
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركة الوطنیة
 السعودیة للنقل البحري
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 الموجزة  الموحدةالقوائم المالیة األولیة 
  (غیر مراجعة)
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 الصفحة    الفھرس 

  

 ۱ فحص القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة عن المستقل   مراجع الحساباتتقریر 

 ۲    الموجزةقائمة المركز المالي الموحدة 

 ۳ الموجزة و الخسارة الموحدة أقائمة الربح 

 ٤ قائمة الدخل الشامل الموحدة الموجزة  

 ٥   قائمة التدفقات النقدیة الموحدة الموجزة 

 ٦   في حقوق الملكیة الموحدة الموجزة  ات قائمة التغیر

 ۲۹ - ۷ إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة  
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 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

   الموجزةحول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر
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 الشركة وشركاتھا التابعة ووصف األعمال  .۱

) بموجب المرسوم الملكي "م األالشركة "أو  شركة مساھمة سعودیة ("الشركة" أو "البحري"  -تأسست الشركة الوطـنیة السعودیة للنقل البحري 
ھـ ۱۳۹۹ذو الحجة  ۱بتاریخ  ۱۰۱۰۰۲٦۰۲٦) وتم قیدھا بالسجل التجاري رقم م۱۹۷۸ینایر  ۲۱ھـ (الموافق ۱۳۹۸صفر  ۱۲بتاریخ  ٥م/رقم 

تقع اإلدارة الرئیسة للشركة في حي العلیا، أبراج العلیا (البرج ب)، في الطوابق من الثاني   .) الصادر بمدینة الریاضم۱۹۷۹  أكتوبر  ۲۲(الموافق  
 . المملكة العربیة السعودیة ۱۱٤۲الریاض  ٥۱۰۱الخامس عشر، ص.ب.  عشر إلى

والمشاركة في  لنقل البضائعو تشغیلھا یتمثل نشاط الشركة والشركات التابعة لھا المذكورة أدناه ("المجموعة") في شراء وبیع البواخر والسفن 
وجمیع العملیات المرتبطة   البواخر متن على زینھانقلھا وتخ  البضائع وتنسیقعملیات النقل البحري ووكاالت شركات المالحة البحریة وتخلیص 

ونقل البضائع العامة ونقل   الكیماویاتوتمارس المجموعة نشاطھا من خالل أربعة قطاعات مختلفة ھي نقل النفط الخام ونقل  ،بالنقل البحري
تملك األراضي والعقارات داخل المملكة أو خارجھا وتملك الحصص في شركات أخرى أو االندماج معھا  إلىالبضائع الجافة السائبة، باإلضافة 

  .نشاط مماثل أو متمم لھا لمزاولةواالشتراك مع الغیر في تأسیس شركات 

لایر  ۱۰سمیة للسھم وتبلغ القیمة اإل، م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱و م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰سھم كما في   ۳۹۳٬۷٥۰٬۰۰۰  یتكون رأس مال الشركة من
 . سعودي

 :   الموحدة الموجزةاألولیة  القوائم المالیة ھذه المدرجة ضمنالشركات التابعة ب  نابی  یلي فیماو

 التابعة الشركة
تاریخ 
 التأسیس

 المؤثرة نسبة الملكیة
 المقر األساسي النشاط

 م ۲۰۱۹ م ۲۰۲۰

 الوالیات المتحدة االمریكیة وكیل لسفن الشركة ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ م ۱۹۹۱ أمریكا –الشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري 

 اإلمارات العربیة المتحدة اإلدارة الفنیة للسفن ٪ ۱۰۰ ٪ ۱۰۰ م ۲۰۱۰ ل تي)إشركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة (جیھ 

 المملكة العربیة السعودیة البتروكیماویاتنقل  ٪ ۸۰ ٪ ۸۰ م ۱۹۹۰ المحدودة الكیماویاتالشركة الوطنیة لنقل 

 المملكة العربیة السعودیة نقل البضائع السائبة ٪ ٦۰ ٪ ٦۰ م ۲۰۱۰ المحدودةللبضائع السائبة  شركة البحري

 المملكة العربیة السعودیة اللوجستیةلخدمات ا ٪ ٦۰ ٪ ٦۰ م ۲۰۱۷ لوجیستكس بولوریھ بحري شركة

 اإلمارات العربیة المتحدة نقل البضائع السائبة ٪ ۳٦ ٪ ۳٦ م ۲۰۱۷ *شركة البحري بونقي للبضائع السائبة

شركة البحري للبضائع في شركة البحري بونقي للبضائع السائبة من خالل ملكیة عن طریق  ٪۳٦بنسبة  مؤثرة حصص ملكیة الشركة األم*تمتلك 
 المحدودة. السائبة 

البحري  شركة  اإلجراءات القانونیة لتصفیةالزالت  تصفیة الشركة.  البحري بونقي للبضائع السائبةفي شركة  الشركاء، قرر م۲۰۲۰ مارس ۳۱في 
 .قید التنفیذ بونقي للبضائع

 :   الموحدة الموجزةفي ھذه القوائم المالیة األولیة المدرجة  الزمیلة  اتبالشركوفیما یلي بیان 

 بطریقة حقوق الملكیة مستثمر فیھاشركات 
تاریخ 
 التأسیس

 نسبة الملكیة
 المقر األساسي النشاط

 م ۲۰۱۹ م ۲۰۲۰

 برمودا الغاز المسالنقل  ٪۳۰٫۳۰ ٪۳۰٫۳۰ م ۱۹۸۰ *شركة بتردیك المحدودة 

 السعودیة العربیة المملكة الصناعات البحریة ٪۱۹٫۹ ٪۱۹٫۹ م ۲۰۱۷ الشركة العالمیة للصناعات البحریة

  . دودة یتم تسجیل حصة الشركة في نتائج شركة بتردیك المحدودة عن الفترة المالیة للشركة حسب آخر قوائم مالیة معدّة من قبل شركة بتردیك المح    *
 .ھي شھرین للمجموعة الموحدة الموجزةإن الفترة الزمنیة التي تلي آخر قوائم مالیة معدة من قبل شركة بتردیك المحدودة حتى تاریخ القوائم المالیة 

 . ةمیالدی  سنةأغسطس من كل   ۳۱سبتمبر وینتھي في  ۱في  تبدألشركة بتردیك المحدودة  السنة المالیةكما أن  
 

ستثمار إلنشاء "الشركة الوطنیة للحبوب" بالمناصفة مع الشركة السعودیة لإل مشروع مشترك تفاقیةإ وقعت الشركة م،۲۰۲۰ خالل شھر أغسطس
میناء ینبع التجاري، سعیاً إلى تلبیة الحاجة المستقبلیة من الزراعي واإلنتاج الحیواني "سالك"، ویھدف إلى بناء وإنشاء محطة لمناولة الحبوب في 

 .قید التنفیذ  لتسجیل الشركةالزالت اإلجراءات القانونیة  الغالل الرئیسیة للمملكة العربیة السعودیة.
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 تتمة  –الشركة وشركاتھا التابعة ووصف األعمال   .۱
 یتم تشغیل الشركة من خالل الفروع التالیة: 

 المدینة  تاریخ التسجیل  رقم التسجیل  االسم التجاري 
الریاض)  -الشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري ( المقر الرئیسي   الریاض ۲۰۱٥/٤/۲۰ ۱۰۱۰۰۲٦۰۲٦ 

 جدة  ۱/۱/۲۰۱۸ ٤۰۳۰۰۳۳٤۰۲   الشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري (جدة)
 الدمام ٥/۱۱/۲۰۱۳ ۲۰٥۰۰۱۳۸۸۱ الشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري (الدمام) 

 دبي ٦/۱۲/۲۰۱۰ ٦٥۸۰۷ -جیھ إل تي   الشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري (دبي) 
 نیودلھي ۲٦/۸/۲۰۱٦ ۰٦۱۳٥اف الشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري (الھند) 

 
   :المجموعة أسطول 

 : التالیةقطاعات التعمل في سفینة)  ۸۹م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(سفینة   ۸۷، تمتلك المجموعة أسطوالً مكوناً من م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في  اكم
 

كذلك نفط عمالقة تعمل في السوق الفوري، وتمتلك الشركة    ناقلة  ٤۱  ،)ناقلة  ٤۸  م:۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(ناقلة    ٤٦من  یتكون    قطاع نقل النفط الخام:
 . تدار تجاریآ من قبل البحري للكیماویات ،ة مكرر یة منتجات نفط خمس ناقالت

 
 م:۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱(  ناقلة  ۲۸المحدودة وتمتلك    الكیماویاتیتم تشغیل ھذا القطاع بالكامل عن طریق الشركة الوطنیة لنقل    :الكیماویاتقطاع نقل  

 ، تعمل كما یلي: )ناقلة ۳۰
 تعمل في السوق الفوري.  ناقلة ۱٦ •
ناقالت   ٥و ،)سابك(مؤجرة إلى الشركة العالمیة للشحن والنقل المحدودة التابعة للشركة السعودیة للصناعات األساسیة  ناقالت ۷ •

   مؤجرة إلى شركة أرامكو للتجارة.
 

على الخطوط التجاریة بین أمریكا الشمالیة وأوروبا  تعمل) سفن ٦ :م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( سفن دحرجة ٦ منیتكون  :قطاع الخدمات اللوجستیة
 والشرق األوسط وشبھ القارة الھندیة.

 
 ۳۱( سفن متخصصة في نقل البضائع السائبة ۷تدیر شركة البحري للبضائع السائبة ھذا القطاع من خالل تشغیل قطاع نقل البضائع السائبة: 

   في السوق الفوري. تعمل ینتانسفو ،الشركة العربیة للخدمات الزراعیة (أراسكو)مؤجرة إلى منھا  خمسة )،سفن ٥ :م۲۰۱۹دیسمبر 
 

    عدادأسس اإل .۲
 االلتزام  بیان    ۱  -۲

ً  الموحدة الموجزةتم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة    المعتمد في المملكة العربیة  ,التقریر المالي األولي ،۳٤لمعیار المحاسبة الدولي  وفقا
  األولیة الموحدة ویجب قراءة ھذه القوائم المالیة    .السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

  ھذه السابقة").    للسنة  ةی ("القوائم المالم  ۲۰۱۹  سمبری د  ۳۱للسنة السابقة للمجموعة كما في  الموحدة    ةی جنباً إلى جنب مع القوائم المال  الموجزة
ً المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة المعدة  المعلوماتتتضمن كافة  ال المالیة القوائم للتقاریر المالیة ولكن  للمعاییر الدولیة وفقا

في المركز المالي واألداء  ت المحاسبیة واإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیر األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیراتم إدراج السیاسات 
 للسنة السابقة. الموحدة المالي للمجموعة منذ القوائم المالیة 

 
 القوائم المالیة   إعداد ۲-۲

 مبدأ التكلفة التاریخیة   ) أ

ً    الموحدة الموجزةالقوائم المالیة األولیة  إعدادتم   :التالي لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء وفقا
 تقاس األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة.  •
 وحدة اإلئتمان المحددة بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة  الموظفین منافع التزاماتیتم اإلعتراف بمستحقات  •

 . المتوقعة
   الوظیفیةعملة الالعرض و عملة ) ب

تم تقریب  كما  .للشركة العرضوعملة  الوظیفیة عملةالبالریال السعودي والذي یعتبر الموحدة الموجزةتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة 
 . أقرب ألف ما لم یذكر خالف ذلك إلىكافة المبالغ 
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 أسس توحید القوائم المالیة   .۳

 . السیطرةالشركات التي تمارس علیھا المجموعة "المجموعة". الشركات التابعة ھي  ـالشركة وشركاتھا التابعة مجتمعة ب یشار الى 
 بھا،الشركة المستثمر  في معامالتھاالعوائد المتغیرة نتیجة  الحصول على أو لھا الحق في عرضة المجموعة تصبحتتحقق السیطرة عندما 

 تلك الشركات.   على ممارسة سیطرتھاویكون لھا القدرة على التأثیر في تلك العوائد من خالل 
 كان لدى المجموعة:  –وفقط إذا  -وبشكل خاص فإن المجموعة تسیطر على المنشأة المسثمر بھا إذا 

مثل: وجود حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالیة لتوجیھ النشاطات ذات الصلة بالمنشأة المستثمر ( بھاالمستثمر  المنشأةعلى  نفوذ -
 ).بھا

 .نتیجة معامالتھا مع المنشأة المستثمر بھاعوائد متغیرة  الحصول على في  التعرض لمخاطر أو لدیھا حقوق -
 لتأثیر على عوائدھا.ا بھا فيالمستثمر  المنشأةعلى  نفوذھاالقدرة على استخدام  -
 

تغیراً تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت ال تزال تمارس سیطرة على المنشأة المستثمر بھا أم ال عندما تشیر الحقائق والظروف أن ھناك 
وحید الشركة التابعة اعتباراً من تاریخ سیطرة المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى  في عنصر أو أكثر من عناصر السیطرة الثالثة. یبدأ ت 

اعة  زوال السیطرة على الشركة التابعة. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المب 
 ریخ استحواذ المجموعة على السیطرة وحتى تاریخ فقدان المجموعة للسیطرة على الشركة التابعة. خالل الفترة في القوائم المالیة الموحدة من تا

 ،خر بین المساھمین في الشركة األم للمجموعة والحقوق غیر المسیطرةآل یتم توزیع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل ا
 حتى لو أن ھذا التوزیع قد یؤدي إلى عجز في رصید الحقوق غیر المسیطرة.  

عة من  إذا تطلب االمر یتم إجراء تعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة في حالة وجود فروقات جوھریة بین الشركة األم والشركة التاب 
جموعة. یتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات  أجل التوفیق بین سیاساتھا المحاسبیة والسیاسات المالیة للم

 توحید. الوالمصروفات والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت ما بین شركات المجموعة بالكامل عند 
االستحواذ بالقیمة ستثمر فیھا في تاریخ  یتم قیاس حقوق الملكیة غیر المسیطرة بنسبة حصتھا في صافي الموجودات القابلة للتحدید في الشركة الم

 الملكیة. یتم المحاسبة عن التغیرات في ملكیة شركة تابعة بدون فقدان السیطرة كمعامالت ضمن حقوق  . العادلة
 في حال فقدان المجموعة للسیطرة على شركة تابعة: 

 إلغاء اإلعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة.   -
 اإلعتراف بالقیمة الدفتریة ألي حقوق ملكیة غیر مسیطرة. إلغاء  -
 .الملكیةحقوق  العمالت المتراكمة المسجلة في  قات تحویلوفرب اإلعتراف إلغاء  -
 بالقیمة العادلة.  للمقابل المستلماإلعتراف  -
 . بالقیمة العادلة اإلعتراف ألي استثمار محتفظ بھا -
 .  الموحدة الموجزةاإلعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة  -

  الموحدة الموجزة إلى قائمة الربح أو الخسارة    الموحدة الموجزة   إعادة تصنیف عناصر حصة المجموعة المعترف بھا سابقاً في قائمة الدخل الشامل
 . الصلةموجودات والمطلوبات ذات الستبعاد إفي حال قامت المجموعة ب   مباشرةً مالئماً، كما ستكون مطلوبة كان أیھما  ،أو األرباح المبقاة

 .  ۱كما ھو مبین في إیضاح (شركة زمیلة) ستثناء شركة بتردیك إالمالیة ب شركة وشركاتھا التابعة نفس فترات التقاریر تتبع ال
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  .٤
تم إعادة  .الموحدة الموجزة األولیةالمالیة القوائم على جمیع الفترات المعروضة في ھذه بإتساق قامت المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة 

 تبویب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع العرض للفترة الحالیة. 
 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة   ۱- ٤
المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات   ىأحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر عل إجراء إعداد القوائم المالیة من اإلدارة  یتطلب

نھا والمصروفات. تستند التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف التي ینتج ع
قد تختلف النتائج  فبالتاليغیرھا من المصادر.  عن أساس إصدار األحكام حول القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال تظھر بسھولة

 التقدیرات. أساساھا على بنیت التي تلكالفعلیة عن 

التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة   على التعدیالت اثباتتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر. یتم 
كل  على یؤثروالفترات المستقبلیة إذا كان التعدیل التقدیرات مراجعة  التي یتم فیھا فترةالالتقدیرات إذا كان التعدیل یؤثر فقط على الفترة أو في 

 المستقبلیة.ومن الفترات الحالیة 
 
 



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

 تتمة - الموجزةحول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 

- ۱۰ - 

 
 تتمة  - المحاسبیة الھامةالسیاسات .  ٤     

 تتمة  –األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  ۱- ٤
 

األولیة   ة، قامت اإلدارة بوضع التقدیرات واألحكام التالیة التي تعتبر جوھریة في القوائم المالیةمجموعفي سیاق تطبیق السیاسات المحاسبیة لل
 : الموحدة الموجزة  

  للسفن. نخفاض القیمإتحدید  •

 . اإلفتراضات اإلكتواریة الرئیسیةولتزامات المنافع المحددة إقیاس    •

فتراض أساسي لتقدیر المتوسط المرجح لنسب  إوھو واألصول التعاقدیة ,قیاس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدینین التجاریین  •
 .الخسائر

 
یتأثر الطلب على   م) یمثل وباًء. ول۱۹-مرض فیروس كورونا (كوفیدالمستمر لتفشي ال م أن۲۰۲۰في مارس أعلنت منظمة الصحة العالمیة 

ً إلى حد كبیر نتیجة لتفشي ھذا الفیروس، وبالتالي تستمر المجموعة في العمل واألخذ باالعتبار ص حة  شحن النفط والمواد الكیمیائیة عالمیا
ومع ذلك، فإن التعطل النھائي الذي قد یتسبب بھ تفشي ھذا الفیروس یعد أمراً غیر مؤكداً. وقد تشمل اآلثار المحتملة   .العاملة ىلقو وسالمة ا

داد.  لتفشي ھذا الفیروس وال تقتصر على تعطل عمالء المجموعة وإیراداتھا، وعدم وجود سلسلة التورید الالزمة للعملیات وتأخر العمالء في الس
المجموعة مراقبة  إدارة ألساسي على خدمات المجموعة إلى حد كبیر، حتى عند النظر في التقلبات في أسعار النفط. وتواصل م یتأثر الطلب ال

أن تغیر تأثیر الوباء على  المتوقع) عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في ھذا الوقت لیست على علم بأي عوامل من ۱۹-حالة كورونا (كوفید 
 أو بعده. م۲۰۲۰الفترة المتبقیة من عام  عملیات المجموعة خالل

 
 اإلیرادات من العقود مع العمالء ۲- ٤

من العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات كما ھو موضح في المعیار الدولي إلعداد   یراداتاإلثبات إب المجموعة  تقوم
 ویرد أدناه:  ۱٥التقاریر المالیة رقم 

لتزامات قابلة للتنفیذ ویحدد إتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقوق وإتحدید العقد (العقود) مع العمیل: یتم تعریف العقد على أنھ  - ۱الخطوة 
 المعاییر الخاصة بكل عقد یجب الوفاء بھ ؛

 لعة أو خدمة إلى العمیل ؛لتزام األداء ھو وعد في عقد مع عمیل لنقل سإتزامات األداء في العقد: إلتحدید  - ۲الخطوة 

الذي تتوقع المجموعة الحصول علیھ مقابل تحویل البضائع أو الخدمات   المعتبرمقدار التحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو  - ۳الخطوة 
 ستثناء المبالغ التي یتم تحصیلھا نیابة عن أطراف ثالثة ؛إالموعودة إلى العمیل ، ب 

  قوم المجموعة لتزام أداء واحد، ت إلتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من تخصیص سعر المعاملة إل - ٤الخطوة 
    لتزام أداء.إعتبار التي تتوقع المجموعة الحصول علیھ مقابل الوفاء بكل لتزام أداء في مبلغ یحدد مقدار اإلإبتخصیص سعر المعاملة لكل 

 . لتزام األداءإب ) عند الوفاء(أو   تفي المجموعةاإلیرادات عندما  ثباتإ - ٥الخطوة 
 

 ستیفاء أحد المعاییر التالیة: إلتزام األداء وتعترف باإلیرادات بمرور الوقت ، في حالة إتفي المجموعة ب 

 ؛  تاریخھفي الدفع مقابل األداء المكتمل حتى  واجب النفاذأداء المجموعة أصل لھ استخدام بدیل للمجموعة وللمجموعة حق  ینتج عنال  -

 أصل یتحكم بھ العمیل عند إنشاء األصل أو تحسینھ ؛  تحسینأو  إنشاءأداء المجموعة یؤدي  -

 . التي یوفرھا أداء المجموعة أثناء أداء المجموعة المزایایتلقى العمیل ویستھلك في نفس الوقت  -

 
 . لتزام األداءإفیھ الوفاء ب ستیفاء أي من الشروط المذكورة أعاله ، یتم إثبات اإلیرادات في الوقت الذي یتم إلتزامات األداء حیث ال یتم بالنسبة إل

   .یتم إثبات اإلیرادات عند حصول العمیل على السیطرة على الخدمات
 
 



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

 تتمة - الموجزةحول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 

- ۱۱ - 

 

 تتمة  -  السیاسات المحاسبیة الھامة.  ٤ 

 تتمة  -اإلیرادات من العقود مع العمالء ۲- ٤
 

 األداء وشروط السداد الھامة مطلوباتطبیعة وتوقیت استیفاء  نوع الخدمة

ترتیب إیجار سفن لمدة 
 محدودة

ـسفن لمدة محدودة، تقیس المجموعة مدى إنجازھا بـشأن االـستیفاء التام لاللتزام باألداء باـستخدام مقیاس  الفي حالة إیجار 
ــاـفة إلى . زمني ــدر فواتیر بمـبالغ مـحددة لـكل یوم ـخدـمة یتم تـقدیمـھا، فـلدى   نظراً ، وذـلكـباإلضــ إلى أن المجموـعة تصــ

  .یتفق مباشـرة مع قیمة أداء المجموعة الذي أنجزتھ حتى تاریخھ الذيالمجموعة الحق في إصـدار فواتیر للعمیل بالمبلغ 
 .تتحقق اإلیرادات بناًء على نسبة اإلنجاز

 إیجار السفن بالرحلة
السفن بالرحلة تقوم المجموعة بقیاس اإلنجاز على أساس عدد األیام المنقضیة مقارنةً بإجمالي عدد األیام في حالة إیجار 

یتم اإلعتراف . باإلضافة إلى ذلك، فإن مدة العقد المبرم لكل رحلة تكون أقل من سنة عادةً . المتوقع في الرحلة لكل عقد
 .نجازباإلیراد بناًء على نسبة اإل

 الخدمات اللوجستیةایرادات 
 .ایرادات الخدمات اللوجستیة تشمل تنفیذ طلبات الشحن وخدمات النقل

 .والعمیل یقبل الخدمة المقدمة یتم إثبات ایرادات الخدمات اللوجستیة في النقطة التي یتم فیھا اكمال تقدیم الخدمات للعمیل

 
 ) غرامات كبیرة(لتزامات معینة إیحق للمجموعة في بعض الترتیبات المتعلقة باإلیرادات الحصول على بعض المزایا المتغیرة أو تعھدھا بدفع 

مشروطة بوقوع أو عدم وقوع حدث معین. تقوم اإلدارة أثناء تحدید سعر المعاملة بتقدیر سعر المعاملة المح تمل استرداده بشكل كبیر وال  
 . لرده. ال یتم إدراج ھذه المزایا المتغیرة في التقییم األولي لسعر المعاملة حیث یحق للمجموعة الحصول علیھا فقط عند وقوع ھذا الحدث  یخضع

 
   األدوات المالیة ۳- ٤

 األعتراف األولي والقیاس ) أ
المالیة األخرى عندما تصبح  االلتزاماتو األصولجمیع ب  مبدئیًااإلعتراف یتم . المصدرة عند نشأتھا المدینون التجاریونب مبدئیًا اإلعترافیتم 

 . المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة
 

مبدئیًا بالقیمة العادلة زائدًا، بالنسبة لبند غیر االلتزام المالي یتم قیاس األصل المالي (ما لم یكن ذمم مدینة تجاریة بدون عنصر تمویلي ھام) أو 
م قیاس الذمم  الربح أو الخسارة، تكالیف المعاملة التي یمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ أو اإلصدار. یت  من خاللمدرج بالقیمة العادلة 

 التجاریة المدینة التي لیس لھا عنصر تمویلي ھام مبدئًیا بسعر المعاملة.
 

 تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ) ب
خل الشامل  عند االثبات األولي، یتم تصنیف الموجودات المالیة على أنھا موجودات مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقیمة العادلة من خالل الد

قیمة العادلة  استثمارات في أدوات حقوق الملكیة، أو بال  –استثمارات في أدوات الدین، أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    –اآلخر  
إن تصنیف الموجودات المالیة عادةً ما یستند إلى نموذج األعمال الذي یتم من خاللھ إدارة الموجودات المالیة  . من خالل الربح أو الخسارة

 .  وكذلك خصائص تدفقاتھا النقدیة التعاقدیة
 . ال یتم تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطین أدناه و

 یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة، و -
 .والفائدة على أصل المبلغ القائمتنشأ بنودھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ  -

القیمة یتم قیاس االستثمارات في أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفت كال الشرطین أدناه وال یتم تخصیصھا ب 
 : العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 طریق تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات مالیة، و  یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج األعمال الذي یتحقق الھدف منھ عن -
 .تنشأ بنودھا التعاقدیة في تواریخ محددة للتدفقات النقدیة التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم -
 

غرض المتاجرة، یحق للمجموعة أن تختار بشكل نھائي عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكیة التي ال یتم االحتفاظ بھا ب 
 . یتم ھذا الخیار على أساس كل استثمار على حدة. عرض التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر 

ً  لدخل الشامل اآلخر بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل ا المقاسة إن جمیع الموجودات المالیة غیر المصنفة  لما تم بیانھ أعاله، یتم  وفقا
وعند اإلثبات األولي، یحق للمجموعة أن . قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وھذا یتضمن جمیع الموجودات المالیة المشتقة

فة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل  تخصص بشكل نھائي الموجودات المالیة التي بطریقة أخرى تستوفي متطلبات القیاس بالتكل
طریقة  اآلخر، كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ینشأ ب 

 .أخرى أو تخفیضھ بشكل كبیر



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

 تتمة - الموجزةحول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 

- ۱۲ - 

 

 تتمة  - السیاسات المحاسبیة الھامة.  ٤     

 تتمة - األدوات المالیة ۳- ٤
 تتمة -تصنیف وقیاس الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة) ب
 

 .یتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة على القیاس الالحق للموجودات المالیة
الموجودات المالیة بالقیمة العادلة  

 من خالل الربح أو الخسارة 
یتم إثبات ـصافي المكاـسب والخـسائر، وتـشمل أي .  الموجودات بالقیمة العادلةیتم القیاس الالحق لھذه 

 . فائدة أو دخل توزیعات أرباح، ضمن الربح أو الخسارة

 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 
 

اـئدة الفعلـیة ة الـف ــتـخدام طریـق أة ـباســ ة المطـف التكلـف ذه الموجودات ـب یتم تخفیض . یتم القـیاس الالحق لـھ
ــائر االنخـفاض في القیـمة التكلـفة ــائر تحوـیل  . المطـفأة بخســ یتم إثـبات إیرادات الـفاـئدة وأرـباح وخســ

یتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن .  العمالت األجنبیة واالنخفاض في القیمة ضمن الربح أو الخسارة
 .الربح أو الخسارة

االستثمارات في أدوات الدین  
بالقیمة العادلة من خالل الدخل  

 آلخر الشامل ا 

یتم االعتراف بإیرادات الفوائد المحتسبة باستخدام .  یتم القیاس الالحق لھذه الموجودات بالقیمة العادلة
ــرف العمالت األجنبـیة وانخـفاض القیـمة في اـئدة الفعلـیة وأرـباح وخســــائر صــ ة الـف الربح أو  طریـق

الـشامل اآلخر. عند االـستبعاد الدخل    الخـسارة. یتم االعتراف بـصافي المكاـسب والخـسائر األخرى في
 ، یتم إعادة تصنیف األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

االستثمارات في أدوات حقوق  
الملكیة بالقیمة العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 

القیـمة الـعادـلة ــمن یتم . یتم القـیاس الالحق لـھذه الموجودات ـب إثـبات توزیـعات األرـباح ـكإیرادات ضــ
تثمار ترداد جزء من تكلفة االـس كل واضـح اـس ارة ما لم تمثل توزیعات األرباح بـش یتم . الربح أو الخـس

إثبات األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا أبدًا إلى الربح أو 
 .الخسارة

 
 والنقد وما في حكمھ.  واألصول التعاقدیةتتكون الموجودات المالیة المثبتة بالتكلفة المطفأة من الذمم المدینة التجاریة         

 التصنیف والقیاس الالحق والربح والخسائر  -المطلوبات المالیة 

  المالیة  المطلوبات تصنیفیتم . الربح أو الخسارة قائمةتم تصنیف المطلوبات المالیة عند قیاسھا بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل ی 
الربح أو الخسارة إذا تم تصنیفھا على أنھا محتفظ بھا للمتاجرة ، وھي مشتقة أو مخصصة على ھذا النحو عند  قائمة من خالل  بالقیمة العادلة

والخسائر،  أ المكاسببالقیمة العادلة وصافي  یتم قیاسھا  الربح أو الخسارة قائمة من خالل  بالقیمة العادلة المطلوبات المالیة. االعتراف األولي
یتم الحقًا قیاس المطلوبات المالیة األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل  . الربح أو الخسارةیتم اثباتھا في  شاملة أي مصروفات فائدة

یتم االعتراف بمصروفات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة في الربح أو الخسارة. یتم أیًضا االعتراف بأي مكسب    .الفائدة الفعلي
 ستبعاد في الربح أو الخسارة. أو خسارة من اال

 ثبات إلغاء اإل

 األصول المالیة 

األصل المالي عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل المالي ، أو تقوم بنقل الحقوق لتلقي التدفقات  باستبعاد تقوم المجموعة 
أو عدم قیام المجموعة بتحویلھا أو االحتفاظ بھا  كبیرفیھا نقل جمیع مخاطر ومنافع ملكیة االصل المالي الى حد  یتم عملیة النقدیة التعاقدیة في 

 الملكیة وال تحتفظ بالسیطرة على األصل المالي.  منافعطر وبكافة مخا 

بھا ، ولكنھا تحتفظ بكل أو بشكل جوھري    ة المركز المالي الخاص  قائمة تقوم بموجبھا بنقل األصول المعترف بھا في    عملیاتدخل المجموعة في  ت 
 . محولةاألصول ال استبعاداألصول المحولة. في ھذه الحاالت، ال یتم  ومنافعبجمیع مخاطر 

 المطلوبات المالیة 

التعاقدیة أو إلغاؤھا أو انتھاء صالحیتھا. تقوم المجموعة أیًضا بإلغاء    بمطلوباتھاعند الوفاء    بالمطلوبات المالیة  بالغاء االعترافتقوم المجموعة  
مطلوبات  الالمعدلة مختلفة اختالفًا جوھریًا ، وفي ھذه الحالة  للمطلوباتروطھا وتكون التدفقات النقدیة عندما یتم تعدیل ش المطلوبات المالیة

 ة. بالقیمة العادل یتم اإلعتراف بھا إلى الشروط المعدلة المستندة ةجدیدال مالیةال

 المقاصة 

عندما یكون للمجموعة حالیًا حق  فقط المركز المالي  قائمةاألصول المالیة والمطلوبات المالیة ویتم عرض المبلغ الصافي في  المقاصة بینیتم 
 قابل للتنفیذ قانونیًا في تسویة المبالغ وتنوي تسویتھا على أساس صافي أو لتحقیق األصل وتسویة االلتزامات في وقت واحد. 

المدفوع (بما في ذلك أي أصول غیر نقدیة محولة أو مطلوبات   والمقابلمطفأة الالفرق بین القیمة الدفتریة  یة،المالالمطلوبات عند استبعاد 
 في الربح أو الخسارة. یتم اإلعتراف بھا مفترضة) 
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- ۱۳ - 

 
 تتمة  -السیاسات المحاسبیة الھامة .  ٤

 تتمة  - األدوات المالیة  ۳- ٤  

 المشتقة انخفاض قیمة األصول المالیة غیر 

 : یتم قیاس مخصصات الخسائر على أي من األسس التالیة ۹بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

من تاریخ القوائم  اً شھر ۱۲وھي ناتجة عن أحداث تعثّر محتملة عن السداد خالل فترة : اً شھر ۱۲الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى   -
 المالیة؛ و

وھي الخسائر االئتمانیة التي تنتج من جمیع أحداث التعثّر المحتمل عن السداد على  :  الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى عمر األداة المالیة     -
 . مدى العمر المتوقع لألداة المالیة

المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود. تقوم المجموعة بقیاس   صوللألللخسائر االئتمانیة المتوقعة    تقوم المجموعة بتكوین مخصص
 . بناًء على األعمار االنتاجیة لخسائر االئتمان المتوقعةمخصصات الخسارة مبلغ 

ً الموجودات المالیة المنخفضة قیمتھا ائتمانی  ا

الموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة وأوراق الدین المدرجة بالقیمة العادلة من  تقوم المجموعة بتاریخ كل قوائم مالیة بتقییم ما إذا كانت 
ً خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة القیمة ائتمانی  یتم تقییم األصل المالي على أنھ منخفض القیمة ائتمانیًا عند وقوع حدث أو أكثر یكون لھ  . ا

 . ة المقدرة لذلك األصل الماليعلى التدفقات النقدیة المستقبلی  سلبيتأثیر 
 : تشمل األدلة التي تشیر إلى انخفاض األصول المالیة البیانات القابلة للمالحظة التالیة

 صعوبة مالیة كبیرة للمدین ؛ -
تاریخ سنوات من تاریخ االستحقاق من الجھات الحكومیة ومتأخرة أكثر من سنتین من  ٤أكثر من خرق العقد مثل التقصیر أو التأخیر  -

 . االستحقاق من الجھات التجاریة 
 إعادة ھیكلة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تراھا المجموعة  -

 خالف ذلك؛ 
 ؛ أو من المحتمل أن یدخل المدین في حالة إفالس أو إعادة تنظیم مالي أخرى -
 اختفاء سوق نشط لألوراق المالیة بسبب الصعوبات المالیة.  -

 في القیمة عرض االنخفاض 

 . القیمة الدفتریة للموجودات إجمالي یتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالیة التي تقاس بالتكلفة المطفأة من
تمویلي،   یتم عرض خسائر االنخفاض في القیمة المتعلقة بالذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى، بما فیھا موجودات العقود ومدینو تأجیر

 . بشكل منفصل في قائمة األرباح أو الخسائر

 وما في حكمھ  نقدال ٤- ٤

خالل ثالثة    ة ستحقم من النقد لدى البنوك والودائع قصیرة األجل ومرابحات  الموحدة الموجزة  في قائمة المركز المالي    یتكون النقد وما في حكمھ 
ھ  لالستخدام من النقد وما في حكم  متاحالغیر  في حكمھیتم استبعاد النقد وما  .تھاتخضع لمخاطر جوھریة للتغیر في قیم الوالتي  ،أشھر أو أقل

   .الموجزة ةالتدفقات النقدیة الموحد قائمةألغراض 

 المخزون   ٥- ٤

المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. تقاس تكلفة  قیاس یتمیتكون المخزون من الوقود ومواد التشحیم على متن السفن. 
 بما في ذلك مخزون الوقود.  صادر أوالً   المخزون المستخدم باستخدام طریقة الوارد أوالً 

مصروفات مباشرة   أيتكالیف الشحن والنقل والتأمین والرسوم الجمركیة ووالتجاریة) تتضمن التكلفة صافي سعر الشراء (بعد الخصومات 
 المخزون.  باقتناءأخرى متعلقة 
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- ۱٤ - 

 
 تتمة  -السیاسات المحاسبیة الھامة .  ٤
 الممتلكات والمعدات  ٦- ٤

والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم و/ أو الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القیمة، إن وجدت. وتشمل ھذه التكلفة    الممتلكاتتدرج  
إذا استوفت معاییر   (الموجودات المؤھلة) طویلة األجل ئیةاإلنشالمشاریع باتكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات والمعدات وتكالیف االقتراض 

 .اإلثبات

  لھا ھذه األجزاء بشكل فردي كموجودات  بإثباتند الحاجة إلى استبدال أجزاء ھامة من الممتلكات والمعدات على فترات، تقوم المجموعة ع
في القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات   تكلفتھإجراء فحص رئیسي، یتم إثبات  یتم عندماأعمار إنتاجیة محددة وتستھلكھا وفقاً لذلك. وبالمثل، 

 تكبدھا. عند الموجزة  الموحدةأو الخسارة  الربح قائمة. یتم إثبات جمیع تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في  اإلثبات معاییر استیفاء حالة يف

المقدرة على النحو  یتم احتساب االستھالك باستخدام طریقة القسط الثابت لتوزیع تكلفتھا، بعد خصم قیمتھا المتبقیة، على مدى أعمارھا اإلنتاجیة  
 التالي:

 عمار اإلنتاجیة (بالسنوات) األ الممتلكات والمعدات 
  ۲۰ - ۳ مباني وتحسینات
  ۲٥ - ٦ أسطول ومعدات 

  ۱۲ - ٥ ویات وجرارات اح
  ۱۰ أثاث وتجھیزات 

  ٤ أدوات ومعدات مكتبیة
  ٥ - ٤ سیارات 

  ٦ - ٤  أجھزة حاسب آلي 
  ۱۰ - ٤ ویات ا ساحة الح معدات

تم استھالك كل  فإنھ ی ، أخرى طرق أو نسب استھالك مناسبةلھا تطبیق كون ی فردیة أجزاء إذا كان بند الممتلكات والمعدات یتكون من مكونات 
ً  یكون جزءً المنفصل  الجزء على حدة.  جزء ً غیر مادی  جزءً أو  مادیا ً  ا ً  یمثل فحصا  تكالیف التسفین). ك( أو إصالحا رئیسیا

إثبات   یتم . كبند منفصل واستھالكھ إثباتھوبالتالي  من تكالیف السفن رئیسي كجزء تسفین  یف أول تكال ،المجموعة سفن تكالیف  إثباتلغرض 
وفي حالة إجراء عملیة تسفین قبل التاریخ . ةالتالی عملیة التسفین  تبدأحتى  السنوات تكالیف التسفین الالحقة بشكل منفصل واستھالكھا خالل 

 . المحدد لھا، یتم قید القیمة الدفتریة الحالیة لتكالیف التسفین كمصروف فوراً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة الموجزة 

من استخدامھ. یتم إدراج أي ربح أو األصل أو عندما ال یتوقع وجود منافع اقتصادیة مستقبلیة  استیفاءیتم استبعاد بند الممتلكات والمعدات عند 
صل (المحتسب بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة  خسارة ناتجة عن استبعاد األ

 الموحدة الموجزة عند استبعاد األصل. 

كات والمعدات في نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا بأثر مستقبلي إذا كان عمار اإلنتاجیة وطرق االستھالك للممتلیتم مراجعة القیم المتبقیة واأل
ً ذلك   .مالئما

ً یتم احتساب قطع الغیار واألالت الرأسمالیة التي تستوفي تعریف الممتلكات واآلالت والمعدات وفق  . ۱٦لمبادئ معیار المحاسبة الدولي رقم  ا

   مشاریع تحت التنفیذ ۷- ٤

بناء سفن جدیدة ولكنھا غیر جاھزة لالستخدام المخصص. یتم تحویل ھذه   لقاء  المدفوعة المبالغ فترةالفي نھایة  المشاریع تحت التنفیذتتضمن 
 لالستخدام المخصص لھا.  جاھزةإلى فئات الموجودات ذات الصلة ویتم استھالكھا عندما تكون  المبالغ

 
   لموجودات غیر الملموسةا ۸ -٤

ً یتم قیاس  في القیمة المتراكمة، إن وجدت. یتم إطفاء الموجودات   االنخفاض وخسائراإلطفاء المتراكم   الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصا
  غیر الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة. یتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل تدفق 

موثوق. یتم مراجعة القیمة المتبقیة للموجودات   بشكل التدفقات تلكإلى المجموعة ویمكن قیاس مبلغ  بھااالقتصادیة المستقبلیة المرتبطة المنافع 
ً في نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا بأثر مستقبلي إذا كان ذلك  قیمتھااإلنتاجیة ومؤشرات االنخفاض في  ھاعمارأغیر الملموسة وال  .ضروریا

ى  تصنف األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة كمحددة أو غیر محددة المدة. تطفأ الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد على مد 
 انخفاض في قیمتھا وذلك عند وجود دلیل یشیر إلى حدوث ھذا االنخفاض.   ھا للتأكد من وجودت األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھا، ویتم مراجع

تم ت وطریقة إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر محدد مرة واحدة على األقل في نھایة كل سنة مالیة.  العمر االنتاجيیتم مراجعة 
العمر افع االقتصادیة المستقبلیة التي تضمنھا األصل محاسبیاً وذلك بتغییر معالجة التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طریقة استنفاذ المن 

أو طریقة اإلطفاء، حسبما ھو مالئم، ویتم اعتبارھا كتغیرات في التقدیرات المحاسبیة. تدرج مصروفات إطفاء الموجودات غیر   االنتاجي
 موجزة  كمصروف وبما یتماشى مع وظیفة الموجودات غیر الملموسة. الملموسة التي لھا عمر محدد في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ال
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- ۱٥ - 

 
 تتمة  - . السیاسات المحاسبیة الھامة٤
 بطریقة حقوق الملكیة  مستثمر فیھاشركات  ۹- ٤

ً ھي تلك الشركات التي تمارس علیھا المجموعة تأثیراً  بطریقة حقوق الملكیة  مستثمر فیھاالشركات ال ھو قدرة   الجوھري. التأثیر جوھریا
 ات.  المجموعة على المشاركة في القرارات المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا ولكنھا ال تُعد سیطرة أو سیطرة مشتركة على ھذه السیاس

 
  الموحدة الموجزة المركز المالي  قائمةبموجب طریقة حقوق الملكیة، یتم االعتراف بالشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة مبدئیًا في 

ق  بالتكلفة ویتم تعدیلھا بعد ذلك لالعتراف بحصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقو 
حصة المجموعة في تلك الشركات  إجمالي عند تجاوز حصة المجموعة في خسائر الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة والملكیة. 

ستثمار المجموعة في الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق  إ(والتي تتضمن أي حصص طویلة األجل تشكل، في جوھرھا، جزًءا من صافي 
تكبد فیھ ت الذي یتم االعتراف بالخسائر اإلضافیة فقط إلى الحد واالعتراف بحصتھا في المزید من الخسائر.  عن ، تتوقف المجموعة)الملكیة

شركات  الوإذا قامت المجموعة التزامات قانونیة أو ضمنیة أو قامت بسداد مدفوعات نیابة عن الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة. 
تتعادل حصتھا    بطریقة حقوق الملكیة في فترة الحقة بتسجیل أرباح، تستأنف المجموعة تسجیل حصتھا من ھذه األرباح فقط عندما  المستثمر فیھا

 من األرباح مع حصتھا من الخسائر غیر المسجلة. 
 

عتباراً من التاریخ الذي تصبح فیھ إستخدام طریقة حقوق الملكیة إب  بطریقة حقوق الملكیة مستثمر فیھاشركات في  الحصصالمحاسبة عن  یتم
، تسجل أي زیادة في تكلفة  بطریقة حقوق الملكیة مستثمر فیھاشركات ستثمار في ستحواذ على اإلوعند اإل .الشركة المستثمر فیھا شركة زمیلة

ة  ستثمار عن حصة المجموعة في صافي القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فیھا كشھرة وتدرج في القیمة الدفتری اإل
ستثمار  ة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة الزمیلة عن تكلفة اإلستثمار. تسجل أي زیادة في حصة المجموعة من صافي القیملإل

 ستثمار.ستحواذ على اإلفي السنة التي یتم فیھا اإل  الموحدة األولیة بعد إعادة التقییم مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر 
األولیة  عندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة زمیلة للمجموعة، تسجل األرباح والخسائر الناتجة عن ھذا التعامل في القوائم المالیة 

 . للمجموعة فقط بقدر ملكیتھا في الشركة الزمیلة التي ال تتعلق بالمجموعة  الموحدة الموجزة
 

 عقود االیجار  ۱۰- ٤
على عقد   یحتوي على عقد إیجار. ویكون العقد عقد إیجار أو  حتويی عقد إیجار أو یعتبرة العقد بتقییم ما إذا كان العقد تقوم المجموعة عند نشأ

ستخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض. ومن أجل تقییم ما إذا كان العقد ینقل حق السیطرة  إإیجار إذا كان العقد ینقل حق السیطرة على  
 ستخدام أصل محدد، تجري المجموعة تقییماً حول ما إذا كان: إعلى 

ل ما یقارب جمیع الطاقة  أو یمث   ممیًزا مادیًا، ویجب أن یكون  ضمنیًاقد یتم تحدید ذلك األصل صراحة أو    -ستخدام أصل محدد  إ  یتضمن العقد  - 
 اإلنتاجیة لألصل. وإذا كان المورد لھ حق أساسي في االستبدال، عندئِذ ال یتم تحدید األصل؛

 ستخدام؛ و  ستخدام األصل خالل فترة اإلإقتصادیة من جمیع الفوائد اإل بشكل جوھري علىللمجموعة الحق في الحصول   -
بتغیر كیفیة وغرض   ةالمتعلق  اتتخاذ القرارإستخدام األصل.  ویكون للمجموعة ھذا الحق عندما یكون لدیھا حقوق  إللمجموعة الحق في توجیھ      -
ستخدام األصل، فانھ یكون للمجموعة الحق في إ ستخدام األصل. وفي الحاالت النادرة التي یتم فیھا التحدید المسبق للقرار حول كیفیة وغرض إ

 ستخدام األصل إذا: إتوجیھ 
 للمجموعة الحق في تشغیل األصل؛ أو •
 ستخدام األصل. إقامت المجموعة بتصمیم األصل بطریقة تحدد مسبقاً كیفیة وغرض  •

 
 المجموعة كمستأجر 

ستخدام" بالتكلفة ستخدام" والتزام عقد اإلیجار في تاریخ بدایة عقد اإلیجار. یتم مبدئیاً قیاس أصل "حق اإلتقوم المجموعة بإثبات أصل "حق اإل
لتزام عقد اإلیجار المعدل ألي دفعات إیجار تمت في أو قبل تاریخ البدایة، باإلضافة إلى أي تكالیف مباشرة التي تتكون من المبلغ األولي إل

ستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي یوجد علیھ، مخصوماً منھ أي حوافز  إمبدئیة تم تكبدھا وتقدیر تكالیف تفكیك وإزالة األصل األساسي أو  
 عقد إیجار.

ستخدام طریقة القسط الثابت من تاریخ بدایة عقد اإلیجار إلى نھایة العمر اإلنتاجي ألصل "حق  إالك أصل "حق االستخدام" ب یتم الحقاً إستھ
ستخدام" على نفس األساس المستخدم  . یتم تحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة لموجودات "حق اإلأقرباالستخدام" أو نھایة مدة عقد اإلیجار، أیھما  

المعدات. باإلضافة إلى ذلك، یتم دوریاً تخفیض أصل "حق االستخدام" بخسائر االنخفاض في القیمة، إن وجدت، وتعدیلھ إلجراء  للممتلكات و
 بعض عملیات إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار. 

دایة عقد اإلیجار وخصمھا باستخدام معدل  یتم مبدئیاً قیاس التزام عقد اإلیجار بالقیمة الحالیة لدفعات عقد اإلیجار التي لم یتم سدادھا في تاریخ ب 
قتراض اإلضافي. وعادةً ما  صعب تحدیده بشكل موثوق، تستخدم المجموعة معدل اإلی الفائدة الضمني في عقد اإلیجار، أو إذا كان ذلك المعدل 

 تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بھا كمعدل الخصم.
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- ۱٦ - 

 
 تتمة  - المحاسبیة الھامة. السیاسات  ٤
 تتمة  –عقود االیجار   ۱۰- ٤

 تتمة  –المجموعة كمستأجر
 تتكون دفعات عقد اإلیجار المدرجة عند قیاس التزام عقد اإلیجار مما یلي: 

 ؛جوھرھا) الدفعات الثابتة (تشمل الدفعات الثابتة في  -

 ؛یتم قیاسھا مبدئیا باستخدام مؤشر أو معدل كما في تاریخ بدایة عقد اإلیجاراإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أومعدل، دفعات  -

 المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القیمة المتبقیة؛ و -

ممارسة ھذا الخیار، ودفعات عقد اإلیجار في فترة التجدید االختیاریة  سعر ممارسة خیار الشراء إذا كانت المجموعة متأكدة بصورة معقولة من    -
أكدة  إذا كانت المجموعة متأكدة بصورة معقولة من ممارسة خیار التمدید، ودفعات غرامات اإلنھاء المبكر لعقد اإلیجار ما لم تكن المجموعة مت 

 بصورة معقولة من عدم قیامھا باإلنھاء المبكر.

قد اإلیجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. ویتم إعادة قیاسھ عندما یكون ھناك تغییراً في دفعات عقد  یتم قیاس التزام ع
لدفع اإلیجار المستقبلیة الناشئة عن تغییر في مؤشر أو معدل، أو إذا كان ھناك تغییراً في تقدیر المجموعة للمبلغ المتوقع أن یكون مستحق ا

 ان القیمة المتبقیة، أو إذا غیرت المجموعة تقییمھا حول ما إذا كانت ستمارس خیار الشراء أو التمدید أو اإلنھاء.بموجب ضم
ستخدام" أو تسجیلھ في الربح  عندما یتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار بھذه الطریقة، یتم إجراء تسویة مقابلة على القیمة الدفتریة ألصل "حق اإل

 ستخدام" إلى الصفر. ا تم تخفیض القیمة الدفتریة ألصل "حق اإل أو الخسارة إذ
 

 عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات ذات القیمة المنخفضة 
شھراً أو   ۱۲لتزامات عقد اإلیجار لعقود اإلیجار قصیرة األجل التي تبلغ مدتھا إستخدام" واختارت المجموعة عدم إثبات موجودات "حق اإل 

أقل وعقود إیجار الموجودات ذات القیمة المنخفضة. تقوم المجموعة بإثبات دفعات عقد اإلیجار المرتبطة بھذه العقود كمصروفات على أساس  
 القسط الثابت على مدى فترة عقد اإلیجار.

 
 المجموعة كمؤجر 

 ر یمثل عقد تأجیر تمویلي أو عقد تأجیر تشغیلي.عندما تتصرف المجموعة كمؤجر، فإنھا تحدد عند نشأة العقد ما إذا كان كل عقد إیجا
المصاحبة   والمنافعولتصنیف كل عقد إیجار، تجري المجموعة تقییماً شامالً حول ما إذا كان عقد اإلیجار ینقل بشكل جوھري جمیع المخاطر 

یلي؛ وإذا لم یكن كذلك، فإنھ یمثل عقد تأجیر لملكیة األصل األساسي. وإذا كان ھذا ھو الحال، عندئِذ فإن عقد اإلیجار یمثل عقد تأجیر تمو
ي  تشغیلي. وكجزء من ھذا التقییم، تأخذ المجموعة مؤشرات معینة بعین االعتبار مثل ما إذا كان عقد اإلیجار جزء رئیسي من العمر االقتصاد

 . لألصل
التشغیلي كإیراد على أساس طریقة القسط الثابت على مدى فترة عقد  تقوم المجموعة بإثبات دفعات عقد اإلیجار المستلمة بموجب عقود التأجیر 

 اإلیجار.

   "غیر متداولة"والموجودات والمطلوبات إلى "متداولة"   تصنیف ۱۱- ٤

الموجودات متداولة  تقوم المجموعة بإظھار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/ غیر متداول. تعتبر  
 وذلك: 

 .عندما یتوقع تحققھا أو ینوي بیعھا أو استنفاذھا خالل دورة العملیات العادیة •
 . في حالة اقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة •
 عشر شھراً بعد الفترة المالیة، أو   ىعندما یتوقع تحققھا خالل اثن  •
ستخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً  إستبدالھا أو إى عندما تكون نقدیة وشبھ نقدیة ما لم تكن ھناك قیود عل •

 .الفترة المالیة بعد

 تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غیر متداولة". 

 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك: 

 . عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة •
 . ةقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرإفي حالة  •
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شھراً بعد الفترة المالیة، أو  •
 عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً بعد الفترة المالیة. عند •

 تصنف كافة المطلوبات االخرى كـ "غیر متداولة". 
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- ۱۷ - 

 
 تتمة  – لسیاسات المحاسبیة الھامةا  .٤

 العمالت األجنبیة   تحویل  ۱۲- ٤

. بالنسبة لكل منشأة، تقوم المجموعة بتحدید المقربة الى أقرب ألف الموحدة الموجزة  للمجموعة بالریال السعودي ولیةاألالمالیة  القوائم تظھر
    .العملة الوظیفیةالبنود المدرجة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام یتم قیاس و، العملة الوظیفیة

تصبح  یتم، في األصل، تحویل المعامالت بالعمالت االجنبیة من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفوریة للعملة الوظیفیة المعینة بالتاریخ الذي
لوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة بأسعار التحویل الفوریة للعملة الوظیفیة  فیھ المعاملة مؤھلة لإلثبات. یتم تحویل الموجودات والمط

الفروقات الناتجة عن السداد أو تحویل البنود النقدیة في قائمة الربح أو  جمیع ثبات إ. یتم حدة الموجزةواألولیة الم بتاریخ إعداد القوائم المالیة
ستثمار المجموعة في عملیة خارجیة، إستثناء البنود النقدیة التي تشكل جزء من تغطیة مخاطر صافي إالخسارة األولیة الموحدة الموجزة ، ب 

ستثمار وعندئذ یعاد تصنیف المبلغ التراكمي إلى قائمة الربح أو الخسارة األولیة  یرادات الشاملة االخرى لحین بیع صافي اإلثباتھا في اإلإویتم 
 . الدخل الشامل اآلخرل الضریبة المحملة والمستردة المتعلقة بفروقات التحویل على تلك البنود النقدیة في یضاً تسجی أالموحدة الموجزة . یتم 

ولیة وال یتم المسجلة بعملة أجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ المعامالت األ –تحول البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة 
ل البنود غیر النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة بأسعار التحویل السائدة بالتاریخ الذي یتم فیھ تعدیلھا الحقاً. تحو

 ثبات األرباح إفق مع  تحدید القیمة العادلة. یتم معالجة االرباح أو الخسائر الناتجة عن تحویل البنود غیر النقدیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة بما یت 

بالقیمة العادلة   أو الخسائر الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة للبند (أي یتم اثبات فروقات التحویل على البنود التي یتم قیاس أرباحھا أو خسائرھا
 التوالي).  الموجزة، علىفي اإلیرادات الشاملة األخرى أو قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 

 ترجمة العمالت األجنبیة   ۱۳- ٤

سعودي بسعر التحویل السائد بتاریخ إعداد القوائم المالیة  ال عند توحید القوائم المالیة، تحول موجودات ومطلوبات العملیات الخارجیة إلى الریال  
فروقات التحویل الناتجة عن ب الخاصة بھا بأسعار التحویل السائد بتاریخ المعامالت. یتم اإلعتراف  األرباح والخسائرالموحدة، وتحول قوائم 

المتعلق بتلك  االَخرالدخل الشامل ب . وعند استبعاد أي عملیة خارجیة، یتم اإلعتراف  االَخرتحویل العمالت ألغراض التوحید في الدخل الشامل 
 الموجزة. الخسارة الموحدة   قائمة الربح أوالعملیة الخارجیة في  

 الدخل  ضریبةوالزكاة   ۱٤- ٤

الصــادرة عن الھیئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة العربیة   لألنظمةللزكاة وفقاً في المملكة العربیة الســعودیة  تخضــع الشــركة وشــركاتھا التابعة 
ــیرات. تفرض الزكاة بمعدل ثابت بواقع  ــع للتفسـ ــعودیة ("الھیئة") والتي تخضـ ، أیھما الوعاء الزكوي٪ من الربح الزكوي المعدل أو  ۲٫٥السـ

ــاس المـبالغ المتوقع دفعھا ل ــات المالئـمة على أســ ــصــ لھیئة كما تقوم بإجراء تقییم دوري لموقف اإلقرارات أعلى. تقوم اإلدارة بتكوین المخصــ
ــارة  في حال وجود أي فروقاتالزكویة   ــافیة، إن وجدت، الموحدة الموجزة. یتم تحمیل الزكاة على قائمة الربح أو الخسـ . مطلوبات الزكاة اإلضـ

 .الفترة التي یتم فیھا إنھاء الربوطحتسابھا في إوالتي تتعلق بالربط على السنوات السابقة الصادرة عن الھیئة یتم 

حتساب ضریبة دخل وفقاً ألنظمة ضریبة الدخل ذات الصلة في تلك الدول. ویتم  تحمیل إب الشركات التابعة خارج المملكة العربیة السعودیة   تقوم
ارة الموحدة الموجزة. یتم تكوین مخصـص لضـریبة اإل تقطاع على الدالمصـروف على قائمة الربح أو الخـس فعات لألطراف غیر المقیمة داخل ـس

ــركاء األجانب في المجموعة ــع ملكیة الشـ ــارة الموحدة الموجزة. كما تخضـ ــعودیة ویتم تحمیلھا على قائمة الربح أو الخسـ  الممملكة العربیة السـ
 لموجزة . لضریبة الدخل وفقاً لحصصھم في نتائج المجموعة ویتم إدراجھا كمصروف ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ا

واألســس  القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة  الضــریبة المؤجلة على الفروق المؤقتة بین القیم الدفتریة لألصــول والخصــوم في   إثباتیتم 
لتزامات الضــریبیة المؤجلة لجمیع الفروق المؤقتة الضــریبیة المقابلة المســتخدمة في حســاب الربح الخاضــع للضــریبة. یتم اإلقرار عموماً باإل

مل توفر أصـول الضـریبة المؤجلة عموًما لجمیع الفروق المؤقتة القابلة للخصـم إلى الحد الذي یكون فیھ من المحت  إثباتالخاضـعة للضـریبة. یتم 
تخدمة. ال یتم اإلإأرباح خاضـعة للضـریبة یمكن مقابلھا  ائر الضـریبیة غیر المـس تخدام الفروق المؤقتة القابلة للخصـم والخـس عتراف بموجودات ـس

علق عتراف المبدئي (بخالف ما یت ومطلوبات الضــریبة المؤجلة ھذه إذا كان الفرق المؤقت والخســائر الضــریبیة غیر المســتخدمة ناشــئة عن اإل
عتراف بتكوین األعمال) لألـصول والخـصوم في معاملة ال تؤثر على الربح الخاـضع للـضریبة وال الربح المحاـسبي. باإلـضافة إلى ذلك، ال یتم اإل

 لتزامات الضریبیة المؤجلة إذا نشأ الفرق المؤقت من االعتراف األولي بالشھرة.باإل
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- ۱۸ - 

 

 تتمة – السیاسات المحاسبیة الھامة. ٤

 تتمة  – والضرائبالزكاة   ۱٤- ٤

ـستثمارات في الـشركات التابعة والـشركات الزمیلة  لتزامات الـضریبیة المؤجلة للفروق المؤقتة الخاـضعة للـضریبة المرتبطة باإلباإل  االعترافیتم 
ل أال  ادرة على التحكم في عكس الفرق المؤـقت ومن المحتـم ا المجموـعة ـق ــتقـبل إال في الـحاالت التي تكون فیـھ ینعكس الفرق المؤـقت في المســ

تثمارات والفوائد  إال بقدر المنظور. ال یتم االعتراف بموجودات الضـریبة المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصـم المرتبطة بھذه االـس
 مستقبال. یتوقع عكسھاستفادة منھا مقابل فوائد الفروق المؤقتة وما یكون من المحتمل وجود أرباح ضریبیة كافیة یمكن اإل

ــریبة المؤجلة في نھایة كل فترة تقریر و ــبح من غیر المحتمل توفر یتم تتم مراجعة القیمة الدفتریة لموجودات الض ــھا إلى الحد الذي یص تخفیض
 سترداد كل األصل أو جزء منھ.إأرباح ضریبیة كافیة فیھ للسماح ب 

ــریبیة المؤجلة بالیتم قیاس اإل ــول الضـ ــویة اإللتزامات واألصـ ــریبیة المتوقع تطبیقھا في الفترة التي یتم فیھا تسـ ــل معدالت الضـ لتزام أو األصـ
المحقق، بناًء على معدالت الضـــرائب (والقوانین الضـــریبیة) التي تم ســـنھا أو ســـنھا بشـــكل جوھري الفترة المشـــمولة بالتقریر. یعكس قیاس 

ــریبیة   ــریبیة المؤجلة اآلثار الضــ ــتتبع من الطریقة التي تتوقع المجموعة، في نھایة فترة إعداد التقاریر، المطلوبات والموجودات الضــ التي ســ
 .التزاماتھاسترداد أو تسویة القیمة الدفتریة ألصولھا وإ

 تكالیف االقتراض  ۱٥-٤

اء أو إنتاج أصـل   تغرق  مؤھل ویتم رـسملة تكالیف االقتراض المتعلقة مباـشرة بـشراء أو إنـش اؤه أو إعداده وقتاً طویالً الذي یـس  لیصـبح جاھزاً إنـش
خالل الفترة التي   كمصـروفتكالیف االقتراض األخرى    كافةلبیع كجزء من تكلفة األصـل المعني. یتم تسـجیل  لأو   غرض الذي أنشـئ من أجلھلل
 .القروض تلك على للحصول المجموعةالتي تتكبدھا  األخرى والتكالیف. تتكون تكالیف االقتراض من التكالیف التمویلیة كبد فیھاتت 

 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة  ۱٦-٤

ــر على  مالیة،  ئماقو كل عدادإبتاریخ   ،تقوم المجموعة ــر أو غیر مالي  نخفاض قیمة أصــلإبتقییم ما إذا كان ھناك مؤش . في حالة وجود أي مؤش
 ً  ھيسـترداد  لإل ةالقابل القیمةألصـل.  اسـترداد إل ةالقابل  القیمةنخفاض القیمة السـنوي لألصـل، تقوم المجموعة بتقدیر إاختبار   عندما یكون مطلوبا

ــتبعاد والقیمة المســتخدمةللنقد ناقصــا تكالیف اإلالقیمة العادلة لألصــل أو الوحدة المنتجة  لكل ســترداد  . یتم تحدید القیمة القابلة لإلأعلى أیھما  ،س
النقدیة من الموجودات أو مجموعات الموجودات  التدفقات، ما لم یكن األـصل ال ینتج تدفقات نقدیة مـستقلة إلى حد كبیرعن ةأـصل فردي على حد

ترداد، یعتبر األصـل منخفض القیمة ویتم تخفیضـھ إلى األخرى. عندما تزید القیمة الدف تریة لألصـل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قیمتھ القابلة لالـس
 سترداد.قیمتھ القابلة لإل

تقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة ب  ،المـستخدمة  القیمة تقییمعند  ـستخدام معدل خـصم یعكس تقییمات الـسوق الحالیة إیتم خـصم التدفقات النقدیة المـس
ً خاصـ للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر ال ـستبعاد، تؤخذ معامالت الـسوق األخیرة في االعتبار. تكالیف اإل  ة لألـصل. عند تحدید القیمة العادلة ناقـصا

ب. یتم اإلعتراف  إحدید مثل ھذه المعامالت، یتم إذا لم یتم ت  تخدام نموذج تقییم مناـس ھم ب ـس عار األـس ابیة بمضـاعفات التقییم وأـس ھذه العملیات الحـس
 .ولة أو مؤشرات القیمة العادلة األخرى المتاحةاالمدرجة للشركات المتد

بتاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشـر على أن خسـائر انخفاض القیمة  تقویمالشـھرة، یتم إجراء   سـتثناءإب   للموجوداتبالنسـبة 
ً  المثبتة سـترداد لألصـل أو الوحدة لم تعد موجودة أو قد انخفضـت. في حالة وجود مثل ھذا المؤشـر، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لإل سـابقا

فتراـضات المـستخدمة لتحدید القیمة القابلة لقیمة المعترف بھا ـسابقا فقط إذا كان ھناك تغییر في اإلنخفاض في االمنتجة للنقد. یتم عكس خـسارة اإل
ترداد لألصـل منذ اإلعتراف  ارة انخفاض في القیمة. یحدد العكس بحیث ال تتجب لالـس ترداد وز القیمة الدفتریة لألصـل القیمة القابلة لإلاآخر خـس ـس

نخفاض القیمة لألصـل في إبخسـارة   عترافإلالكان من الممكن تحدیدھا بالصـافي بعد االسـتھالك في حالة عدم وز القیمة الدفتریة التي اوال تتج
 السنوات السابقة. 

 نخفاض قیمة الموجودات المحددة:إیتم تطبیق المعاییر التالیة أیضا في تقییم 

 وعندما تشیر الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد تنخفض قیمتھا. خالل الفترةنخفاض في القیمة ختبار الشھرة لتحدید اإلإیتم  •
لنقد) التي ل منتجةلنقد (أو مجموعة وحدات ل منتجة سترداد لكل وحدة نخفاض القیمة للشھرة من خالل تقییم القیمة القابلة لإلإیتم تحدید  •

نخفاض  إبخسارة  عترافاإلللنقد) اقل من قیمتھا الدفتریة، یتم  المنتجة سترداد (الوحدة تتعلق بھا الشھرة، عندما تكون القیمة القابلة لإل
 نخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة في الفترات المستقبلیة.القیمة، ال یمكن عكس خسائر اإل

 التوزیعات النقدیة على المساھمین  ۱۷-٤

ــاھمین كمطلوبات وذلك عند  . المجموعة الموافقة على التوزیع وأن التوزیع لم یعد متوقفاً على رغبة تقوم المجموعة بإثبات توزیعات نقدیة للمسـ
یتم عندما أو  وطبقاً لنظام الشــركات في المملكة العربیة الســعودیة، تتم الموافقة على توزیعات األرباح عند المصــادقة علیھا من قبل المســاھمین

 المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكیة.یتم إثبات . مجلس اإلدارةقبل من  لمرحلیةد التوزیعات ااعتما



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

 تتمة - الموجزةحول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 

- ۱۹ - 

 

 تتمة – السیاسات المحاسبیة الھامة. ٤

 لموظفین نھایة الخدمة لمنافع  ۱۸-٤

فتراضـات فتراضـات المسـتخدمة في تحدید العناصـر األسـاسـیة لتكالیف تلبیة الوفاء باإللتزامات المسـتقبلیة. یتم تحدید ھذه اإلحدد المجموعة اإلت 
ارة الخبراء اإلبعد  تـش تخدمة لتحدید تكالیف الخدمة العادیة و العناصـر التمویلیة المتعلقة االفتراضـات  كتواریین للمجموعة وتتضـمن تلك إـس المـس

 تمان المتوقعة. ئ بالمطلوبات. یتم حساب التزام المزایا المحددة من قبل خبیر اكتواري مؤھل باستخدام طریقة وحدة اإل

 الموظفین قصیرة األجل منافع )۱ 

ــلة. یتم إثبات اإلإیتم  ــروفات عند تقدیم الخدمة ذات الصـ ــیرة األجل كمصـ ــاب مزایا الموظفین قصـ لتزام بالمبلغ المتوقع دفعھ إذا كان لدى حتسـ
 لتزام بشكل موثوق.ن بتقدیمھا، ویمكن تقدیر اإلی التزام حالي قانوني أو تعاقدي لدفع ھذا المبلغ كنتیجة للخدمة السابقة التي قام الموظف المجموعة

 المحددة نافعخطط الم )۲

الممول المبلغ المـستحق  لتزام غیریتم تكوین مخـصص بالمبالغ المـستحقة للموظفین بموجب نظام العمل الـسعودي وعقود الموظفین. یمثل ھذا اإل
 ستمراریة.لكل موظف على أساس اإل

تخدام طریقة وحدة اإلئتمان إمكافأة نھایة الخدمة للموظفین. إن ھذه المكافآت غیر ممولة، ویتم تحدید تكلفة تقدیم ھذه المكآفآت ب   المجموعةتقدم  ـس
 . ۱۹المتوقعة والمعدلة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

ــائر اإلكتوارـیة یتم إن عملـیات  ــرة في ـقائـمة المركز الـمالي إإـعادة القـیاس، والتي تتكون من األرـباح والخســ مع   الموـحدة الموجزةدراجـھا مـباشــ
ف عملیات إعادة إدراج المبالغ المدینة أو الدائنة المقابلة في األرباح المبقاة من خالل الدخل الشـامل اآلخر في الفترة التي تنشـأ فیھا. ال یتم تصـنی 

 في فترات الحقة. الموحدة الموجزةالقیاس إلى قائمة الربح أو الخسارة 

 : الموحدة الموجزة ح أو الخسارةیتم إدراج تكالیف الخدمات السابقة في قائمة الرب 
 بتاریخ تعدیل البرنامج أو تخفیض مدة الخدمة، و •
 تاریخ تسجیل الشركة لتكالیف إعادة الھیكلة ذات الصلة، (أیھما أسبق).  •

ــم على اإللتزام المحدد. وتقوم  ــاب الفائدة بتطبیق معدل الخص ــمن التزام المنافع المحددة تحت بند   المجموعةیتم احتس بإثبات التغیرات التالیة ض
 " و"المصروفات العمومیة واإلداریة" ضمن قائمة الربح أو الخسارة: تكالیف التشغیل"

 وتینیة. تكالیف الخدمة المكونة من تكالیف الخدمة الحالیة وتكالیف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفیضات والتسویات غیر الر •
 . تمویلیةمصروفات أو إیرادات  •

 

 المخصصات  ۱۹- ٤

) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنھ من المحتمل ان یتطلب األمر  الزامي (قانوني أو  إلتزام حاليیتم إثبات المخصصات عند وجود 
بشكل موثوق بھ. وفي الحاالت التي تتوقع   المطلوباتوأنھ یمكن تقدیر مبلغ  المطلوباتاستخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادیة لسداد 

بموجب عقد تأمین، فإنھ یتم إثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك  فیھا المجموعة استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبیل المثال
بعد    الموحدة الموجزةسترداد مؤكدة فعالً. یتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة فقط عندما تكون عملیة اإل

 خصم أیة مبالغ مستردة. 

 

 المحتملة  لمطلوباتالموجودات وا  ۲۰- ٤

منافع   ال یتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة، ولكن یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون من المحتمل تحقیق
ال  محتملة ناشئة عن أحداث سابقة عتراف بالمطلوبات المحتملة والتي تكون مطلوباتیتم إجراء تقییم في تاریخ كل فترة مالیة لإل قتصادیة.إ

 یمكن حدوثھا إال بوقوع وعدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث المستقبلیة غیر المؤكدة التي ال تخضع لكامل سیطرة المجموعة. 
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- ۲۰ - 

 

 تتمة –. السیاسات المحاسبیة الھامة ٤

 السھم یة ربح ۲۱- ٤

حاملي األسھم العادیة (البسط) على المتوسط المرجح لعدد  المتعلقة ب تحدد المجموعة العائد األساسي للسھم الواحد بقسمة الربح أو الخسارة 
العادیة القائمة في بدایة  األسھم العادیة القائمة (المقام) خالل الفترة. إن المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة ھو عدد األسھم  

أو المصدرة خالل الفترة مضروبة في عامل ترجیح الوقت. عامل ترجیح الوقت ھو عدد األیام التي   ةالفترة، معدلة بعدد األسھم العادیة المشترا
ً ی تكون فیھا األسھم مستحقة كنسبة من إجمالي عدد األیام في الفترة؛ یكون التقریب المعقول للمتوسط المرجح كاف  في العدید من الظروف.  ا

یتم احتساب صافي ربح السھم المخفض للسھم عن طریق قسمة العائد على الربح لحقوق الملكیة لمساھمي الشركة االم على المتوسط المرجح  
حقوق الملكیة المحتملة  جمیع أسھم  لی إصدارھا عند تحو تمی المتوسط المرجح لعدد األسھم التي س یلعدد األسھم القائمة خالل السنة باإلضافة إل

 إلى أسھم حقوق الملكیة. 

 حتیاطي النظامي  اإل ۲۲- ٤

٪ من صافي الربح أو الخسارة في كل سنة إلى ۱۰تحویل  الشركة، یجب على والنظام األساسي للشركة الشركات السعودينظام  ألحكاموفقاً 
 . على المساھمین في الشركة للتوزیعحتیاطي غیر قابل ھذا اإل٪ من رأس المال. إن ۳۰حتیاطي إ یبلغ إجماليحتیاطي النظامي حتى اإل

   وقود  إعانة ۲۳- ٤

بتقدیم اإلعانة. یتم   المتعلقةلتزام بجمیع الشروط اإل معو المجموعة حتساب إعانة الوقود على أساس الكمیة المشتراة والمستخدمة من قبل إیتم 
عتراف بھا كإیرادات على أساس منتظم على مدى الفترات التي یتم فیھا تحمیل التكالیف ذات الصلة، والتي یعتزم تعویضھا، كمصروف.  اإل

 . کإیرادات إعانة الوقود  األرباح أو الخسائرالحکومیة المتعلقة بشراء الوقود في قائمة   باإلعانة باإلعترافالمجموعة  تقوم

 التقاریر القطاعیة   ۲٤- ٤

تكبد نفقات، بما في ذلك ی حصل منھا على إیرادات وی قد  ذيفي األنشطة التجاریة وال یشارك والذيأحد مكونات المجموعة  یعتبر القطاع
ت التشغیل  اإلیرادات والمصروفات التي تتعلق بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى. یتم مراجعة النتائج التشغیلیة لكافة قطاعا

بشكل منتظم من قبل صانعي القرارات التشغیلیة في المجموعة حول الموارد التي سیتم تخصیصھا للقطاع وتقییم أدائھ، والتي تتوفر بشأنھا  
 معلومات مالیة منفصلة. 

 تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال بناء على عملیاتھا ولھا القطاعات التالیة: 

 . قطاع نقل النفط الخام •
 . الكیماویاتقطاع نقل  •
   .قطاع الخدمات اللوجستیة •
 .قطاع نقل البضائع السائبة •
 . خرىاإلدارة العامة وأ •

تخاذ قرارات بشأن الموارد التي یتم توزیعھا على القطاعات  في نھایة كل فترة بمراجعة تقریر القطاعات المذكورة اعاله إل  مجموعةتقوم إدارة ال
 . الخاصة بالقطاعاتوالموجودات والمطلوبات وكذلك معاییر عرض اإلیرادات والمصروفات 

 التي لم تدخل حیز التنفیذ الصادرة  والتعدیالت المعاییر ۲٥- ٤

؛ ومع ذلك ، فإن المجموعة لم تعتمد المبكرویسمح بالتطبیق  م۲۰۲۰ینایر  ۱یسري عدد من المعاییر الجدیدة للفترات السنویة التي تبدأ بعد 
 . القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة مبكرا المعاییر الجدیدة أو المعدلة في إعداد ھذه 

 للمجموعة.  القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة من غیر المتوقع أن یكون للمعاییر والتفسیرات المعدلة التالیة تأثیر كبیر على 

 .المالي للتقریر الدولیة المعاییرتعدیالت على مراجع اإلطار المفاھیمي في  •
 .)۳ رقمتعریف األعمال (تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة  •
 . )۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم   ۱تعریف المواد (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  •
والمعیار الدولي   ۳۹بة الدولي رقم ومعیار المحاس ۹معیار سعر الفائدة (تعدیالت على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم  تقویم •

 . )۷إلعداد التقاریر المالیة رقم 
 . )٤(تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ۹تمدید اإلعفاء المؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •

 



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

   تتمة -الموجزة حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 (باآلف الریاالت السعودیة) 

 

- ۲۱ - 

 
 القطاعات التشغیلیة   .٥

 
تجاھات في نمو المبیعات ومعدالت العائد ومستوى  مثل اإل  -قتصادیة مختلفة  إخدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل ألن لھا خصائص    القطاعات. تقدم ھذه  التشغیلیةستراتیجیة وھي القطاعات  إ قطاعات  لدى المجموعة أربعة  

 ستراتیجیات تسویقیة مختلفة. إولدیھا   -ستثماري رأس المال اإل

 :سبتمبر ۳۰للفترة المنتھیة في غراض اإلدارة، تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال بناء على عملیاتھا أل )أ

 م۲۰۲۰   سبتمبر ۳۰
  الكیماویات نقل قطاع  الخام النفط نقل قطاع

 الخدمات قطاع
  اللوجستیة

 البضائع نقل قطاع
 السائبة

 

وأخرى العامة اإلدارة   

 

 اإلجمالي
            

 ۷٬۱۲٤٬۹۰۹  ) ٦٦٦(  ۹۳٬۰٤٥  ۷۳۲٬۳۰۰  ۹۷٤٬۰٥٦  ٥٬۳۲٦٬۱۷٤  اإلیرادات
 ) ٥٬۲٥٥٬۹۹٦(  ٥٬۷۳٦  ) ٥۱٬۷۸۷(  ) ۷۳۰٬۹٤۲(  ) ۷۹۰٬۳۹٥(  ) ۳٬٦۸۸٬٦۰۸( التشغیل تكالیف
 ۳٤٬۹۳۷  -  -  ٥٬۸۸٤  ۱٬٤۲٤  ۲۷٬٦۲۹ الوقود  إعانة

 ۱٬۹۰۳٬۸٥۰  ٥٬۰۷۰  ٤۱٬۲٥۸  ۷٬۲٤۲  ۱۸٥٬۰۸٥  ۱٬٦٦٥٬۱۹٥ الربح إجمالي
 ) ۱۰۸٬۲۸٥(  ) ٦٥٬۲۷٦(  ) ٤٬۸۱۸(  ) ۱۷٬۲۹۱(  ) ۱۰٬٦۰٤(  ) ۱۰٬۲۹٦( مصروفات إداریة وعمومیة

 تجاریون  مدینون اإلنخفاض في )/ عكسمخصص(
 ) ٦۹٬۸٤٥(  -  ۲٬۱٤۷  ) ۳۸٬۲۰٥(  ) ۳٥٬٦۲۲(  ۱٬۸۳٥ وأصول تعاقدیة  

 ) ۱٬٥۹۳(  ) ۳٬۰٦۲(  ) ۲٤۸(  ۳٬٤٥٤  ) ۱۲٬٤٤۷(  ۱۰٬۷۱۰ أخرى، صافي إیرادات /(مصروفات)
 ) ۲۰۷٬۳۱٤(  ) ۲۲٬۷۷٥(  ) ۸٬٤۷۹(  ) ۱۱٬٥٥٥(  ) ۲۷٬٥۲٤(  ) ۱۳٦٬۹۸۱( تمویل روفاتمص

 بطریقة فیھا  مستثمرشركات  في نتائجالحصة 
 ۸۷٬۱۱۳  ۸۷٬۱۱۳  -  -  -  - الملكیةحقوق   
 ۱٬٦۰۳٬۹۲٦  ۱٬۰۷۰  ۲۹٬۸٦۰  ) ٥٦٬۳٥٥(  ۹۸٬۸۸۸  ۱٬٥۳۰٬٤٦۳ الدخل وضریبةزكاة القبل  ربح/ (الخسارة)ال
 

ً  إدارةإن أنحاء العالم وال تتركز على منطقة جغرافیة معینة.  جمیع  المجموعة تعمل فيإن سفن  للتحلیل اإلداري الداخلي، وبالتالي لم یتم اإلفصاح عن أي معلومات  المجموعة ال ترى أن التوزیع الجغرافي لعملیات المجموعة یعد مالئما
 حول القطاعات الجغرافیة.

 
 محددة حول كل قطاع.لمجموعة من أجل اتخاذ القرارات بشأن الموارد المحملة لكل قطاع وتقییم أدائھ، والتاكد من توفر معلومات مالیة القطاعات التشغیلیة بشكل منتظم من قبل إدارة تتم مراجعة كافة نتائج ا

 

 

 

 



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

   تتمة -الموجزة حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 (باآلف الریاالت السعودیة) 

 

- ۲۲ - 

 

 تتمة  –القطاعات التشغیلیة  .٥
 

 النفط نقل قطاع م ۲۰۱۹  سبتمبر ۳۰
  الكیماویات نقل قطاع  الخام

 الخدمات قطاع
  اللوجستیة

 البضائع نقل قطاع
 السائبة

 
 العامة اإلدارة 

 وأخرى

 

 اإلجمالي

            
  ٤٬٦۲۷٬٦۱۱  ۱٥٬۰۹۳    ۳٤۱٬۷٦۸    ۸۰۲٬۰۲٤    ۸۱۳٬۲۹٤   ۲٬٦٥٥٬٤۳۲  اإلیرادات

 ) ۳٬۸٥۷٬۲۹۷(  ٥٦  ) ۲۸۸٬۲٥۹(  ) ٦٥۰٬۸۰۱(  ) ٦۹٦٬۲۹۱(  ) ۲٬۲۲۲٬۰۰۲( التشغیل تكالیف
   ۱۹۲٬۱۰۲  -  -   ۹٬۲٦۰   ۹٬۱۳۳    ۱۷۳٬۷۰۹ الوقود  إعانة

   ۹٦۲٬٤۱٦  ۱٥٬۱٤۹   ٥۳٬٥۰۹  ۱٦۰٬٤۸۳    ۱۲٦٬۱۳٦    ٦۰۷٬۱۳۹ الربح إجمالي
 ) ۹٦٬۱۰۲(  )۸۱٬٤۳۲(  ) ۱۱٬۰۳۷(  ) ۳٬۰٤٥(  ) ٥۸۸(  - مصروفات إداریة وعمومیة

 ) ٤۹٬۹۸۰(  -  ) ٦۷۱(  ) ۳۷٬۹٥۸(  ) ۷٬۳۱۰(  ) ٤٬۰٤۱( وأصول تعاقدیةتجاریون  مخصص اإلنخفاض في مدینون
  ۲٤٬۱۳۳  ۱٬۷۱۷    ۹٦۷   ۱٬۸۸٤    ۷٤۰   ۱۸٬۸۲٥ (مصروفات)/ إیرادات أخرى، صافي

 ) ۳۷٦٬۸٥٤(  )۷۸٬٤٥۹(  ) ۲۸٬٦٥۷(  ) ۱۹٬۲۲۱(  ) ٤۹٬۷۰٥(  ) ۲۰۰٬۸۱۲( تمویل روفاتمص
 بطریقةفیھا  مستثمرشركات  في نتائجالحصة 

 ) ٥٬۳۱۸(  )٥٬۳۱۸(  -  -  -  - حقوق الملكیة 
   ٤٥۸٬۲۹٥  ) ۱٤۸٬۳٤۳(  ۱٤٬۱۱۱  ۱۰۲٬۱٤۳  ٦۹٬۲۷۳    ٤۲۱٬۱۱۱ الدخل وضریبةزكاة القبل  (الخسارة)ربح/ ال
            

 

 

 

 

 

 

 

 



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

   تتمة -الموجزة حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 (باآلف الریاالت السعودیة) 

 

- ۲۳ - 

 
 تتمة  –القطاعات التشغیلیة  .٥

 
 : یوضح الجدول التالي توزیع موجودات ومطلوبات المجموعة وفقاً لقطاعات التشغیل )ب 

 

 م۲۰۲۰   سبتمبر ۳۰
  قطاع نقل الكیماویات  قطاع نقل النفط الخام

قطاع الخدمات 
  اللوجستیة

قطاع نقل البضائع 
 اإلجمالي  اإلدارة العامة وأخرى   السائبة

 ۱٤٬۱۳۹٬۲۳٥  ۲٥٬۹٥۸  ۷٤۲٬٥٤۷  ۱٬۲۳۱٬۰٦٥  ۲٬٤۳۲٬٥۲۳  ۹٬۷۰۷٬۱٤۲ ممتلكات ومعدات
 ۲۰٬۹٤٥٬۸۰۷  ۳٬٤۷۹٬٥۷٦  ۱٬۰۱۹٬۹۳۷  ۲٬٥۱٤٬٤۷٤  ۳٬۰۱٦٬۰۳٦  ۱۰٬۹۱٥٬۷۸٤ الموجودات  اجمالي
 ۱۰٬٥۲٤٬۱۳۸  ۱٬٥۹۱٬۸۷۰  ٦۳۹٬٤۲۰  ۸۱۰٬٤۹٥  ۱٬۳۹۳٬۷۱٤  ٦٬۰۸۸٬٦۳۹ المطلوبات  اجمالي

 

 

 م ۲۰۱۹ دیسمبر  ۳۱
  قطاع نقل الكیماویات  قطاع نقل النفط الخام

قطاع الخدمات 
  اللوجستیة

قطاع نقل البضائع 
 اإلجمالي  اإلدارة العامة وأخرى   السائبة

 ۱٤٬۷۱۷٬۰۹۹  ۳۱٬۰۹٤  ٥۱۳٬٥٦۳  ۱٬۲۸۱٬۱٤۸  ۲٬٦۸۲٬۷٦٤  ۱۰٬۲۰۸٬٥۳۰ ومعدات ممتلكات
 ۲۰٬٥٦۰٬۸۲۷  ۱٬۷۲۲٬۰٥۳  ۸۳۳٬٥٦۸  ۲٬۲۹۰٬۸۱۰  ۳٬۱۷۷٬۱۳٥  ۱۲٬٥۳۷٬۲٦۱ الموجودات  اجمالي
 ۱۰٬۸۸۳٬۹٥٦  ۱٬۳۷۱٬۷۹۲  ٤۸۱٬۷۱۹  ۸۷۹٬٤٦٥  ۱٬٦٤٥٬۲۷٦  ٦٬٥۰٥٬۷۰٤ المطلوبات  اجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

   تتمة -الموجزة حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 (باآلف الریاالت السعودیة) 

 
- ۲٤  - 

   والمعداتالممتلكات   .٦
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

أدوات ومعدات  ثاث وتجھیزاتأ وجرارات حاویات أسطول ومعدات التحسیناتوالمباني  م ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰
ساحة  معدات أجھزة حاسب آلي سیارات مكتبیة

 اإلجمالي ویاتاالح

          
          التكلفة

   ۲۱٬۹۰۱٬٥٥۸   ۱٤٬٤۳۳   ۲۸٬٦۱۸   ۹۳۲  ٤٬۳۸٥   ۱۲٬۹۲٥   ۱۰٬۹۳۷   ۲۱٬۷٦٥٬۱٥٤   ٦٤٬۱۷٤ م۲۰۲۰ینایر  ۱في 
   ۳٦۱٬۸۰٦ -   ٦٤٤ -   ۷۸   ٥۷ -   ۳٦۱٬۰۱٤   ۱۳ تحویالتإضافات/ 

 ) ۸٤۲٬٦۲۳( - ) ۳( - - - - ) ۸٤۲٬٦۲۰( - ستبعاداتا
 ۲۱٬٤۲۰٬۷٤۱ ۱٤٬٤۳۳ ۲۹٬۲٥۹ ۹۳۲ ٤٬٤٦۳ ۱۲٬۹۸۲ ۱۰٬۹۳۷ ۲۱٬۲۸۳٬٥٤۸ ٦٤٬۱۸۷ م ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في 

          
          االستھالك المتراكم

  ۷٬۱۸٤٬٤٥۹   ۱۳٬٥۸۲   ۲۳٬۰۱۳   ۸۹٥  ٤٬۱٥۰  ۷٬۸۷۱  ٦٬٥٤٦  ۷٬۰۸۷٬۲٤۰   ٤۱٬۱٦۲ م۲۰۲۰ینایر  ۱في 
   ۷٥۲٬۲۹۳   ۳۹۰  ۱٬۷۷۹   ۳٤   ۹۰   ٦۰۲   ۳٥۲   ۷٤٥٬٥۹٤  ۳٬٤٥۲ فترةللمحمل 

 ) ٦٥٥٬۲٤٦( - ) ۱( - - - - ) ٦٥٥٬۲٤٥( - ستبعاداتا
 ۷٬۲۸۱٬٥۰٦ ۱۳٬۹۷۲ ۲٤٬۷۹۱ ۹۲۹ ٤٬۲٤۰ ۸٬٤۷۳ ٦٬۸۹۸ ۷٬۱۷۷٬٥۸۹ ٤٤٬٦۱٤ م ۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰في 

          صافي القیمة الدفتریة:

 ۱٤٬۱۳۹٬۲۳٥ ٤٦۱ ٤٬٤٦۸ ۳ ۲۲۳ ٤٬٥۰۹ ٤٬۰۳۹ ۱٤٬۱۰٥٬۹٥۹ ۱۹٬٥۷۳ م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰كما في 



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

   تتمة -الموجزة حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 (باآلف الریاالت السعودیة) 

 

- ۲٥ - 

 

   تتمة -الممتلكات والمعدات  .٦
 

 
 

أدوات ومعدات  ثاث وتجھیزاتأ وجرارات حاویات أسطول ومعدات التحسیناتوالمباني  م ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
ساحة  معدات أجھزة حاسب آلي سیارات مكتبیة

 اإلجمالي ویاتاالح

          
          التكلفة

 ۲۲٬٤۷٤٬٤۳٦ ۱٤٬٤۳۳ ۲٦٬۷۰٥ ۱٬۱۳۱ ٤٬۲۱٦ ۱۲٬٤۳۱ ۱۲٬۳۷٦ ۲۲٬۳٤۱٬٥۱۳ ٦۱٬٦۳۱ م۲۰۱۹ینایر  ۱في 
 ۲۳۱٬٦٦۲  - ۱٬۹۲۲ ٦ ۱۷٥ ٤۹٥ ۱۲ ۲۲٦٬۳۸۸ ۲٬٦٦٤ تحویالتإضافات/ 

 ) ۸۰٤٬٥٤۰(  - (۹)  ) ۲۰٥( ) ٦( (۱)  (۱٬٤٥۱)  ) ۸۰۲٬۷٤۷( ) ۱۲۱( ستبعاداتا
 ۲۱٬۹۰۱٬٥٥۸ ۱٤٬٤۳۳ ۲۸٬٦۱۸ ۹۳۲ ٤٬۳۸٥ ۱۲٬۹۲٥ ۱۰٬۹۳۷ ۲۱٬۷٦٥٬۱٥٤ ٦٤٬۱۷٤ م ۲۰۱۹ دیسمبر  ۳۱في 

          
          االستھالك المتراكم

 ٦٬۸٥۹٬٦٤٥ ۱۳٬۰٥۸ ۲۰٬٦٤٥ ۱٬۰۰۸ ۳٬۹۹۲ ۷٬۱۰۸ ۷٬٥۲۹ ٦٬۷۷۰٬۲۷۳ ۳٦٬۰۳۲ م۲۰۱۹ینایر  ۱في 
 ۹٦۸٬۰٤۱ ٥۲٤ ۲٬۳۷۷ ۹۲ ۱٦۰ ۷٦٤ ٤٦۸ ۹٥۸٬٤۰٥ ٥٬۲٥۱ فترةللمحمل 

 ) ٦٤۳٬۲۲۷(   -  (۹)  ) ۲۰٥( ) ۲( (۱)  (۱٬٤٥۱)  ) ٦٤۱٬٤۳۸( ) ۱۲۱( ستبعاداتا
 ۷٬۱۸٤٬٤٥۹ ۱۳٬٥۸۲ ۲۳٬۰۱۳ ۸۹٥ ٤٬۱٥۰ ۷٬۸۷۱ ٦٬٥٤٦ ۷٬۰۸۷٬۲٤۰ ٤۱٬۱٦۲ م ۲۰۱۹ دیسمبر  ۳۱في 

          صافي القیمة الدفتریة:
 ۱٤٬۷۱۷٬۰۹۹ ۸٥۱ ٥٬٦۰٥ ۳۷ ۲۳٥ ٥٬۰٥٤ ٤٬۳۹۱ ۱٤٬٦۷۷٬۹۱٤ ۲۳٬۰۱۲ م ۲۰۱۹ دیسمبر  ۳۱كما في 



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

   تتمة -الموجزة حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 (باآلف الریاالت السعودیة) 

 

- ۲٦ - 

 
 التنفیذ تحت  المشاریع .۷
 

تورید المیاه المحاله من المحطات  ("المالحة المیاه  لتحلیة المؤسسة العامة  مشروع جدید مع اتفاقیة وقعت الشركة ،م۲۰۱۹دیسمبر  ۱۷ بتاریخ
 لنقل ملیون لایر سعودي،  ۷٦۰محطات عائمة (بوارج) لتحلیة المیاه بتكلفة إجمالیة  ۳ إلنشاء")، المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلیة 

خالل  التشغیل یبدأومن المتوقع أن م ۲۰۲۰وقد بدأ التنفیذ في ینایر من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلیة. المحاله المیاه 
 .م۲۰۲۱عام 

 عقدا مع شركة ھیونداي میبو لألحواض الجافة ة الوطنیة لنقل الكیماویات المحدودة (شركة تابعة)وقعت الشرك م، ۲۰۲۰أغسطس  ۲۰بتاریخ 
من الربع  أً ومن المتوقع إستالم الناقالت على دفعات بد ،لایر سعوديملیون  ۱٬٥۳۸ناقالت كیماویات بقیمة إجمالیة قدرھا  ۱۰بناء ل المحدودة

 .م۲۰۲۳لسنة الربع األول الى  م۲۰۲۲ لسنةاألول 
الكوریة  سامھو ناقالت للبضائع السائبة مع شركة ھیونداي  ٤عقوداً لبناء  ،وقعت شركة البحري للبضائع السائبة م۲۰۱۷أغسطس  ۲٥بتاریخ 

خالل فترة التسعة  ناقالت    ٤من    ناقلتینتم إستالم    ،ملیون دوالر أمریكي)  ۱۲٦ملیون لایر سعودي (  ٤۷۲للصناعات الثقیلة بقیمة إجمالیة قدرھا  
  م.۲۰۲۰ سنة قبل نھایة  باقي الناقالت المتوقع استالممن و م۲۰۲۰أشھر األولى من سنة 

  لبناء أول ناقلة نفط عمالقة مع الشركة العالمیة للصناعات البحریة بالتعاون مع شركة  اً وقعت المجموعة عقد ،م۲۰۱۹سبتمبر  ۱۸ بتاریخ
 م . ۲۰۲۱ سنةالنفط العمالقة خالل  ملیون لایر سعودي ومن المتوقع استالم ناقلة ۳۷۱ھیونداي الكوریة للصناعات الثقیلة بمبلغ إجمالي قدره 

 ما یلي: م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰كما في   التنفیذتحت  المشاریعرصید  یمثل
 ،) سفن ٥ إلنشاء  سعوديملیون لایر  ۲۸۹: م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( سفن ۱۳إلنشاء  ملیون لایر سعودي ۳٤٤  -
  ،الشئ): م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱(لمشروع البوارج ملیون لایر سعودي  ۲۹٦  -
 سعودي) ملیون لایر  ۲۱: م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥٥ومشاریع اخرى بقیمة  -

 
 وقصیرة األجل   طویلة األجلالقروض الصكوك و .۸
 

 م ۲۰۲۰ سبتمبر  ۳۰ إیضاح 
  ) ة(غیر مراجع

 م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
 ) ة (مراجع

۱-۸ صكوك   ۳٬۹۰۰٬۰۰۰  ۳٬۹۰۰٬۰۰۰ 
۲-۸   مرابحة تمویل  ٥٬۰۱٤٬٥٤۹  ٥٬۳۳۸٬۰۲۰ 

۳-۸ قروض تجاریة    ۷۲٬٦۲٥  ۹۰٬۷۸۱ 
 ۹٬۳۲۸٬۸۰۱  ۸٬۹۸۷٬۱۷٤  القروض طویلة األجل  و  الصكوكإجمالي 

 )۸۸۱٬۷٦۸(  ) ۸۷۹٬۱۷٤(  القروض طویلة األجل  من المتداول الجزء ناقص
 ۸٬٤٤۷٬۰۳۳  ۸٬۱۰۸٬۰۰۰  القروض طویلة األجل و   الصكوكمتداول من الغیر   الجزء
ً  مدفوعة  تمویل مصروفات: یخصم  )٦۰٬۳٥٥(  ) ٥۳٬۳۰۹(  مقدما
 ۸٬۳۸٦٬٦۷۸  ۸٬۰٥٤٬٦۹۱  القروض طویلة األجل و  الصكوكمتداول من الغیر   الجزءصافي 

٤-۸   قروض قصیرة األجل  -  ۲٦۰٬۰۰۰ 
 ۸۸۱٬۷٦۸  ۸۷۹٬۱۷٤  القروض طویلة األجل  من المتداول الجزء

 ۱٬۱٤۱٬۷٦۸  ۸۷۹٬۱۷٤  الجزء المتداول  -قروض 
 ۸٬۳۸٦٬٦۷۸  ۸٬۰٥٤٬٦۹۱  متداول الغیر   الجزء -قروض 

  ۸٬۹۳۳٬۸٦٥  ۹٬٥۲۸٬٤٤٦ 
 
 الصكوك  ۸-۱

)، أتمت الشركة إصدار وطرح صكوك محلیة مقومة بالریال السعودي طرحاً عاماً بقیمة م۲۰۱٥یولیو  ۳۰ھـ (الموافق ۱٤۳٦شوال  ۱٤في 
 بالسعر (سایبور) زائداً حمل الصكوك معدل عائد متغیر ت  .ملیون لایر سعودي لكل صك ۱ وبواقعملیون لایر سعودي،  ۳٬۹۰۰ قدرھا اسمیة
عند االستحقاق بتاریخ انتھاء الصالحیة في األول من   بالقیمة االسمیة تستحق الصكوك .الدفع بشكل نصف سنوي محدد یستحق ربح ھامش

 .)م۲۰۲۲یولیو  ۳۰ھـ (الموافق ۱٤٤٤محرم عام 

 

 



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

   تتمة -الموجزة حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 (باآلف الریاالت السعودیة) 

 

- ۲۷ - 

 

 تتمة  -وقصیرة األجل القروض طویلة األجلالصكوك و .۸

 المرابحة  تمویل  ۸-۲

 ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  ملیون لایر سعودي    ۱۸۱  على تمویل إضافي بمبلغ  للحصول  عقود تمویل طویل األجل قائمةالمجموعة  إستخدمت  
ھذا سداد  یتم. ھونات مقابل سفنروالقائم مضمون بسندات إذنیة  التمویلإن  .)ملیون لایر سعودي ٤٥: م۲۰۱۹ر دیسمب  ۳۱( م۲۰۲۰ سبتمبر
ستحق  لتمویل الذي ی رصید ا  .عمولة بأسعار تجاریة عادیة  یحمل ھذا التمویل  .نصف سنوي  وأسنوات على أساس ربع سنوي    ۱۰خالل    التمویل

ملیون لایر  ۲٬٥٥٥: م۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في كما ملیون لایر سعودي   ۲٬۲۷٦ لیبورالالربح على أساس سعر  علیھ
 ۳۱(م ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في كما  سعوديیون لایر لم ۲٬۷۳۸بوری الربح على أساس سعر الس ستحق علیھی  لذيا لتمویلسعودي) ورصید ا

 م۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰  كما فيالمرابحة في    تمویلب   قملیون لایر سعودي) إن رصید حساب التمویل المدفوع مقدما المتعل  ۲٬۷۸۳  م:۲۰۱۹دیسمبر  
 ملیون لایر سعودي).  ٦۰ م:۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱لیون لایر سعودي (م ٥۳ ھو

 
 القروض التجاریة   ۳- ۸

ال شيء). إن  م:۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  الفترة طویل األجل خالل  جدید لم تحصل المجموعة على أي قرض
حمل عمولة خاصة  وت سنوات على أساس نصف سنوي  ۱۰القرض على مدى  االقرض القائم مضمون كرھن مقابل السفن. یستحق سداد ھذ

ً بسعر لیبور مضاف م ھو ۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰یتم دفع األرباح علیھ على أساس اللیبور كما في   ذيإلیھ ھامش تجاري عادي. إن رصید القرض ال ا
 ملیون لایر سعودي).  ۹۱ م:۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (  ۷۳

 

 قصیرة األجل القروض  ٤-۸
  م:۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱(    م۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  ملیون لایر سعودي    ۱۹۰بمبلغ    األجل  قصیر   تمویل المجموعة على    حصلت 

 ۳۱( سعودي ملیون لایر  ٤٥۰ ھو م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰المنتھیة في  الفترةمجموع دفعات السداد مقابل ھذه القروض خالل  ).ملیون لایر ٥۳٥
 . السنةاحتیاجات رأس المال العامل خالل  لتغطیةھذه القروض تستخدم  ).سعودي  ملیون لایر ۳۷۱ م:۲۰۱۹دیسمبر 

 
 التعھدات  ٥-۸

تشمل اتفاقیات القروض على عھود تتعلق بشكل رئیسي بالحفاظ على نسب معینة من الرفع ونسبة الدین إلى حقوق الملكیة. بموجب شروط  
 المطالبة بالسداد الفوري للقروض إذا لم یتم الوفاء بھذه العھود.  مقرضینھذه االتفاقیات ، یحق لل

 
 السھم  ربحیة .۹

 
 لثالثة أشھر المنتھیة فيلفترة ا

  سبتمبر  ۳۰ 
 أشھر المنتھیة في لفترة التسعة

 سبتمبر  ۳۰ 
 ۲۰۲۰  ۲۰۱۹  ۲۰۲۰  ۲۰۱۹ 

 ۳۷۱٬٦۲٤  ۱٬٤۹۳٬٥٦۹  ۱٤٦٬۷۲٥  ۳۱۳٬۷٤۱ السعودیة)(بآالف الریاالت  الفترة ربح
 ۳۹۳٬۷٥۰  ۳۹۳٬۷٥۰  ۳۹۳٬۷٥۰  ۳۹۳٬۷٥۰ متوسط عدد األسھم االساسیة القائمة خالل الفترة

 ۰٫۹٤  ۳٫۷۹  ۰٫۳۷  ۰٫۸۰ والمخفضة بالریال السعودي  األساسیة-السھم  یةربح
 

 م۲۰۲۰سبتمبر ۳۰في  تینالمنتھیأشھر  التسعة تي الثالثة أشھر وفترعلى أساس عدد األسھم القائمة خالل   األساسیة السھم یةیتم احتساب ربح
 سھم. ملیون ۳۹۳٫۷٥ م والبالغة۲۰۱۹سبتمبر ۳۰و
 

   األدوات المالیة .۱۰
   ألدوات المالیة  العادلة القیمة

 فیما یلي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة: 
 (غیر مراجعة)  م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰  

األسعار المعلنة في  
 السوق النشطة

  )۱المستوى (

المدخالت الھامة 
 القابلة للمالحظة

  )۲(المستوى 

المدخالت الھامة الغیر 
 القابلة للمالحظة

 اإلجمالي  )۳(المستوى 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

      أداة حقوق ملكیة -اآلخر 
  

 ۷٬۳۳٤  ۷٬۳۳٤  -  -  متداولةأسھم غیر   

المشتقات المقاسھ بالقیمة العادلة من 
        األرباح أو الخسائرخالل قائمة 

        خیارات أسعار العموالت 

 ۳٬۷۷۸  -  ۳٬۷۷۸  - الموجودات

 ۸٬٥۱۰  -  ۸٬٥۱۰  - المطلوبات



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

   تتمة -الموجزة حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 (باآلف الریاالت السعودیة) 

 

- ۲۸ - 

 
 تتمة  -  األدوات المالیة .۱۰

  تتمة  -  ألدوات المالیة  العادلة القیمة
 م (مراجعة) ۲۰۱۹ دیسمبر ۳۱  

األسعار المعلنة في  
 السوق النشطة

  )۱المستوى (

المدخالت الھامة 
 القابلة للمالحظة

  )۲(المستوى 

المدخالت الھامة الغیر 
 القابلة للمالحظة

 اإلجمالي  )۳(المستوى 

بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
        أداة حقوق ملكیة -اآلخر 

 ۷٬۳۳٤  ۷٬۳۳٤  -  -  متداولةأسھم غیر   

المشتقات المقاسھ بالقیمة العادلة من 
        األرباح أو الخسائرخالل قائمة 

        خیارات أسعار العموالت  

 ۱۰٬۱۲۸  -  ۱۰٬۱۲۸  - الموجودات

 ۷٬٥۳۳  -  ۷٬٥٥۳  - المطلوبات

 الدخل  وضریبةالزكاة   .۱۱

من قبل الھیئة العامة للزكاة والدخل    ه الصادرللوائح  المالیة للشركة وشركاتھا التابعة المملوكة بالكامل، وذلك وفقاً    القوائم على    شركة تستند زكاة ال
 .  تقدم الشركة وشركاتھا التابعة المملوكة بالكامل إقراراتھا الزكویة والضریبیة بشكل منفصل. 

الزكوي مع الھیئة  وضعھا    وأنھت الشركة،  م۲۰۱۹وحصلت على شھادة الزكاة لسنة    م۲۰۱۹قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة حتى سنة  
ملیون لایر  ۳۳ بمبلغإضافیة  فروقات زكویةسداد  بموجبھ الشركة ، وطالبتم۲۰۱۸ نةأصدرت الھیئة الربط الزكوي لس. م۲۰۱۷ سنة حتى

الربوط   بإصدارلم تقم الھیئة  .، ومازال األعتراض تحت الدراسة من قبل الھیئةالزكوي ربط ال لىتقدیم إعتراض عب  الشركة قامت سعودي. 
أي التزامات    لتغطیةكافیة  المخصصات  الأنھ تم وضع    المجموعةتعتقد     .حتى تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة  م۲۰۱۹  سنةل الزكویة والضریبة  

 . محتملة للزكاة والضرائب

ركات المدرجة في المملكة العربیة  شتخضع اسھم ال ،(أ) من قانون ضریبة الدخل السعودي۲المعدل للمادة  ۱٥۳بموجب األمر الملكي رقم م/ 
وبناًء السعودیة المملوكة بشكل مباشر أو غیر مباشر للشركات العاملة في إنتاج الزیت والمواد الھیدروكربونیة للزكاة  بدآل من ضریبة الدخل. 

ة  ملیون لایر سعودي فیما یتعلق بحص   ٦۸بمبلغ    المطلوبات الضریبیة المؤجلةإنخفاض    والذي أدى إلىقامت الشركة بتطبیق األمر الملكي  علیھ،  
 . في الشركة  أرامكو السعودیة

 أرباح  توزیعات .۱۲

ملیون لایر  ٥۹۱على توزیع أرباح نقدیة بقیمة  ،م۲۰۱۹ أبریل ۱٤لشركة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ ا لمساھمي  لعمومیةوافقت الجمعیة ا
من القیمة االسمیة  ٪۱٥وبنسبة لایر سعودي للسھم الواحد  ۱٫٥ بواقع م۲۰۱۸دیسمبر ۳۱سعودي للمساھمین عن السنة المالیة المنتھیة في 

 م .۲۰۱۹أبریل  ۲۸تم دفع ھذه األرباح في  للسھم.
  عن النصف األول للمساھمین وذلك    لایرملیون    ۱۹۷بتوزیع أرباح نقدیة بقیمة    ،م۲۰۱۹  سبتمبر  ۲٦في اجتماعھ المنعقد في    االدارةقرر مجلس  

 .م ۲۰۱۹ أكتوبر ۱٥تم دفع ھذه األرباح في . سعودي للسھم الواحد  نصف لایر بواقع م۲۰۱۹ من عام
ملیون لایر  ۳۹٤توزیع أرباح نقدیة بقیمة على  ،م۲۰۲۰ أبریل ۲۰لشركة في اجتماعھا المنعقد بتاریخ المساھمي  لعمومیةوافقت الجمعیة ا

تم دفع ھذه   .لایر سعودي للسھم الواحد  ۱ بواقع م۲۰۱۹دیسمبر ۳۱لسنة المالیة المنتھیة في ل النصف الثاني عن  وذلك سعودي للمساھمین
 .م۲۰۲۰مایو  ۱۰األرباح في 

 النصف ملیون لایر سعودي للمساھمین عن    ۳۹٤توزیع أرباح نقدیة بقیمة  ب   ،م۲۰۲۰سبتمبر    ۲۱المنعقد بتاریخ    في اجتماعھ   االدارة مجلس    قرر
 . لایر سعودي للسھم الواحد ۱ بواقع م۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱لسنة المالیة المنتھیة في لاألول  

 
 تغییر في اإلفتراضات المحاسبیة  .۱۳

  مجلس اإلدارة النفط. وبناًء على ذلك، قرر  ناقالتألسطول  والقیمة المتبقیة العمر اإلنتاجيبمراجعة  المجموعة قامت، م۲۰۲۰ سنةخالل 
  مصاریف األھالك ب  ثراأل تم عكس  .وعكس التغییرات بأثر مستقبلي؛ سنة  ۲۲إلى  سنة ۲٥النفط من  ناقالت العمر اإلنتاجي ألسطول تخفیض

كزیادة  في ملیون لایر سعودي  ٤٥ ھاأثربلغ والتي  م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  التسعةلفترة الموحدة والخسارة أالربح  قائمةفي 
 . اإلھالك مصاریف



 البحري للنقل السعودیة الوطنیة الشركة
 ) سعودیة  مساھمة(شركة 

   تتمة -الموجزة حول القوائم المالیة األولیة الموحدة  إیضاحات
 م۲۰۲۰ سبتمبر ۳۰في   تینالمنتھیتي الثالثة أشھر والتسعة أشھر لفتر

 (باآلف الریاالت السعودیة) 

 

- ۲۹ - 

 

   رأسمالیةال اإلرتباطت .۱٤

 سبتمبر ۳۰كما في  ملیون لایر سعودي ۲٬۲۷۱ بمبلغمعدات وسفن تحت اإلنشاء وشراء ممتلكات  ،لمجموعةل الرأسمالیة اإلرتبطات تمثل
 ملیون لایر سعودي).  ٥۷٥م: ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱( م۲۰۲۰

م بتوقیع اتفاقیة مع كل من شركة الزیت العربیة السعودیة (أرامكو السعودیة) وشركة ھیونداي ۲۰۱۷مایو  ۳۰قامت المجموعة بتاریخ 
للصناعات الثقیلة المحدودة (شركة في كوریا الجنوبیة) وشركة المبریل للطاقة المحدودة (شركة إماراتیة)، لتأسیس شركة إنشاء وتطویر  

الشركاء    سیضخوض بحري في رأس الخیر بالقرب من مدینة الجبیل الصناعیة تسمى بالشركة العالمیة للصناعات البحریة.  وتشغیل مشروع ح 
 سبتمبر  ۳۰كما في  بلغ رأس المال المدفوع من الشركاء  .  من تكلفة المشروع   ملیون دوالر أمریكي)  ۷۰۰ملیار لایر سعودي (  ۲٫٦۲٥ما یعادل  

تتكون ملكیة الشركة الدولیة للصناعات البحریة من التالي: حصة     ملیون دوالر أمریكي).  ۳۹۸ملیار لایر سعودي ( ۱٫٤۹٤  ما یعادل  م۲۰۲۰
بینما حصة شركة    ٪۱۹٫۹٪ وحصة الشركة الوطـنیة السعودیة للنقل البحري ۲۰٪ وحصة شركة المبریل للطاقة المحدودة ٥۰٫۱أرامكو 

سنوات    ۱۰٪ من احتیاجاتھا من السفن التجاریة على مدار  ۷٥. وقعت المجموعة اتفاقیة شراء ما ال یقل عن  ٪۱۰ھیونداي للصناعات الثقیلة ھي  
  خاضعة للشروط واألحكام التجاریة. –سفینة بما فیھا ناقالت النفط العمالقة  ٥۲من تاریخ بدء تشغیل المشروع بما یعادل 

 
   الالحقةحداث األ .۱٥

  للمجموعة المركز المالي  قائمة  على    أثر ھامقد یكون لھا    والتي  م۲۰۲۰  سبتمبر  ۳۰ھیة في  ت المن   منذ الفترة  جوھریةأحداث الحقة  لیس ھنالك أي  
 . الموحدة الموجزةاألولیة  ةی القوائم المال ھذهفي  موضحھو  کما

 تاریخ االعتماد  .۱٦

 .)م۲۰۲۰ أكتوبر ۲٦الموافق (ھـ ۱٤٤۲ ربیع األول  ۹في  الموجزة لإلصدارالموحدة األولیة  المالیةالقوائم ھذه تم اعتماد 
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