 
 ۲٫٥۰٥ ۲٫٤۳۰ العجز الدائم والكلي وحاالت المرض المزمنأنظمة 
 ٤٦٫۷۸٥ ۳۸٫۱۹۱ العوائدمطلوبات صافي 

 
 أرامكو السعودیة للتقاعد والعوائد األخرى المحددة لما بعد انتھاء الخدمة: نظمةألالوضع المالي فیما یلي 

 
 عوائد أخرى عوائد التقاعد 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
     التمویل:صافي التزامات العوائد حسب 
 ۸۷٫۸۹۳ ۹۲٫۱۷٥ ٤٥٫٥۸٥ ٥۰٫٤٥٤ القیمة الحالیة اللتزامات ممولة

 )٥۱٫۸٦۷( )٦۱٫٦٦۱( )٤٤٫۹۸۹( )٥۳٫۷۲٦( النظامالقیمة العادلة لموجودات 
 ۳٦٫۰۲٦ ۳۰٫٥۱٤ ٥۹٦ )۳٫۲۷۲( (فائض)/ عجز العوائد

 ٥٫۹۱۰ ٦٫٥٦٦ ٤٫۲٥۳ ٤٫۳۸۳ لتزامات غیر ممولةالالقیمة الحالیة 
 ٤۱٫۹۳٦ ۳۷٫۰۸۰ ٤٫۸٤۹ ۱٫۱۱۱ العوائد مطلوباتصافي 

     
     التغیر في التزامات العوائد:

 ۸۰٫٦۱۸ ۹۳٫۸۰۳ ٥۰٫٥٦۱ ٤۹٫۸۳۸ ینایر ۱التزامات عوائد كما في 
 ۱٫۷٥٥ ۲٫۱۲۳ ۲٫۸۹٥ ۲٫۸٦٥ تكلفة خدمة حالیة

 ۳٫۷٤۳ ٤٫۰۰٥ ۲٫۱۰۷ ۲٫۰۳۹ تكلفة فائدة
 ٤۳۱ ۱۸۷ ٤۷٦ ۱۷٦ تكلفة خدمة سابقة

 ۸٫۸٦٥ )۱٥۸( ۱٫۰۹۹ ۲٫٦٦٤ إعادة قیاس
 - - ۱۲۰ ۱۱٦ األنظمةمساھمات المشاركین في 

 )۱٫٦۰۹( )۱٫٦۳۹( )٦٫۷٦٥( )۳٫٤٥۰( عوائد مدفوعة
 - - )٦۳٤( )۸٤۸( تسویات

 - ۲۷۸ - ۱٫۳۹٥ استحواذ على موتیفا
 - ۱٤۲ )۲۱( ٤۲ تحویل عمالت أجنبیة وأخرى

 ۹۳٫۸۰۳ ۹۸٫۷٤۱ ٤۹٫۸۳۸ ٥٤٫۸۳۷ دیسمبر ۳۱التزامات العوائد كما في 
     

     :نظامالالتغیر في موجودات 
 )٤٦٫٦۲٤( )٥۱٫۸٦۷( )٤۳٫٦۲۸( )٤٤٫۹۸۹( ینایر ۱كما في  النظامالقیمة العادلة لموجودات 

 )۲٫۱۳۸( )۲٫۲۰۱( )۱٫۷۹٦( )۱٫۷۸۱( إیرادات فائدة
 )۳٫۲۰٦( )۳٫۹۳۰( ۳۰۰ )٦٫۱۷۳( إعادة قیاس

 )۱٫٥۰۸( )٥٫۳۰۲( )۷٫۳۰٥( )٤٫۲٤۷( مساھمات صاحب العمل
 ۱٫٦۰۹ ۱٫٦۳۹ ٦٫۷٦٥ ۳٫٤٥۰ عوائد مدفوعة

 - - ٦۳٤ ۸٤۸ تسویات
 - - - )٦۹۰( استحواذ على موتیفا

 - - ٤۱ )۱٤٤( تحویل عمالت أجنبیة وأخرى
 )٥۱٫۸٦۷( )٦۱٫٦٦۱( )٤٤٫۹۸۹( )٥۳٫۷۲٦( دیسمبر ۳۱كما في  نظامالالقیمة العادلة لموجودات 

 ٤۱٫۹۳٦ ۳۷٫۰۸۰ ٤٫۸٤۹ ۱٫۱۱۱ دیسمبر ۳۱مطلوبات العوائد كما في صافي 
 

 المتوسط أن كما. م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱م و۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في كما سنة ۱۲ ھي التقاعد عوائد التزامات مدةل المرجح المتوسط إن
 .م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱وم ۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱ في كما سنة ۲۱ھي األخرى العوائد التزامات مدةل المرجح
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٥٤ 

وحدة للسنتین الشامل الم وقائمة الدخل الموحدة قائمة الدخلالمثبتة في صافي تكلفة العوائد المحددة، قبل الضریبة، فیما یلي بنود 
 دیسمبر: ۳۱المنتھیتین في 

 
 عوائد أخرى عوائد التقاعد 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
     ومیة:عمالوالبیع واإلداریة  مصروفاتبند المثبتة في مبالغ ال

 ۱٫۷٥٥ ۲٫۱۲۳ ۲٫۸۹٥ ۲٫۸٦٥ تكلفة خدمة حالیة
 ٤۳۱ ۱۸۷ ٤۷٦ ۱۷٦ خدمة سابقة تكلفة

 ۱٫٦۰٥ ۱٫۸۰٤ ۳۱۱ ۲٥۸ صافي تكلفة فائدة
 ۳٫۲۹۹ ۳٫٦۸۲ ٤٫۱۱٤ ۳٫۷۹۱ 
     
     بند الدخل الشامل اآلخر:المثبتة في مبالغ ال

ناجمة عن تغیرات في افتراضات (مكاسب) خسائر 
 ۹۰ )۲٫۱۹٤( - ٤۳۹ دیموغرافیة

 ٦٫۳۹۷ ۸٫۹۳٦ ۱٫۳٤۳ ۲٫۲٤٦ ناجمة عن تغیرات في افتراضات مالیة خسائر
 ۲٫۳۷۸ )٦٫۹۰۰( )۲٤٤( )۲۱( تغیرات في تعدیالت خبرةناجمة عن  خسائر(مكاسب) 

(باستثناء إیرادات  النظامعلى موجودات  خسائر) عوائد(
 )۳٫۲۰٦( )۳٫۹۳۰( ۳۰۰ )٦٫۱۷۳( الفوائد)

 )۳٫٥۰۹( ۱٫۳۹۹ )٤٫۰۸۸( ٥٫٦٥۹ 
 ۹٫٤٥۰ ۲٦ ٥٫۰۸۱ )۲۱۰( صافي تكلفة العوائد المحددة، قبل ضرائب الدخل

 
دد من إكتواریة باستخدام عتعتمد القیمة الحالیة اللتزامات العوائد المحددة على عدد من العوامل التي یتم تحدیدھا بناًء على أسس 

االفتراضات التي تستند جزئیاً على أحوال السوق. إنَّ أي تغیر في ھذه االفتراضات سیؤثر على القیمة الدفتریة اللتزامات العوائد 
 المحددة.

 
 دیسمبر: ۳۱ المنتھیتین فيعوائد المحددة للسنتین الالتي استخدمت لتحدید القیمة الحالیة اللتزامات الھامة االفتراضات فیما یلي 

 
 عوائد أخرى عوائد التقاعد 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ٪٤،۲ ٪۳،۷ ٪۳،۸ ٪۳،٥ معدل الخصم

 - - ٪٥،٤ ٪٥،٤ الرواتبمعدل نمو 
 ۲۰٫۷۹۰ ۲۰٫۹۳٦   باللایر السعودي المعدل السنوي لتكلفة المطالبات الطبیة

 ٪۹۰ ٪۹۰   المشاركة في العنایة الطبیةمعدل 
     اتجاھات معدالت العنایة الطبیة:

 ٪۹،۰ ٪۸،۰   معدل اتجاه التكلفة
 ٪٥،۰ ٪٥،۰   المعدل الذي یتوقع أن تنخفض باتجاھھ التكلفة

 ۲۰۲۱ ۲۰۲۱   السنة التي یبلغ فیھا ھذا المعدل حده النھائي
 
 أعاله عند الحاجة كجزء من التقییم اإلكتواري الدوري اللتزامات عوائد الموظفین المحددة.تم مراجعة وتحدیث جمیع االفتراضات ت
  



 شركة الزیت العربیة السعودیة
 الموحدة المالیة القوائم حول إیضاحات

 

٥٥ 

تي من المستقبلیة المقدرة والالخارجة تحدد أرامكو السعودیة معدل الخصم المستخدم في تحدید القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة 
. تستخدم أرامكو السعودیة معدالت الفائدة لسندات لما بعد انتھاء الخدمةالعوائد  نظامالمتوقع أن تكون ضروریة لتسویة التزامات 

الشركات عالیة الجودة في الوالیات المتحدة األمریكیة لتحدید معدل الخصم المناسب والتي تقارب فترات استحقاقھا الفترات 
 المتعلقة بالتزامات عوائد الموظفین المحددة.

 
وفقا ألفضل الممارسات واإلحصاءات،  اإلكتواریةوتحدد استنادا إلى المشورة ل دوري بشكافتراضات الوفیات تتم مراجعة 

 األعمار المتوقعة المالئمة ھي كاآلتي:إن معدلة لتعكس التجربة والتحسینات على طول العمر. وال
 

 
التقاعد  أنظمة

 ةالسعودی
التقاعد  أنظمة

 ةاألمریكی
 اإلناث الذكور اإلناث الذكور العمر المتوقع عند عمر

٥۰ ۳۲،۳ ۳٤،۷ ۳٤،۳ ۳٦،۹ 
٦۰ ۲۳،۷ ۲٥،۷ ۲٥،۰ ۲۷،۲ 
 ۲۹،۰ ۲٦،۸ ۲٥،۷ ۲۳،۷ )٤۰(أعمارھم الحالیة  ٦۰

 
السنوات األخیرة ویعكس توقعات اإلدارة للزیادات المستقبلیة. یستند المعدل رواتب على دراسة الرواتب معدل نمو افتراض یستند 

عدل المشاركة في أخذ میلتكلفة المطالبات الطبیة لكل مشترك.  الحالیةالسنوي لتكلفة المطالبات الطبیة على المعدل الفعلي للسنة 
تاریخي والمستمد من أفضل البیانات التاریخیة المتاحة. االعتبار، من بین عوامل أخرى، معدل المشاركة العین العنایة الصحیة ب

 .تعكس معدالت اتجاھات تكلفة العنایة الطبیة الُمفترضة التجارب السابقة ألرامكو السعودیة وتوقعات اإلدارة للتوجھات المستقبلیة
 

مدرجة  ،ابتةث األخرى االفتراضاتكافة ، مع بقاء األساسیة االفتراضات إجمالي التزامات العوائد المحددة للتغیرات في إنَّ حساسیة
ث أن تحد أنھ لیس من المرجح حیثئد المحددة تحلیل الحساسیة تغیراً فعلیاً في التزامات العوا ال یمثلناه. من الممكن أن أد

 رات بمعزل عن بعضھا البعض.یالتغی

 )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
التغیر في 
 االفتراض

األثر على 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ االلتزامات

 ۹٫۸٤۰ ۱۰٫۱۲۹ زیادة بمبلغ ٪۰٫٥زیادة  معدالت اتجاھات تكلفة العنایة الطبیة النھائیة
 )۸٫٦٥۸( )۸٫۸۰۱( نقص بمبلغ ٪۰٫٥نقص  
     

 )۹٫۰۹٤( )۹٫۳٦۸( نقص بمبلغ ٪۰٫٥زیادة  معدل الخصم للعوائد األخرى
 ۱۰٫۲۹۸ ۱۰٫۷۸٥ زیادة بمبلغ ٪۰٫٥نقص  
     

 )۲٫٦٤۸( )۲٫۹۱٤( نقص بمبلغ ٪۰٫٥زیادة  معدل الخصم لعوائد التقاعد
 ۲٫۸۷٦ ۳٫۲۳۳ زیادة بمبلغ ٪۰٫٥نقص  
     

 ۱٫۳٦۲ ۱٫٤۲۱ زیادة بمبلغ ٪۰٫٥زیادة  الرواتبمعدل نمو 
 )۱٫٦۰۹( )۱٫٦۹۱( نقص بمبلغ ٪۰٫٥نقص  
     

 ٤٫۳۲۲ ٤٫٦۸۸ زیادة بمبلغ ٪٥زیادة  المعدل السنوي لتكلفة المطالبات الطبیة
 )٤٫۳۲۲( )٤٫٦۸۰( نقص بمبلغ ٪٥نقص  
     

 ۳٫۹۹۳ ٥٫۲۸۰ زیادة بمبلغ زیادة سنة واحدة متوسط العمر المتوقع
 )۳٫۹۳٤( )٥٫۳٤۰( نقص بمبلغ نقص سنة واحدة 
     

 ۱٫٦۸۰ ۱٫٥۷۱ زیادة بمبلغ ٪٥زیادة  معدل المشاركة في العنایة الطبیة
 )۱٫٦۸۰( )۱٫٦۷٦( بمبلغنقص  ٪٥نقص  
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٥٦ 

 دیسمبر مما یلي: ۳۱كما في  نظامالتتألف موجودات 
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۲٫۰۸۳ ۲٫٦۱۰ نقد

 ۲٫۱۸۷ ۲٫۱۰۷ ودائع ألجل
 ۳۸٫۰٥٤ ٤۲٫٦۰۸ أدوات حقوق ملكیة

 ۲٥٫۳۰۲ ۳٤٫۰۹۷ صنادیق استثمار
 ۲۸٫۲۸۳ ۳۳٫۱۷۸ سندات

 ۹٤۷ ۷۸۷ (متوافقة مع الشریعة)صكوك 
 ۱۱٥٫۳۸۷ ۹٦٫۸٥٦ 
 
شكل مستقلة بمنشآت و أبینما یحتفظ بھا وتدار عموماً من قبل أمناء مستقلین الشركة تحت إشراف  نظامموجودات التم إدارة ت

 یاسةسمسؤولة عن تطبیق الشركة إن  .نظمةاألالذي یتصرف حسب أفضل مصلحة لمشتركي  ،یتوافق مع التزامات ومبادئ األمین
ستثمار إن ھدف اال .نظمةاألالتي تدیر موجودات  نظامیةالللمنشآت تقدیم توصیات استثماریة ولمجلس اإلدارة المعتمدة  االستثمار

كن ، وذلك للتمعلى أفق استثماري طویل األجلمع الحذر في إدارة المخاطر  تتوافقستثمار تحقیق أقصى قدر من عوائد االھو 
لمتقاعدین بشكل مستقل لدفع عوائد ا نظمةاألموجودات ب یتم االحتفاظ. وتقلیص مساھمات الشركة النقدیة تقاعدینمین عوائد الممن تأ

لزائدة عن االحق في تحویل الموجودات المحتفظ بھا السعودیة التقاعد  أنظمةلدى  .حق الرجوع فیھافقط ولیس ألرامكو السعودیة 
تفظ فقط بالمبالغ المحیتعلق تلك الموجودات تحویل سعودیة أخرى. إن الحق في تقاعد  أنظمةإلى المحددة العوائد  نظامالتزامات 

محددة تتجاوز قیمة الموجودات  عوائدالتزامات ذات  أنظمةإلى فقط یتم التحویل والمحددة العوائد  نظامبھا الزائدة عن التزامات 
 المحتفظ بھا.

 
قلبات توالتي تشتمل على لعدد من المخاطر الخاصة بھا، ما بعد انتھاء الخدمة لعوائد ال أنظمةتتعرض أرامكو السعودیة، من خالل 

ویع االستثمار تنمن خالل  االستثمار الموجودات، والتغیرات في عوائد السندات والتضخم ومتوسط العمر المتوقع. یتم تقلیل مخاطر
سھم وأنواع من الموجودات البدیلة. یتم تحدید توزیع الموجودات بنموذج لدراسة الموجودات والمطلوبات. بین الدخل الثابت واأل

، أدوات الدین) في ٪۳۳: م۲۰۱٦( ٪۳۳، وأدوات حقوق الملكیة) في ٪٤۱: م۲۰۱٦( ٪٤۱إن ھدف توزیع الموجودات ھو تقریباً 
یة تتحمل أرامكو السعود بینما، سھماأل تضخمجزئیاً مع  التضخمخطر مقاصة تم ت ) في الموجودات البدیلة.٪۲٦: م۲۰۱٦( ٪۲٦و

 مخاطر العمر المتوقع.
 

 فیما یتعلق بالحد األدنى من التمویل، بشكل عام ال تحكمھا متطلبات نظامیة ةعوائد الموظفین السعودی أنظمةوعلى الرغم من أن 
لة غیر الممو نظمةاألتدفع أرامكو السعودیة التزامات  .األكبر فقط نظمةلألإال أنَّ الھدف التمویلي ھو الوصول إلى تمویل كامل 

تیجیة من أجل تلبیة استرااإلكتواري وذلك الخبیر األمریكیة حسب توصیات عوائد الموظفین  أنظمةیتم تمویل عند استحقاقھا. 
. تتوقع أرامكو السعودیة )PPAشات التقاعد (حمایة معاألنظمة  وفقاً على حالة التمویل الكامل تمویل أرامكو السعودیة للحفاظ 

السعودیة واألمریكیة،  التقاعد نظمةأل لایر سعوديملیون  ٤۸۸و لایر سعوديملیون  ۳٫۷٥۰بمبلغ م ۲۰۱۸أن تساھم في عام 
 .على التوالي

 
ھذه لاالستنتاجیة  وأالقانونیة تقتصر التزاماتھا  لدى أرامكو السعودیة أنظمة مساھمات محددة، المذكورة أعالهاألنظمة إضافة إلى 

ة في عمومیالتشغیلیة وال مصروفاتالالمساھمات المحددة، والتي أدرجت ضمن بند  أنظمةتكالیف بلغت  على المساھمات.األنظمة 
 دیسمبر ۳۱للسنتین المنتھیتین في  لایر سعوديملیون  ۸٥۲ومبلغ  لایر سعوديملیون  ۸٦۱مبلغاً وقدره الموحدة،  قائمة الدخل

 م، على التوالي.۲۰۱٦م و۲۰۱۷
 

 مخصصاتال -۱۹

 )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
استبعاد 

 المجموع خرىاأل بیئةال الموجودات
 ۹٫۳۹۸ ۲۷۸ ۱٫۰۸۸ ۸٫۰۳۲ ۲۰۱۷ینایر  ۱

 ۲٫۸۲٦ - )۳۰۳( ۳٫۱۲۹ تعدیل التقدیر
 ۱٫۸۹۲ ۸۸۳ ۲۷۰ ۷۳۹ مخصصات إضافیة

 ۳۰۸ - ۲٦ ۲۸۲ زیادة ناشئة من خالل مرور الوقت
 )٤۲۷( )۹٤( )۲۸٥( )٤۸( مبالغ محملة مقابل مخصصات

 ۱۳٫۹۹۷ ۱٫۰٦۷ ۷۹٦ ۱۲٫۱۳٤ ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
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والغاز  الزیتآبار  موجودات تبعاداسو لسد وھجراستبعاد موجودات مخصصات من بشكل رئیسي ھذه المخصصات  تتألف
معالجة لمخصصات البیئة ھي إن التكریر والمعالجة والتسویق. قطاع موجودات بعض  إزالةإلى  الطبیعي في المستقبل باإلضافة

على مدى أعمار وستستمر  ،ستظھر الدفعات لتسویة ھذه المخصصات على أسس مستمرة. الجوفیة والتربة الملوثة المیاه
إن اً. والغاز الطبیعي ضروری الزیتآبار ھجر التشغیلیة، والتي قد تتجاوز خمسین عاماً في الوقت الذي یصبح فیھ  الموجودات

 ضمن سیطرة اإلدارة. تقع دائماً ال ھذه المخصصات غیر مؤكد ویعتمد على عوامل مختلفة لمبلغ وتوقیت التسویة 
 

 خرىاألتجاریة والدائنة الذمم ال -۲۰
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۲۱٫۹۰۰ ۲۸٫۸۳٤ ذمم دائنة تجاریة

 ۲۰٫۱٦٤ ۲۲٫٥٦۰ مواد وخدماتمستحقات عن 
 ٥٫٥٤۲ ٦٫۷۹٥ (ب))۲۹أطراف ذات عالقة (إیضاح مستحقة إلى مبالغ 
 ٤٫٥۳۳ ۳٫۸٦٦ مستحقة أخرىمبالغ 

 ٦۲٫۰٥ ٥٥۲٫۱۳۹ 
 

 یراداتاإل -۲۱
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
   إیرادات

 ٥٦۷٫۸۸۹ ۷۸۲٫۲۳۱ تصدیر ومبیعات محلیة بأسعار دولیةمبیعات 
 ۳٥٫٥۲٤ ٥۰٫۱٤۹ محددة من قبل الحكومةبأسعار  مبیعات محلیة

 ۲٫٤٦۰ ۳٫٦۰۳ إیرادات أخرى
 ۸۳٥٫۹۸۳ ٦۰٥٫۸۷۳ 

 )۱۰۱٫۲۷۷( - ))٤(أ)(۲(إیضاح  ریوع
 ۸۳٥٫۹۸۳ ٥۰٤٫٥۹٦ 

   إیرادات أخرى:
   :إلى خدمات مقدمة

 ۲۱۸ ۱٫۰۷٦ ))أ(۲۹جھات حكومیة (إیضاح 
 ۹٤۰ ۱٫۰٦٥ ةثالثأطراف 

 ٦٤٥ ٤۳٥ (أ))۲۹مشاریع مشتركة وشركات زمیلة (إیضاح 
 ۹۸ ٦٤ شحن
 ٥٥۹ ۹٦۳ أخرى

 ۳٫٦۰۳ ۲٫٤٦۰ 
 

 خرىاألیرادات اإلمالیة والعوائد ال -۲۲
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۷٥۰ ۱٫۱۰٦ وقروض مدینةودائع ألجل من إیرادات فوائد 

 ۳۱۹ ۲۰۲ ةمشتقناتجة من معامالت مكاسب 
 ۱٥٤ ۱۳۸ توزیعات أرباح

 ۸۳ ۷۳ استثمارإیرادات 
 ۳۰۳ ٥۰ أخرى

 ۱٫٥٦۹ ۱٫٦۰۹ 
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 في قائمة التدفقات النقدیة الموحدةوالتسویات نقدیة المعامالت غیر ال -۲۳
 
 معامالت التسویة )أ(

من الذمم المدینة واإلضافي ، وضعت الحكومة والشركة ترتیبات تسویة للدخل )٥(و )۳((أ)۲كما ھو مبین في اإلیضاحین 
المنتھیة نة للسمن أنشطة التشغیل صافي النقد الناتج یتضمن ، ونتیجة لھذه الترتیبات. حكومیة محددةوشبھ جھات حكومیة 

مقابل وذلك من خالل مقاصة سعودي ملیون لایر  ٦٤٫٤۱۰ وقدره الحكومةمبلغ مستحق من  تسویة م۲۰۱۷ دیسمبر ۳۱في 
لایر ملیون  ۸٫۲۱۳التزامات ریع بمبلغ (ج)) و۸ إیضاحسعودي (ملیون لایر  ٥٦٫۱۹۷بمبلغ الدخل  ضریبةالتزامات 

 م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱تضمن النقد المستخدم في أنشطة التمویل للسنة المنتھیة في یإلى ذلك،  إضافة. إلى الحكومة سعودي
عام  خاللالحكومة إلى  ةإضافی اتتوزیع لخاللایر سعودي من ملیون  ٥٦٫٥٥۸تسویة مبلغ مستحق من الحكومة بمبلغ 

 .م۲۰۱۷
 
 المعامالت األخرى )ب(

التي تم تحویلھا إلى ولایر سعودي ملیون  ۱٫۷۹٦مبلغ بقروض مساھمین ثانویة على األخرى  االستثمارأنشطة تشتمل 
 ۳٫۹۰۱ مبلغبإیجار تمویلیة عقود باإلضافة إلى ) لایر سعوديملیون  ۳٫۲۹۳ م:۲۰۱٦م (۲۰۱۷عام  خاللحقوق ملكیة 

) ومخصصات استبعاد موجودات لایر سعودي ملیون ۸٥۱م: ۲۰۱٦م (۲۰۱۷في عام إبرامھا التي تم ولایر سعودي ملیون 
م: ۲۰۱٦ال شيء (واستثمارات أخرى بقیمة ، ملیون لایر سعودي) ۸٫۰۳۲م: ۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۳٫٥۹۱بمبلغ 
 .)لایر سعوديملیون  ۳۰۰

 
 رتباطاتاال -۲٤

 
 رأسمالیةالرتباطات اال )أ(

كما  لایر سعوديملیون  ۱۱۸٫٤۲۷و لایر سعوديملیون  ۱۰۱٫۸۱۳الرأسمالیة المتعاقد علیھا ولم یتم تكبدھا  النفقاتبلغت 
 .م، على التوالي۲۰۱٦م و۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱في 

 
 تشغیلیةالیجار اإلعقود  )ب(

منصات الحفر والناقالت والعقارات ومعدات النقل والمعدات الصناعیة الخفیفة والمعدات باستئجار أرامكو السعودیة تقوم 
دیة، وحقوق تصاع اً متفاوتة، وبنود اً عقود اإلیجار شروطتتضمن المكتبیة بموجب عقود إیجار تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء. 

إن أسعار  .ح بإلغائھا خالل ستة أشھر بعد تقدیم إشعارتسمأحكام تشتمل على عادةً ما االتفاقیات ولكنھا تجدید. تتباین شروط 
ة الحد األدنى التقریبي لدفعات عقود اإلیجار التشغیلیة غیر القابلفیما یلي  العقود ثابتة بصورة عامة كما في تاریخ العقد.

 دیسمبر: ۳۱لإللغاء كما في 
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ٦٫۱٤٦ ۷٫۱٦۰ سنة ال تزید عن

 ۸٫۳۹٤ ۱۰٫۳٤۷ تزید عن سنة وال تزید عن خمس سنوات
 ۲٫۰٦۲ ٤٫۰۷۹ تزید عن خمس سنوات

 ۲۱٫٥۸٦ ۱٦٫٦۰۲ 
 
 ")سند(" شركة أرامكو السعودیة نابورز للحفر )ج(

 ،يفشركة أرامكو السعودیة للتطویر، وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وشركة نابورس الدولیة ھولندا بي قامت 
، لتقدیم خدمات الحفر البري للشركة. )۳۳(إیضاح  ٥۰/٥۰بنسبة شركة مشتركة ك سندبتأسیس م ۲۰۱۷مایو  ۱۱في 

حقوق الملكیة  خاللمن  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في لایر سعودي ملیون  ۱٫٤٦۳التزمت أرامكو السعودیة باستثمار 
إلى ذلك، التزمت أرامكو السعودیة باستئجار  إضافة. ملیون لایر سعودي تم سحبھ ۸٤۰مبلغ وقروض المساھمین، منھا 

 لایر سعودي.ملیون  ۲٤٫۲٦۳بقیمة تقدیریة قدرھا  م۲۰۱۹عام على مدى عشر سنوات تبدأ في  بریة ةحفار ٥۰
 
 ")دریلینغ("أرو  للحفر البحريشركة أرامكو السعودیة روان  )د(

 ۱٦المحدودة في شركة أرامكو السعودیة للتطویر، وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة، وشركة روان ریكس قامت 
للشركة. ، لتقدیم خدمات الحفر البحري (ب))۳۲(إیضاح  ٥۰/٥۰بنسبة شركة مشتركة كأرو دریلینغ م بتأسیس ۲۰۱۷مایو 

من خالل حقوق الملكیة  م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱لایر سعودي كما في ملیون  ۲٫٤٥۳التزمت أرامكو السعودیة باستثمار 
. إضافة إلى ذلك، التزمت أرامكو السعودیة باستئجار ملیون لایر سعودي تم سحبھ ۱٫٤۳٦مبلغ منھا  ،وقروض المساھمین

 لایر سعودي.ملیون  ٥۲٫٤۸۹بقیمة تقدیریة قدرھا  م۲۰۲۱على مدى عشر سنوات تبدأ في عام  بحریة ةحفار ۲۰
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 ("آي إم آي")لصناعات البحریة ل العالمیةالشركة  (ھـ)
سي  بي إلوشركة المبریل  ،للشركةوھي شركة تابعة مملوكة بالكامل  )،"سادكو"( للتطویرقامت شركة أرامكو السعودیة 

 آي إم آي، ،مشروع مشتركبإنشاء  م۲۰۱۷في نوفمبر  وشركة البحري وشركة ھیونداي للصناعات الثقیلة، )"المبریل"(
 ٪۱۹،۹حصة بنسبة تمتلك شركة البحري و، ٪۲۰حصة بنسبة تمتلك المبریل و، ٪٥۰،۱حصة بنسبة  لك فیھ سادكوتتم
في تطویر وتشغیل  آي إم آيلشركة رئیسیة . تتمثل األنشطة ال٪۱۰حصة بنسبة  تمتلك شركة ھیونداي للصناعات الثقیلةو

تصمیم وتصنیع وصیانة وإصالح السفن والحفارات. باإلضافة إلى تحت اإلنشاء من قبل الحكومة،  بحريفناء وصیانة 
 ن یكتمل تماماً ولكن من المتوقع أ ،إنجاز بناء المناطق الفردیةوسیختلف سیتم تقسیم الفناء البحري إلى أربع مناطق رئیسیة، 

لایر سعودي من خالل ملیون  ۱٫۳۱۳مبلغ حتى  آي إم آيشركة التزمت سادكو بتمویل  .م۲۰۲۱ویبدأ تشغیلھ بحلول عام 
 .م۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  آي إم آيمن قبل شركة  لایر سعوديملیون  ۱۸۸سحب مبلغ تم الملكیة. حقوق في  اتمساھم

 
 في مالیزیا ةالمشترك المشاریع )و(

، وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل ألرامكو السعودیة، یو. إیھ. لما وراء البحار القابضة كوبیریتیفشركة أرامكو وقعت 
 م۲۰۱۷، في سبتمبر وشركة بتروناس ریفایناري آند بتروكیمیكال كوربوریشن إس دي إن. بي إتش دي. ("بتروناس")

ملكیة ب ،آند كراكر إس دي إن. بي إتش ديبي آر بي سي ریفاینري  ،مشروع مشتركشركة تأسیس اتفاقیة شراء أسھم ل
جنوب جوھور، مالیزیا. إضافة إلى ذلك، مرفق تكسیر بالبخار في وامتالك وتشغیل مصفاة ونشاء إل ٪٥۰متساویة بنسبة 

 یتم تداول أسھمھا في بتروناس، وھي شركة منتسبة لكیمیكالز جروب برھادبتروناس شركة أرامكو السعودیة وستقوم 
اة یتم دمجھ مع المصف ،إس دي إن. بي إتش ديبي آر بي سي بولیمرز  ،مرفق كیماويوتملك وتشغیل بإنشاء ، سوق المال

أرامكو  حیث التزمت، ملیون لایر سعودي ٥۲٫٥۰۰لمشروع المتوقعة لتكلفة الإجمالي بلغ یالتكسیر بالبخار. مرفق و
 ،مساھمین ثانویة، أو قروض في حقوق ملكیةاھمات من خالل مستقریبا  ملیون لایر سعودي ۲٦٫۲٥۰السعودیة باستثمار 
م، ۲۰۱۸تاریخ اإلقفال المتوقع للمعاملة ھو مارس إن المشروع.  إنجازإلى حین ، جمیعھا، أو مشتركةأو ضمانات دین 

 .لایر سعوديملیون  ٤٫۳۲٤مساھمة نقدیة من قبل أرامكو السعودیة بقیمة ب
 
 خرىاأل )ز(

ل من كفي حقوق ملكیتھا من أجزاء أرامكو السعودیة في المستقبل بیع تتوقع  ،الحكومة لتوجیھاتبھدف االمتثال  )۱(
) ۳۳إیضاح (ینبع أرامكو سینوبك للتكریر المحدودة وشركة  للتكریر والبتروكیماویاتشركة أرامكو السعودیة توتال 

ركة شتتوقع ، الحكومة لتوجیھاتأیضاً في المملكة العربیة السعودیة. وبھدف االمتثال لألسھم من خالل طرح عام 
بیع ل المستقبفي  ،بالكامل ألرامكو السعودیةمملوكة تابعة وھي شركة  ،")ماویات ("إي بي سي سياألداء الممیز للكی

 في المملكة العربیة السعودیة.لألسھم )) وذلك من خالل طرح عام أ(۲٥من حقوق ملكیتھا في صدارة (إیضاح أجزاء 
 

ریر للتكشركة أرامكو السعودیة توتال تلتزم أرامكو السعودیة باالمتثال للتوجیھات الحكومیة لضمان أن تنفق  )۲(
على مدى سعودي لایر ملیون  ٤٦۹المحدودة إجمالي مبلغ وشركة ینبع أرامكو سینوبك للتكریر  والبتروكیماویات

م، ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في  لایر سعوديملیون  ٤۲۰مبلغ عشر سنوات على برامج المسؤولیة االجتماعیة. ال یزال 
 .م۲۰۲٥حتى عام  متبقي

 
ملیون لایر سعودي) لالستمرار  ٤۰۱: م۲۰۱٦ملیون لایر سعودي ( ۳۹٥ارتباطات بمبلغ  أیًضالدى أرامكو السعودیة  )۳(

 یمكن استدعاء ھذه االرتباطات عند الطلب. .في االستثمار في أسھم حقوق الملكیة الخاصة في داخل وخارج المملكة
 

) لتمویل قروض لایر سعوديملیون  ٤۰۹: م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۸۱لدى أرامكو السعودیة ارتباطات بمبلغ  )٤(
بعض الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم في ل غیر مدرجة أسھم إضافیة في على استثماراتواالستحواذ إضافیة 

 شروط معینة.عند استیفاء المملكة. یمكن استدعاء ھذه االرتباطات من قبل الشركات 
 

 محتملةاللتزامات اال -۲٥
 

مطالبات مقدمة من قبل أو في ذلك والتزامات محتملة تعود لبعض األمور المتنازع علیھا بما موجودات لدى أرامكو السعودیة 
مقاولین ودعاوى قضائیة وقضایا تحكیم في أمور متنوعة نشأت من خالل سیر األعمال العادیة، ومن غیر المتوقع أن ُتسفر ضد 

 عن أي تعدیالت ھامة.
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 لدى أرامكو السعودیة أیضاً التزامات محتملة تتعلق ببعض الترتیبات المشتركة، وھي كاآلتي:
 
 صدارة )أ(

العربیة السعودیة القابضة بي في (یشار إلیھما معاً باسم "المساھمین المؤسسین") في وشركة داو  إي بي سي سيوقعت 
سنة لبناء وتشغیل مجمع كیمیائیات متكامل في مدینة الجبیل الصناعیة الثانیة في  ۹۹م، اتفاقیة مساھمین مدتھا ۲۰۱۱عام 

 .اھمون المؤسسون بتأسیس صدارة لتنفیذ المشروعوبعد ذلك بوقت قصیر، قام المس المملكة العربیة السعودیة ("المشروع").
 لایر سعوديملیون  ۲٥٫۱۲٥مبلغ تسھیالت مالیة بإجمالي م بتقدیم ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱تعھدت أرامكو السعودیة كما في 

 ۲٥٫۱۲٥حیث تم سحب مبلغ  یةقرض مساھمین وارتباطات رأسمالتتكون من ) لایر سعوديملیون  ۲٥٫۱۲٥: م۲۰۱٦(
 .من ھذه التسھیالت )لایر سعوديملیون  ۲۰٫۰۱۰: م۲۰۱٦(ملیون لایر سعودي 

 
ملیون  ۳۹٫٥۰٥مبلغ باتفاقیات نھائیة مع بعض وكاالت ائتمان صادرات وبنوك تجاریة م ۲۰۱۳ أبرمت صدارة في عام

بنسبة قدمت أرامكو السعودیة ضمانات ) كتمویل للمشروع. لایر سعوديملیون  ۳۹٫٥۰٥: م۲۰۱٦تقریباً ( لایر سعودي
. م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱قبل في أو عند االنتھاء بنجاح من اختبار موثوقیة الدائن تحریرھا سیتم التي ولتلك التسھیالت،  ٪٦٥

لصدارة  یجوزفإنھ قبل ذلك الوقت، في حالة عدم وصول عناصر محددة من المشروع إلى مستویات مقبولة من األداء، 
نسبة  "سدادأو "اختیار الدفع المسبق ، مع مراعاة استیفاء شروط معینة، )صدارةأو المساھمین الذین یتصرفون من خالل (

بعض عناصر اختبارات عوضا عن استیفاء لایر سعودي ملیون  ٤٫۸۷٥بقیمة تصل إلى الرئیسیة القائمة من القروض 
من ھذه تقریبا  لایر سعوديملیون  ۳۷٫۸۷٥مبلغ تم سحب  اختبار موثوقیة الدائن.اإلنجاز والتشغیل والموثوقیة التي تشمل 

 .)لایر سعودي ملیون ۳۷٫۸۷٥م: ۲۰۱٦م (۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱كما في التسھیالت 
 

 لایر سعوديملیون  ۷٫٥۰۰صكوك للمشروع في المملكة العربیة السعودیة بمبلغ بإصدار  م۲۰۱۳في عام صدارة  قامت
م. قدمت أرامكو السعودیة ضمانات ذات حقوق استرداد محدودة بنسبة ۲۰۲۸استحقاق نھائي في دیسمبر  وبتاریختقریبا 

إن . المشروعتاریخ إنجاز عند وقوع أحداث معینة قبل في أي وقت، استدعاؤھا ، والتي یمكن من قیمة الصكوك ٪٦٥
تمویل في تحصالت من الصكوك اسُتخدمت المم. ۲۰۱۹أقرب تاریخ الستدعاء ضمانات الصكوك ھو شھر مارس 

 المشروع.
 

نیابة عن  )لایر سعوديملیون  ۱٦۹: م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۱٦۹قدمت الشركة خطاب اعتماد احتیاطي بمبلغ 
لصدارة. وعالوة على المواد األولیة الوقود وتخصیص الثروة المعدنیة یتعلق بناعة والصو الطاقةصدارة لصالح وزارة 

لصالح  )لایر سعوديملیون  ۲۲٥: م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۲۲٥تعھدت أرامكو السعودیة بتقدیم مبلغ یصل إلى  ،ذلك
ي الصناعات التحویلیة ف والثروة المعدنیة إلنشاء وتشغیل مرافق تدریب وتطویر صناعي لدعم والصناعة الطاقةوزارة 
 المملكة.

 
 بترورابغ )ب(

خارجیة تمویل بالدین ترتیبات م ۲۰۱٥في مارس ، وشركة سومیتومو كیمیكال المحدودة الشركة، المساھمان المؤسسان أبرم
لایر ملیون  ۱۹٫۳۸۰("المشروع") مع مجموعة من المقرضین نیابًة عن بترورابغ بمبلغ  ۲طویلة األجل لمشروع رابغ 

الدین بتمویل الساویة من حیث قدم المساھمان ضمانات لحصتھما المت، )لایر سعوديملیون  ۱۹٫۳۸۰: م۲۰۱٦( سعودي
في كما  من ھذه التسھیالت لایر سعوديملیون  ۱۹٫۱۷٤تم سحب مبلغ م. ۲۰۱۸عام  حتى إنجاز المشروع المتوقع في

 تقریباً  ٪٥۷ الخارجيالدین بتمویل الوفر یومن المتوقع أن  ).لایر سعوديملیون  ۱۸٫۳٦۸: م۲۰۱٦م (۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱
) لایر سعوديملیون  ۳۳٫۷٤۳م: ۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۳۳٫۷٤۳البالغة ومن إجمالي متطلبات رأس المال للمشروع 

 مصادر أخرى.وبترورابغ من خالل طرح حقوق أسھم إضافیة من قبل على أن یتم تمویل باقي متطلبات رأس المال 
 

لایر ملیون  ۷٫٥۰۰: م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۱۱٫۲٥۰بمبلغ مرحلي قرض بتقدیم المساھمان المؤسسان ما قام ك
ھذه مر ستست .رأس المال حتى تتم عملیة إصدار الحقوقللوفاء بمتطلبات حصص متساویة بمع تقدیم ضمانات  )سعودي

لایر ملیون  ٤٫٦۸۰: م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ٦٫٥٥٥م. قامت بترورابغ بسحب مبلغ ۲۰۱۹الضمانات حتى عام 
 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱من ھذا القرض كما في  )سعودي

 
) نیابة عن لایر سعوديملیون  ۷۹۹: م۲۰۱٦( لایر سعوديملیون  ۹٤بمبلغ احتیاطیة خطابات اعتماد الشركة قدمت 

 وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة وذلك كضمان لبناء مرافق كیمیائیة محددة تتعلق ببترورابغ.لصالح بترورابغ 
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 وأنشطة التحوطالمشتقة األدوات  -۲٦
 

صنیف . یتم تالقروضتستخدم أرامكو السعودیة عقود مقایضة أسعار الفائدة إلدارة التعرض لمخاطر أسعار الفائدة الناتجة عن 
أرامكو السعودیة عقود مقایضة السلع قصیرة األجل إلدارة التعرض لتقلبات األسعار تستخدم كما  التحوط كتحوط تدفقات نقدیة. اھذ

ود لعقملزمة عقود عمالت آجلة وودائع ألجل محددة، والتي یعود معظمھا الرتباطات استخدام كما تتعامل بأنشطة تحوط من خالل 
 كتحوط للقیمة العادلة.المشتریات والرواتب التي تدفع بالعمالت األجنبیة. تعتبر ھذه األنشطة 

 
 ۳۱ي أدوات تحوط كما فالمصنفة كالقائمة  أسعار الفائدة ةومقایض مقایضة السلعوعقود  لعقود العمالت اآلجلة القیمة االسمیةإن 

 :دیسمبر ھي كاآلتي
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ٦۷٥ ۱۰٫٥۷٥ أسعار فائدة ةمقایض

 ٥٫٦۷۰ ٤٫٥٤۱ سلععقود مقایضة 
 ۱٫۷٥٥ ٤٫۱٤۸ عقود عمالت آجلة

 ۱۹٫۲٦٤ ۸٫۱۰۰ 
 

 مشتریاتال -۲۷
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ٥۰٫۱۰۰ ۹٥٫٥۷٥ منتجات تكریر ومواد كیمیائیة

 ۳٫۱۳۱ ۲٤٫۸۲۳ زیت خام
 ۱۲۰٫۳۹۸ ٥۳٫۲۳۱ 
 

 من أطراف أخرىالزیت الخام التي یتم شراؤھا والمواد الكیمیائیة ومن المنتجات المكررة المشتریات بشكل رئیسي تتكون 
مكو السعودیة تجاوز إنتاج أرایعندما في المملكة ولتلبیة الطلب على المنتجات التكریر والمعالجة والتسویق عملیات الستخدامھا في 
عالیة أكثر فالتكلفة اق معینة حیث تكون أسوأخرى في . كما تقوم أرامكو السعودیة بشراء منتجات من أطراف لتلك المنتجات

 مقارنة بشرائھا من وحدات أعمال أخرى.
 

 الموظفین عوائد مصروفات -۲۸
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۲۷٫۸۲۲ ۲۷٫٦۸۱ رواتب وأجور

 ۱٫۷۱۰ ۱٫۷۱۳ تكالیف ضمان اجتماعي
   :)۱۸(إیضاح  عوائد ما بعد انتھاء الخدمة

 ۷٫٤۷۳ ۷٫٤۱۳ محددةالعوائد أنظمة ال
 ۸٥۲ ۸٦۱ محددةالمساھمات أنظمة ال

 ۳۷٫٦٦۸ ۳۷٫۸٥۷ 
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 عالقةالطراف ذات األمعامالت مع ال -۲۹
 
 المعامالت )أ(
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
   مشاریع مشتركة:

 ۱۳٫۰۰۱ ۸٫۰۰٦ إیرادات من مبیعات
 ۱۹۱ ۷۹ )۲۱إیرادات أخرى (إیضاح 

 ٦۸ ۹۰ عوائد مالیة
 ۱۸٤ ۷۹ خدمات مصروفات

   
   شركات زمیلة:

 ۲۰٫۷۳۰ ۲۸٫۷۸۹ إیرادات من مبیعات
 ٤٥٤ ۳٥٦ )۲۱إیرادات أخرى (إیضاح 

 ۱۲٤ ۹۸ عوائد مالیة
 ۲۲٫۲۸٦ ۲۷٫۸٤٤ مشتریات

 ۱۹۱ ۲٤٤ خدمات مصروفات
   

   :الجھات الحكومیة وشبھ الحكومیة
 ۱۹٫۹٦٦ ٤٥٫۲٦٦ مبیعات

 - ۱٥۰٫۱۷٦ دخل إضافي
 ۲۱۸ ۱٫۰۷٦ )۲۱إیرادات أخرى (إیضاح 

 ۳٫٤٥۸ ۳٫۲٦٦ مشتریات
 ۸٥۱ ٦۱۱ خدمات مصروفات

 
لمشروع قروض المعلومات إضافیة عن  ۲٥یتم شراء وبیع البضائع على أساس اتفاقیات التورید القائمة. یتضمن إیضاح 

 زمیلة. ةوشركمشترك 
 
 األرصدة )ب(
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
   المشاریع المشتركة:

 ۱٫۸۰٤ ۱٫۹۳۰ )۹موجودات وذمم مدینة أخرى (إیضاح 
 ٥٦٦ - ذمم مدینة تجاریة

 ۱۱٦ ۲۰۳ فوائد مدینة
   

   :الشركات الزمیلة
 ۳٫۲۲۸ ۳٫۲۲۰ )۹موجودات وذمم مدینة أخرى (إیضاح 

 ٦٫۷۲۸ ۹٫۲۹٥ ذمم مدینة تجاریة
 ۳٫۲۹٦ ٤٫۱٦٦ )۲۰ذمم دائنة تجاریة وأخرى (إیضاح 

   
   :الجھات الحكومیة وشبھ الحكومیة

 ۳٫٦۰۸ ٦٫۰۳٤ ذمم مدینة تجاریة
 - ۳۸٫۹۹۱ )۱۳مبالغ مستحقة من الحكومة (إیضاح 
 ۲٫۲٤٦ ۲٫٦۲۹ )۲۰ذمم دائنة تجاریة وأخرى (إیضاح 

 
ي المناسب فإطار العمل التنظیمي محددة ضمن حكومیة بشروط الحكومیة وشبھ الجھات التتم المبیعات والذمم المدینة من 

 المملكة.
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 اإلدارة العلیاموظفي تعویضات  )ج(
عویضات إن التالتنفیذیة العلیا. اإلدارة واإلدارة ألرامكو السعودیة أعضاء مجلس الرئیسیون اإلدارة العلیا  وموظفیتضمن 

 خدمات مبینة أدناه:عن الالمدفوعة أو المستحقة الدفع إلى اإلدارة العلیا 
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱۷ )الریاالت السعودیة(جمیع المبالغ بمالیین 
 ۷۱ ٥٦ عوائد موظفین متداولة

 ۱۰۱ ٥۳ ما بعد انتھاء الخدمةموظفین لعوائد 
 ۱۹ ۱۹ عوائد أخرى غیر متداولة

 ٦۸ ۱٥ عوائد نھایة الخدمة
 ۱٤۳ ۲٥۹ 

 
 العلیاخرى مع موظفي اإلدارة األمعامالت ال )د(

أعضاء بین أرامكو السعودیة ویتم التقریر عنھا معامالت  )، لم تكن ھناك أيج(۲۹ما ھو مبین في اإلیضاح باستثناء 
 .)شيءال : م۲۰۱٦م (۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱أسرھم المقربین خالل السنة المنتھیة في أعضاء موظفي اإلدارة العلیا و

 
 المنتسبةشركات الاالستثمار في  -۳۰

 
 تابعةالشركات الاالستثمار في  )أ(

 موتیفا إنتربرایزز المحدودة )۱(
) بین أرامكو ۷(إیضاح  اً مشترك اً التي كانت سابقا مشروعو("موتیفا")، المحدودة إنتربرایزز أصبحت شركة موتیفا 

شركة تابعة مملوكة بالكامل نتیجة لقیام  م۲۰۱۷مایو  ۱ بتاریخالسعودیة وشركة رویال داتش شل بي إل سي (شل)، 
تبادل بعض موجودات ومطلوبات موتیفا وبعض المدفوعات النقدیة المعاملة في موتیفا. تضمنت حصتھا شل ببیع كامل 

ا لموجودات ومطلوبات موتیفالحصریة ، حصلت شركة أرامكو السعودیة على الملكیة المعاملةلشركة شل. ونتیجة لھذه 
 ٦۰۰٫۰۰۰خام تصل إلى أكثر من الزیت للإنتاجیة ، بما في ذلك مصفاة بورت آرثر بوالیة تكساس بطاقة المتبقیة

محطة توزیع ودیون موتیفا المحتفظ بھا. یتماشى ھذا االستحواذ مع استراتیجیة أرامكو السعودیة  ۲٤، وبرمیل یومیاً 
 والغاز. للزیتعالمیاً للتحول إلى شركة متكاملة 

 
 لایر سعوديملیون  ۲۱٫۰۸٦البالغ وكجزء من ھذه المعاملة، أعید قیاس استثمار أرامكو السعودیة في شركة موتیفا 

ز في قائمة المرك كاستثمار في مشاریع مشتركة وشركات زمیلة ، والذي تم تصنیفھ سابقاً )۷(إیضاح  بالقیمة العادلة
ع بی مصروفاتكفي الفترة الحالیة إثباتھا تم  لایر سعوديملیون  ۲٦۲بمبلغ  خسارةوالذي نتج عنھ ، المالي الموحدة

 .في قائمة الدخل الموحدةوعمومیة وإداریة 
 

تحوذ المستمت المحاسبة عن المعاملة باستخدام طریقة االستحواذ المحاسبیة التي تتطلب أن یتم إثبات الموجودات 
 .اریخ االستحواذوالمطلوبات الملتزم بھا بقیمتھا العادلة كما في ت علیھا
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 م:۲۰۱۷مایو  ۱یلخص الجدول التالي القیمة العادلة لموجودات ومطلوبات موتیفا التي تم االستحواذ علیھا في 
 

  )الریاالت السعودیة بمالیین المبالغجمیع (
 ۲٫۷۹۰ نقد وما یماثلھ

 ٥٫۰٦۳ أخرى ذمم مدینة وموجودات
 ٥٫٤۳٤ مخزون
 ۳۳٫۷۲٤ وآالت ومعدات ممتلكات

 ۳٫۱۷٦ ملموسة غیر موجودات
 )۱۲٫٤۷۷( أخرى ذمم دائنة ومطلوبات

 )۱٫۱۱٤( عالقة ذات ألطراف دائنة ذمم
 )۱۲٫٤۳۱( قروض
 ۲٤٫۱٦٥ العادلة للتحدید بالقیمة القابلة الموجودات صافي مجموع

 )۲۰٫۸۲٤( سابقا بھا المحتفظ االستحواذ للحصص بتاریخ العادلة القیمة
 ۳٫۳٤۱ الشراءصافي مقابل 

 
دیسمبر  ۳۱في للسنتین المنتھیتین  لایر سعوديملیون  ۱۱و لایر سعوديملیون  ۱٥والمعامالت االستحواذ  تكالیفبلغت 
 .ةالدخل الموحدقائمة في بیع وعمومیة وإداریة  مصروفاتقیدھا كالتوالي، وتم على ، م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱و م۲۰۱۷

 
من قبل اإلدارة بمساعدة من مقیم مستقل كجزء من عملیة القابلة للتحدید العادلة للموجودات والمطلوبات  ةتم تحدید القیم

 لمعاملة.عن امحاسبة الأرامكو السعودیة  أنجزتتخصیص سعر الشراء. 
 

نتائج المشاریع المشتركة في كحصة م ۲۰۱۷مایو  ۱موتیفا قبل  شركة حصة أرامكو السعودیة من نتائج كان یتم قید
على یبلغ األثر وم، ۲۰۱۷مایو  ۱من بدءاً  تم توحید نتائج عملیات شركة موتیفا. ةالدخل الموحدقائمة والشركات الزمیلة في 

 ۱٫۰٤۳صافي الدخل بعد الضرائب یبلغ و لایر سعوديملیون  ٦٥٫٤۸۳ ةالدخل الموحدقائمة في  وصافي الدخل اإلیرادات
 على التوالي. ،سعوديلایر ملیون 

 
 المحدودةنورث إیست كیمیكالز شركة  )۲(

على حصة بنسبة م ۲۰۱۷أكتوبر  ۱في  ،غلبیةباألأویل المملوكة -استحوذت أرامكو السعودیة من خالل شركة إس
لایر ملیون  ٤٥۸مبلغ نقدي قدره إجمالي مقابل (ب)) ۳۲(إیضاح في شركة نورث إیست كیمیكالز المحدودة  ۱۰۰٪

اد في تخزین المولتعمل بموجب قوانین جمھوریة كوریا شركة نورث إیست كیمیكالز المحدودة  تأسیستم سعودي. 
مقیم مستقل لتحدید القیمة العادلة لموجودات ومطلوبات بتعیین أویل -إسالكیمیائیة السائلة ومناولتھا. قامت شركة 

افي بعد. بلغ تقدیر القیمة العادلة لصیحدد لم  سعر الشراء الذي عملیة تخصیصشركة نورث إیست كیمیكالز كجزء من 
لایر سعودي ملیون  ۲٥۹ االستحواذشركة نورث إیست كیمیكالز كما في تاریخ القابلة للتحدید لمطلوبات الموجودات وال

 المتوقعالتعاون قیمة على مل الشھرة المدفوعة تلایر سعودي. تشملیون  ۱۹۹بمبلغ شھرة تقدیریة للقیمة نتج عنھ 
 مصروفاتكالمعاملة بھذه المتعلقة ملیون لایر سعودي  ۸البالغة االستحواذ  تكالیف. تم إدراج االستحواذعن  الناتج
 .قائمة الدخل الموحدةفي وعمومیة  یةتشغیل
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 االستثمار في ترتیبات مشتركة )ب(
 ۳۰في  ،أرامكو السعودیة وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة شركة أرامكو لما وراء البحار بي. في.استحوذت 

في  ٪۱٦،٦۷استثمار بنسبة وسي. في. ترمینال  ماسفالكت أوليشركة في  ٪۹،٦۱على استثمار بنسبة م ۲۰۱۷أكتوبر 
) ("غونفور" بي. في. ، من شركة غونفور بیترولیوم روتردام(معا "إم أو تي") إن. في.شركة ماسفالكت أولي ترمینال 

لایر  ملیون ۱۱المعاملة وااللتزامات المحتملة وقدرھا تكالیف ال یتضمن ، لایر سعوديملیون  ٤۹۹بمبلغ بسعر شراء نقدي 
لي ماسفالكت أوسي. في. وشركة ترمینال  ماسفالكت أوليشركة . یمثل سعر الشراء مشاركة غونفور في كل من سعودي

و لما شركة أرامكتمثل روتردام، ھولندا. ة مدینقع في توالصھاریج خدمات تخزین بتقدیم  تقوم إم أو تي إن. في.ترمینال 
شركة ماسفالكت أولي ترمینال مع سي. في. ترمینال  ماسفالكت أوليلشركة واحدة من ستة شركاء محدودین وراء البحار 

ن إم أو ستتم المحاسبة ع، سي. في.ترمینال  ماسفالكت أوليشركة في المشاركة  یةكشریك عام. واستنادا إلى اتفاقإن. في. 
یحدد والذي  إلم أو تيم مستقل تقییما . أجرى مقیِّ )۳۳(إیضاح  شركة أرامكو لما وراء البحاركعملیة مشتركة من قبل تي 
 .م أو تيإللموجودات غیر الملموسة اعلى بصورة أساسیة المقابل یجب تخصیصھ أن 

 
 زمیلةاالستثمار في شركة  )ج(

وراء  ، من خالل شركتھا التابعة المملوكة بالكامل شركة أرامكو لماأرامكو السعودیة استحوذت، ۷ھو مبین في إیضاح كما 
إجمالي  بمقابل النكسیسو من یرالنكسآفي  ٪٥۰قدرھا  حصةعلى  ،م۲۰۱۷أبریل  ۱ بتاریخالقابضة  كوبیریتیفالبحار 

تعاقدي مقاس بالقیمة العادلة یبلغ  والتزام سعوديلایر ملیون  ٥٫۱٦۰بمبلغ  یة، یتضمن نقدلایر سعوديملیون  ٥٫۳٤۰بلغ 
ركة تمارس الشو في تطویر وإنتاج وتسویق وبیع وتوزیع المطاط الصناعي. یرالنكسآتعمل  .لایر سعوديملیون  ۱۸۰
 اكوبلجیدول من ضمنھا الوالیات المتحدة االمریكیة وكندا وھولندا تسع مرافق صناعیة في  حول العالم ولدیھا تھااعملی

 . والصین وسنغافورة
 

یص كجزء من تخصآرالنكسیو م مستقل لغرض تحدید القیمة العادلة لموجودات ومطلوبات شركة أرامكو السعودیة مقیّ  عینت
 واذ:القابلة للتحدید كما في تاریخ االستح رالنكسیوآالعادلة لموجودات ومطلوبات  ةمیلخص الجدول التالي القی .سعر الشراء

 
  )الریاالت السعودیة بمالیین المبالغجمیع (

 ۲۲٥ موجودات غیر ملموسة
 ٦٫۷٥۰ ومعدات آالتممتلكات و

 ۹۱۱ موجودات غیر متداولة أخرى
 ٤٫٥۳۰ صافي رأسمال عامل

 )۲٫٤۹٤( مطلوبات متداولة أخرى
 )٦۰٤( مطلوبات غیر متداولة أخرى

 )۱۹( حصة غیر مسیطرة
 ۹٫۲۹۹ بالقیمة العادلةمجموع صافي الموجودات القابلة للتحدید 

  
 ٤٫٦٥۰ ٪٥۰حصة أرامكو السعودیة 

 ٦۹۰ شھرة
 ٥٫۳٤۰ مقابل الشراء

 
القیمة على مل الشھرة المدفوعة تتش .لایر سعوديملیون  ۱٥والبالغة  المتعلقة بھذه المعاملةرسملة تكالیف االستحواذ  تتم

 .المتوقعة ألوجھ التعاون المشترك الناتجة من االستحواذ
 

 حداث بعد نھایة فترة التقریراأل -۳۱
 
 النقدیة إلى الحكومةاألرباح توزیعات  )أ(

ملیون  ٥٦٫۲٥۰و لایر سعوديملیون  ۱٥٫۰۰۰قدرھا لحكومة إلى انقدیة أرباح تعكس القوائم المالیة الموحدة توزیعات ال 
األرباح . سیتم خصم توزیعات ، على التواليم۲۰۱۸ومارس ینایر في وتم دفعھا  ،تمت الموافقة علیھاوالتي لایر سعودي 

 .م۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في في المخصصة غیر المبقاة من األرباح ھذه 
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 الشركات التابعة لشركة الزیت العربیة السعودیة -۳۲

 طبیعة العمل الرئیسیة 
مكان العمل / بلد 

 التأسیس

الموجودات 
المالیة 

ما ك التقلیدیة
 ۳۱في 

دیسمبر 
۲۰۱۷ )۱( 

المطلوبات 
المالیة 

ما ك التقلیدیة
 ۳۱في 

دیسمبر 
۲۰۱۷ )۱( 

إیرادات 
الفوائد من 
الموجودات 

المالیة 
 التقلیدیة
للسنة 

 المنتھیة في
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۷ )۱( 
      المملوكة بالكامل: -أ

خدمات شراء وخدمات  شركة أرامكو آسیا الھند
 أخرى

 - ٥ ٦ جمھوریة الھند

خدمات شراء وخدمات  كي كيشركة أرامكو آسیا الیابان، 
 أخرى

 - ۱٥٤ ۷۸ الیابان

خدمات شراء وخدمات  شركة أرامكو آسیا كوریا المحدودة
 أخرى

 - ۱ ۱۰ كوریا الجنوبیة

شركة أرامكو آسیا سنغافورة الخاصة 
 المحدودة

خدمات شراء وخدمات 
 أخرى

 - ۲ ۲۳ سنغافورة

المتحدة الوالیات  أعمال الطائرات شركة أرامكو أسوشیتید
 األمریكیة

۱٥۹ ۲۸ - 

الوالیات المتحدة  خدمات الدعم شركة أرامكو أفیلییتد للخدمات
 األمریكیة

- - - 

الوالیات المتحدة  تأجیر الطائرات شركة أرامكو كبیتل المحدودة
 األمریكیة

۱۰٤ - - 

شركة أرامكو الشرق األقصى (بكین) 
 لخدمات األعمال المحدودة

شراء وبیع 
بتروكیماویات وخدمات 

 أخرى

 الصینجمھوریة 
 الشعبیة

۷۱٥ ۸۰ - 

الوالیات المتحدة  التمویل شركة أرامكو للخدمات المالیة
 األمریكیة

- - - 

المملكة العربیة  إنتاج وبیع الزیت الخام شركة أرامكو ألعمال الخلیج المحدودة
 السعودیة

۱٫٥۳۱ ۹۰۳ ۲۱ 

جزر العذراء  خدمات الدعم شركة أرامكو الدولیة المحدودة
 البریطانیة

- - - 

خدمات شراء وخدمات  شركة أرامكو لما وراء البحار بي. في.
 أخرى

 - ۲٫۸۰٥ ۱۰٫٦۸٤ ھولندا

 - شركة أرامكو لما وراء البحار
 اسبانیا إس.إل.

توظیف وخدمات مساندة 
 أخرى

 - - - اسبانیا

شركة أرامكو لما وراء البحار 
 دةالمتحالمملكة  -المحدودة 

توظیف وخدمات مساندة 
 أخرى

 - ۱۹ ٥ المملكة المتحدة

شركة أرامكو لما وراء البحار القابضة 
 یو. إیھ. كوبیریتیف

 - - ۳۸۰ ھولندا االستثمار

 -ما وراء البحار لأرامكو شركة 
 إس دي إن. بي إتش. دي مالیزیا

توظیف وخدمات مساندة 
 أخرى

 - - - مالیزیا

الوالیات المتحدة  خدمات الدعم بارتنرشیبس أرامكوشركة 
 األمریكیة

- - - 

صناعة وبیع  شركة أرامكو لمواد ألداء المحدودة
 البتروكیماویات

الوالیات المتحدة 
 األمریكیة

۳ ۸ - 

خدمات شراء وھندسیة  شركة خدمات أرامكو
 وأخرى

الوالیات المتحدة 
 األمریكیة

۲۸٥ ۲٦۰ ٥ 

 ۱٤۲ - ۸۰۰ كوراكاو تخزین الزیت الخام شركة بوالنتر إن. في.
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 طبیعة العمل الرئیسیة 
مكان العمل / بلد 

 التأسیس

الموجودات 
المالیة 

ما ك التقلیدیة
 ۳۱في 

دیسمبر 
۲۰۱۷ )۱( 

المطلوبات 
المالیة 

ما ك التقلیدیة
 ۳۱في 

دیسمبر 
۲۰۱۷ )۱( 

إیرادات 
الفوائد من 
الموجودات 

المالیة 
 التقلیدیة
للسنة 

المنتھیة في 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۷ )۱( 
صناعة وبیع  شركة األداء الممیز للكیماویات

 البتروكیماویات
المملكة العربیة 

 السعودیة
۲٫۱۲۱ - ۸۹ 

توظیف وخدمات مساندة  امبلویمنت المحدودةموتیفا 
 أخرى

الوالیات المتحدة 
 األمریكیة

- - - 

الوالیات المتحدة  والتسویقالتكریر  المحدودةإنتربرایزز موتیفا 
 األمریكیة

۷٫٥۸۹ ۱۸٫٤۹٥ - 

 ٥٦ - ٥٫٤۹۱ كوراكاو التمویل شركة باندل وود إن. في.
المملكة العربیة  االستثمار ة أرامكو السعودیة آسیا المحدودةشرك

 السعودیة
۹۰٦ - - 

شركة أرامكو السعودیة كبیتل 
 المحدودة

 - - - جیرینزي االستثمار

المملكة العربیة  االستثمار للتطویرشركة أرامكو السعودیة 
 السعودیة

٤٦۸ - ۸ 

شركة أرامكو السعودیة لمشاریع 
 الطاقة المحدودة

المملكة العربیة  االستثمار
 السعودیة

۳ ۹ - 

شركة أرامكو السعودیة لمشاریع 
 الطاقة أوروبا المحدودة

 - - ٦ المملكة المتحدة االستثمار

السعودیة لمشاریع  شركة أرامكو
 الطاقة (جیرینزي) القابضة المحدودة

 - - ۷۹۳ جیرینزي االستثمار

شركة أرامكو السعودیة لمشاریع 
 المحدودة ۱الطاقة (جیرینزي) 

 - - ۱۰۰ جیرینزي االستثمار

شركة أرامكو السعودیة لمشاریع 
الوالیات المتحدة  -الطاقة المحدودة 

 األمریكیة

المتحدة الوالیات  االستثمار
 األمریكیة

- - - 

شركة مركز أرامكو السعودیة لریادة 
 األعمال المحدودة

المملكة العربیة  التمویل
 السعودیة

۲۰٦ ۲ ۳ 

شركة مركز أرامكو السعودیة لریادة 
 األعمال االستثماریة المحدودة

المملكة العربیة  االستثمار
 السعودیة

۸۳ - - 

شركة أرامكو السعودیة إلدارة 
 االستثمار المحدودة

إدارة استثمار أنظمة 
عوائد الموظفین لما بعد 

 انتھاء الخدمة

المملكة العربیة 
 السعودیة

۲ - - 

المملكة العربیة  تولید الطاقة شركة أرامكو السعودیة للطاقة القابضة
 السعودیة

۳۱ - - 

شركة أرامكو السعودیة لتجارة 
 المنتجات البترولیة

تصدیر واستیراد 
 المنتجات المكررة

المملكة العربیة 
 السعودیة

۱۳٫٤٦۲ ٥٫۱۳٦٤ ٦ 

المملكة العربیة  االستثمار صكوكللشركة أرامكو السعودیة 
 السعودیة

- ٦۰ - 

شركة أرامكو السعودیة للتكنولوجیا 
 المحدودة

المملكة العربیة  األبحاث والتسویق
 السعودیة

۱۸ ۱٤ - 

شركة أرامكو السعودیة للتجارة 
 سنغافورة المحدودة

التسویق ومساندة 
 المبیعات

 - - ٥ سنغافورة
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 طبیعة العمل الرئیسیة 
مكان العمل / بلد 

 التأسیس

الموجودات 
المالیة 

ما ك التقلیدیة
 ۳۱في 

دیسمبر 
۲۰۱۷ )۱( 

المطلوبات 
المالیة 

ما ك التقلیدیة
 ۳۱في 

دیسمبر 
۲۰۱۷ )۱( 

إیرادات 
الفوائد من 
الموجودات 

المالیة 
 التقلیدیة
للسنة 

المنتھیة في 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۷ )۱( 
شركة أرامكو السعودیة لبحوث 
 وتقنیات االستكشاف واإلنتاج 

المملكة العربیة  األبحاث والتسویق
 السعودیة

٥ ۳۲ - 

شركة البترول السعودیة العالمیة 
 المحدودة

الوالیات المتحدة  خدمات مساندة للتسویق
 األمریكیة

۲۷ ۱۷ - 

خدمات مساندة للتسویق  البترول السعودیة المحدودةشركة 
 والناقالت

جزر العذراء 
 البریطانیة

۱۸ - - 

شركة البترول السعودیة لما وراء 
 البحار المحدودة

خدمات مساندة للتسویق 
 والناقالت

 - ۱۱ ۳٤ المملكة المتحدة

الوالیات المتحدة  التكریر والتسویق شركة التكریر السعودیة المحدودة
 األمریكیة

۲۱۱ ۳۷ - 

 - ٦٥٥ ۸٫۱٦۲ برمودا التأمین شركة ستیلر للتأمین المحدودة
شركة فیال إنترناشیونال مارین 

 المحدودة
النقل وإدارة األعمال 

 البحریة
 ۱۷٦ - ۲۲٫۱٤۰ لیبیریا

المملكة العربیة  الدعم المالي شركة وصایة الخلیج لالستثمار
 السعودیة

٥٥ - - 

      
      :بالكامل مملوكةغیر 
شركة جونز ھوبكنز ملكیة في  ۸۰٪

 أرامكو للرعایة الصحیة المحدودة
المملكة العربیة  الرعایة الصحیة

 السعودیة
٤۸۱ ۸۰۰ - 

      
شركة نورث ملكیة في  ٪٦،٦۱

 إیست كیمیكالز المحدودة
تخزین المواد الكیمیائیة 

 السائلة
 - - - كوریا الجنوبیة

      
ملكیة في شركة أرامكو السعودیة  ۷۰٪

 لوبریف - لزیوت األساس
إنتاج وبیع زیوت 
 التشحیم البترولیة

المملكة العربیة 
 السعودیة

۳۷٤ ۳۳۹ - 

      
 ۱۷۲ ۲۱٫۷۰۷ ۱۳٫٦٥۰ كوریا الجنوبیة التكریر أویل  -ملكیة في إس  ٪٦،٦۱

      
العالمیة  -ملكیة في إس  ٪٦،٦۱

 المحدودة
شراء وبیع المنتجات 

 البترولیة 
 - - ٤ دولة ساموا المستقلة

      
شركة أرامكو السعودیة ملكیة في  ٥۰٪

 )۲( روان للحفر البحري
المملكة العربیة  الحفر

 السعودیة
۱٥۱ ۱٫۱۲٥ - 

      
لخدمات أرامكو ملكیة في شركة  ٤۹٪

 )۲(التدریب 
الوالیات المتحدة  التدریب

 األمریكیة
- - - 

 
 من الشركات التابعة، بعد استبعاد المعامالت بین الشركات. ٪۱۰۰تمثل  )۱(
 
 رامكو السعودیة.ألالسیطرة االتفاقیات والمستندات التأسیسیة تعطي  )۲(
 
  



 شركة الزیت العربیة السعودیة
 الموحدة المالیة القوائم حول إیضاحات

 

٦۹ 

 العملیات المشتركة لشركة الزیت العربیة السعودیة -۳۳

 
طبیعة العمل 

 الرئیسیة
نسبة 
 الملكیة

مكان العمل / بلد 
 التأسیس

الموجودات 
المالیة 
التقلیدیة 
كما في 

۳۱ 
دیسمبر 

۲۰۱۷ )۱( 

المطلوبات 
المالیة 

التقلیدیة 
 ۳۱كما في 

دیسمبر 
۲۰۱۷ )۱( 

إیرادات 
الفوائد من 
الموجودات 

المالیة 
التقلیدیة 

للسنة المنتھیة 
 ۳۱في 

دیسمبر 
۲۰۱۷ )۱( 

استكشاف وإنتاج  عملیات الخفجي المشتركة
 الزیت والغاز

ن بیالمنطقة المقسومة  ٥۰٪
 الكویت -السعودیة 

۷۹ ۷ - 

       
شركة محطة الفاضلي لتولید 

 الطاقة المزدوج
المملكة العربیة  ٪۳۰ تولید الطاقة

 السعودیة
٥ ٥۱۳ - 

       
ماسفالكت أولي ترمینال سي. 

 (ب))۳۰في. (إیضاح 
تخزین 
 الصھاریج

 - ٤٤ ۱ ھولندا ٦۱٪،۹

       
ماسفالكت أولي ترمینال إن. 

 (ب))۳۰في. (إیضاح 
تخزین 
 الصھاریج

 - ۱ - ھولندا ۱٦،٦۷٪

       
مصنع شركة تولید الطاقة 

 المزدوج المحدودة
المملكة العربیة  ٪٥۰ تولید الطاقة

 السعودیة
۱٤۷ ۱٫۱٦۰ - 

       
شركة مصفاة أرامكو السعودیة 

 موبیل
المملكة العربیة  ٪٥۰ التكریر

 السعودیة
۱٫۰۳۲ ۱٫۰۹٤ - 

       
شركة أرامكو السعودیة نابورز 

 للحفر
المملكة العربیة  ٪٥۰ الحفر

 السعودیة
۲۲۰ ۲۱۰ - 

       
شركة مصفاة أرامكو السعودیة 

 شل
المملكة العربیة  ٪٥۰ التكریر

 السعودیة
٥٤۳ ٤۰۱ - 

       
شركة أرامكو السعودیة توتال 

 )۱( للتكریر والبتروكیماویات
التكریر 

 والبتروكیماویات
المملكة العربیة  ٥۰٪،٦۲

 السعودیة
۲٫۲۲۳ ۱۱٫۲٥٥ - 

       
 كیشركة ینبع أرامكو سینوب

 )۲( للتكریر المحدودة
المملكة العربیة  ٪٦۲،٥۰ التكریر

 السعودیة
۲٫۰٦۱ ۷٫٦۳٤ - 

 
 التقلیدیة وإیرادات الفوائد.والمطلوبات المالیة المالیة حصة أرامكو السعودیة من الموجودات تمثل  )۱(
 
 ال تعطي االتفاقیات والمستندات التأسیسیة السیطرة ألي من الشركاء، وبالتالي ال تعد العملیة المشتركة شركة تابعة. )۲(
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