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 التكوين والنشاط (1

البترولية والنقليات )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مسجلة في الرياض بالمملكة العربياة الساعودية بالساجل شركة الدريس للخدمات 
 (.1962سبتمبر  12هـ ) الموافق 1382ربيع الثاني  13بتاري   1010002475التجاري رقم 

المحروقاات والزياوت والغااز وخادمات اإلعاشاة تتمثل لنشطة الشركة، طبقاا  لساجلها التجااري، فاي مزاولاة تجاارة الجملاة والتجزئاة فاي 
وإقاماة  10111012400المطهية وغير المطهية وخدمات نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق في المملكة بموجب تارخيص رقام 

دارة وتشاغيل ورش ومغاسل السيارات وشراء األراضاي وإقاماة المبااني عليهاا وإساتثمارها باالبيع لو اإليجاار لصاال  الشاركة وانشااء وإ
 .بات الساخنة والباردة والمأكوالتوتأجير مراكز الخدمة السريعة للمشرو

 

 

 أسس اإلعداد  (2
 

 اإللتزام قائمة -أ
 

المعتمد في المملكة العربية  "التقارير المالية المرحلية" 34وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المختصرة األولية المالية القوائمتم إعداد 
ويجب قراءة هذا القوائم المالية األولية من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدةالسعودية 
األولية  ةيوال تتضمن هذا القوائم المال. 2017ديسمبر  31جنبا الى جنب مع القوائم المالية للسنة السابقة للشركة كما في  المختصرة
ولكن تم إدراذ  ةيالمال ريللتقار ةيالدول رييالمعدة وفقا  للمعا ةيات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالموعلكافة الم المختصرة

المركز المالي واألداء المالي  في راتياألحداث والمعامةت الهامة لفهم التغ ريالمحددة لتفس ةيريالتفس ضاحاتيواإل ةيالمحاسب اساتيالس
 للسنة السابقة. ةيمنذ القوائم المال للشركة

 

 

 

 

والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9األولى التي يتم فيها تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  المختصرةهذا القوائم المالية األولية 
 خ(.-3ت في السياسات المحاسبية الهامة في االيضاح رقم )اوتم توضي  التغير .15

 

 

 

 

بحيث يلزم الشركات المدرجة  2016لكتوبر  16الموافق  هـ1438محرم  15لصدرت هيئة السوق المالية قرار مجلس المفوضين بتاري  
طبيق نموذذ التكلفة عند قياس لصول الممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية واألصول غير الملموسة عند تبني المعايير الدولية تب

سنوات تبدل من تاري  تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مع االستمرار في التقيد  3مالية لفترة مدتها إلعداد التقارير ال
باشتراطات االفصاح عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب لو تحث على 

 ة. االفصاح عن القيمة العادل
 
 
 
 

لاير سعودي ومع ذلت فإن اإلدارة ولعضاء مجلس 234.031.136تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 
المستمرة وإعادة جدولة السداد تم إعداد هذا  بالتزاماتهااإلدارة يتوقعون قدرة الشركة على الحصول على التدفقات النقدية الكافية للوفاء 

 وفقا لمبدل االستمرارية. المختصرةاألولية  القوائم المالية
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   أساس القياس  -ب
ومباادل االسااتحقاق المحاساابي باسااتثناء الموجااودات  علااى لساااس التكلفااة التاريخيااة المختصاارةاألوليااة  األوليااة الماليااة القااوائمتاام إعااداد 

 المالية.والمطلوبات 
 
 
 
 

 

 

 

 

   العملة الوظيفية وعملة العرض  -ج
 باللاير السعودي والذي يمثل العملة الوظيفية للشركة. المختصرةاألولية  المالية القوائمتظهر 
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 التقديرات واإلفتراضاتاألحكام واستخدام  -د
 

وتقااديرات  وفقااا للمعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة يتطلااب قيااام اإلدارة بإجتهااادات المختصاارة األوليااةالماليااة  القااوائمإن إعااداد 
وافتراضات توثر في تطبيق السياسات والمبالغ المدرجاة للموجاودات والمطلوباات واإليارادات والمصاروفات. قاد تختلاف النتاائة الفعلياة 

 عن هذا التقديرات.
على وجه الخصوص، المعلومات حول األمور الهاماة بشاأن تقادير عادم التيقاين فاي تطبياق السياساات المحاسابية ذات التاأثير الهاام علاى 

 تلخص على النحو التالي:   المختصرةاألولية  المالية القوائمالمبالغ المعترف بها في 
-  

العامة  لموسة والموجودات غير الملموسة بصورة دورية اعتمادا على الحالةتقوم اإلدارة بإعادة تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات الم -
 .لهذا الموجودات وتوقعات اإلدارة ألعمارها اإلنتاجية في المستقبل

 

هي من الفترة عندما تصب  الشركة قادرة على فرض رسوم  ملموسة المتياز تقديم الخدماتالموجودات غير لالعمر االنتاجي المقدر ل -
 امة مقابل استخدام البنية التحتية إلى انتهاء فترة االمتياز.على الع

-  

تقوم اإلدارة بمراجعة القضايا المقامة ضد الشركة بصورة مستمرة اعتمادا على دراسة قانونية معدة من قبل مستشاري الشركة القانونيين  -
 القضايا.والتي تبين المخاطر المحتملة التي قد تتحملها الشركة في المستقبل جراء تلت 

 

تقوم اإلدارة بتقدير المخصص لتخفيض قيمة المخزون الى القيمة القابلة للتحصيل اذا كانت تكلفة المخزون غير قابلة لةسترداد او  -
تعرض المخزون للتلف او للتقادم بشكل كلي او جزئي او اذا كان سعر البيع اقل من التكلفة او اي عوامل اخرى تتسبب في انخفاض 

 ابلة لةسترداد عن القيمة الدفترية.القيمة الق
-  

 تقوم اإلدارة بتقدير القيمة القابلة لةسترداد للموجودات المالية لتحديد ما إذا كان هنات لي تدني في قيمتها.
 
 
 
 

ات المحاسبية والمصادر الهامة للتقديرات وحاالت عادم التأكاد والتاي لهاا تاأثيرا  االدارة الهامة عند تطبيق السياس ألحكامالمجاالت الهامة 
الهاماة الجديادة والمصاادر الهاماة للتقاديرات وحااالت عادم  األحكاامجوهريا مماثلة لتلت المبينة في القوائم المالياة للسانة الساابقة باساتثناء 

 خ(.-3ح )المبينة في االيضا 15المالي رقم  ار الدولي للتقريروالمعي 9رقم  التأكد المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
 

التاي تام فيهاا تغييار  الفتارةيتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المطبقة باستمرار ويتم االعتراف بالتغيرات في التقديرات المحاسابية فاي 
 التقديرات والسنوات القادمة التي تتأثر بذلت التغيير. 

 

\ 

 

 قياس القيمة العادلة:

إلتزام بين لطراف مطلعة وبنفس شروط التعامل مع الغير  قد يتم تحصيله من بيع لصل لو دفعة لتحويلالذي تمثل القيمة العادلة المبلغ  -
 ويعتمد قياس القيمة العادلة على الشروط التالية:

السوق الرئيسية للموجودات لو المطلوبات، لو السوق األكثر فائدة للموجودات والمطلوبات وذلت في حالة عدم وجود سوق رئيسية يجب  -
 ان تكون الشركة قادرة على التعامل من خةل السوق االكثر افادا.

للمةحظة قدر اإلمكان. تقوم الشاركة بتحدياد القيماة عند قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات تستخدم الشركة مدخةت سوق قابلة 
ماة العادلة باستخدام لساليب التقييم. كما تقوم الشركة باستخدام المستويات التالية والتي تعكاس لهمياة المادخةت المساتخدمة فاي تحدياد القي

 العادلة:
 : لسعار مدرجة )غير معدلة( في سوق نشط الصول لو مطلوبات متماثلة.1المستوى -

التي يتم تحديدها للموجودات  1: لساليب تقييم تعتمد على مدخةت باستثناء األسعار المتضمنة المدرجة في المستوى 2المستوى -
 والمطلوبات بصورة مباشر لو غير مباشرة.

ت ال يمكن )مدخة ال تعتمد على معلومات السوق المتاحة : لساليب تقييم االصول لو المطلوبات باستخدام مدخةت هامة3المستوى -
 تتبعها(.اذا كانت المدخةت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات.

 تعترف الشركة بالتحويةت بين مستويات القيمة العادلة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير في نفس الوقت الذي  يحدث فيه التغيير. -
 .تعتقد اإلدارة بأن تقديراتها وافتراضاتها معقولة وكافية

 

 

 

7 
 



 
 

 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
 ) شركة مساهمة سعودية (

 تتمة - )غير مراجعة( األولية المختصرة حول القوائم المالية ايضاحات
 2018سبتمبر  30في  لفترة التسعة أشهر المنتهية

 

 

 ملخص بأهم السياسات المحاسبية (3
 

معياار المحاسابة هاي  2018 سابتمبر 30المنتهياة فاي  للفتارة المختصارة األولياةالمالياة  القوائمإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
مان الهيئاة  واإلصادارات األخارى المعتمادةالمعتماد فاي المملكاة العربياة الساعودية والمعاايير  "التقارير المالية المرحلية" 34الدولي رقم 

جنبا الى جنب مع القوائم المالياة للسانة الساابقة للشاركة  المختصرةويجب قراءة هذا القوائم المالية األولية السعودية للمحاسبين القانونيين 
 ونورد فيما يلي بيانا  بأهم السياسات المحاسبية المتبعة: ،2017ديسمبر  31كما في 

 

 لمالية األدوات ا -أ

 الموجودات المالية غير المشتقة

المبادئي ببااقي الموجاودات المالياة  والذمم المديناة فاي التااري  التاي نشاأت فيهاا. ياتم اإلعتاراف تمويلتقوم الشركة باإلعتراف المبدئي بال
 األخرى في تاري  المتاجرة، وهو التاري  التي تصب  الشركة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة المالية.

فاي  باالستغناء عن الموجودات المالية عند إنتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية، لو ياتم نقال الحاق تقوم الشركة
الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم نقل جميع المخاطر والمنافع الخاصة بها بشكل جوهري بملكياة الموجاودات 

 المالية. إن لي فائدة في نقل الموجودات المالية التي تم إنشاوها لو تحتفظ بها الشركة يتم إثباتها كأصل لو إلتزام منفصل.

فقاط  المختصارة األولياة المركاز الماالي قائماةاص بين الموجاودات المالياة والمطلوباات المالياة وإظهاار المبلاغ الصاافي فاي يتم إجراء تق
عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلت، وكذلت عندما يتم تسويتها على لساس التقاص لو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوباات 

 في نفس الوقت.
 

 والذمم المدينة تمويلال
والذمم المدينة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة لو قابلة للتحديد وال ياتم تاداولها فاي ساوق نشاط. إن مثال هاذا الموجاودات  تمويلإن ال

تم قيااس يتم اإلعتراف المبدئي بهاا بالقيماة العادلاة مضاافا  لهاا لياة تكااليف معاامةت تخصاها بشاكل مباشار. والحقاا  لةعتاراف المبادئي يا
 والذمم المدينة بالكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة مطروحا  منها لية خسائر تدني.  تمويلال

 

 لداة الدين
يعتمد القياس الةحق ألدوات الدين على طبيعة استخدام المجموعة في إدارة األصول والتدفقات النقدية الناتجة عن استخدام ذلات األصال. 

 ة بتصنيف لدوات الدين بالقيمة المطفأة وذلت بناء  على ما يلي:تقوم المجموع
 .على التدفقات النقدية التعاقديةيتم االحتفاظ باألصل ضمن نشاط األعمال بهدف الحصول   -ل
 المبلغ القائم.توض  الشروط التعاقدية تواري  محددة للتدفقات النقدية والتي تكون دفعات لصل الدين والفائدة المحتسبة على   -ب

يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار لي خصم لو عةوة على الشراء والرسوم لو التكاليف التي تشكل جزءا ال يتجزل مان 
 .معدل الفائدة الفعلي

 

 النقد وما في حكمه
 ثةثة لشهر فما دون منذ تاري  الربط.يتكون النقد وما في حكمه من لرصدة النقد وودائع الطلب التي لها تاري  استحقاق ل

 

 المشتقة المطلوبات المالية غير
 ية.ليتم االعتراف المبدئي بالمطلوبات المالية في تاري  المتاجرة، وهوالتاري  التي تصب  الشركة طرفا  في األحكام التعاقدية لألداة الما

 مسوولية الشركة اللتزاماتها التعاقدية، للغيت لو انتهت.تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند إبراء 
فقاط  المختصارة األولياة المركاز الماالي قائماةيتم إجراء تقاص بين الموجاودات المالياة والمطلوباات المالياة وإظهاار المبلاغ الصاافي فاي 

وتسوية المطلوباات ص لو يكون تحقق الموجودات عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة لذلت، وكذلت عندما يتم تسويتها على لساس التقا
 في نفس الوقت. 

تمتلاات الشااركة المطلوبااات الماليااة غياار المشااتقة التاليااة: الاادائنون التجاااريون ودائنااون سخاارون، والمصاااريف المسااتحقة والمخصصااات 
 عةقة.  والمطلوب الى اطراف ذات

بالقيمة العادلة مطروحا منه لي تكاليف للمعامةت التي تخصاها بشاكل مباشار. والحقاا  يتم االعتراف المبدئي لمثل هذا المطلوبات المالية 
 باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. لةعتراف المبدئي يتم قياس المطلوبات المالية بالكلفة المطفأة
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 األسهم العادية –رلس المال  -

لمرتبطة مباشرة بإصدار األسهم العادية يتم االعتراف بها كخصم من تصنف األسهم العادية ضمن حقوق الملكية. التكاليف اإلضافية ا
 حقوق الملكية.

 

 والمعدات  الممتلكات -ب

 االعتراف والقياس( *)

 والمعدات بالتكلفة بعد تنزيل االستهةت المتراكم وخسائر التدني. تقاس بنود الممتلكات
 

األصاال ولي تكاااليف لخاارى مباشاارة متعلقااة بوضااع األصاال فااي حالااة التشااغيل جاااهزا  تتضاامن التكلفااة النفقااات المرتبطااة مباشاارة بإقتناااء
 لةستخدام المقصود. يتم رسملة تكلفة البرامة المتعلقة باآللة ضمن تكلفة هذا اآللة .

 

 لكات والمعدات.من تلت الممت عندما يختلف العمر اإلنتاجي لبنود الممتلكات والمعدات فيتم المحاسبة عنها كبنود )عناصر رئيسية(
 

ياتم احتساااب األربااح لو الخسااائر الناتجاة عاان إساتبعاد بنااد مان بنااود الممتلكاات والمعاادات بمقارناة المقبوضااات مان االسااتبعاد ماع القيمااة 
 ةاألوليا الادخل الشاامل قائماةالدفترية لهذا البنود من الممتلكات والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن" المصااريف األخارى" فاي 

 .المختصرة

 التكاليف الةحقة( *)*

ة تسجل كلفة الجزء المستبدل لبند من بنود الممتلكات والمعدات ضمن القيمة الدفترية لذلت البند إذا كان من المحتمل تادفق مناافع اقتصاادي
مستقبلية للشركة تكمن في ذلت الجزء إضافة إلى إمكانية قياس كلفة ذلت الجزء بشكل موثوق، وياتم شاطب القيماة المدرجاة للجازء القاديم 

 األوليااة الاادخل الشااامل قائمااة. تسااجل التكاااليف اليوميااة التااي تتحملهااا الشااركة علااى صاايانة وتشااغيل الممتلكااات والمعاادات فااي المسااتبدل
 عند تكبدها. المختصرة

 
 اإلستهةت( ***)

ت. باساتثناء على طريقة القسط الثابت وعلى مدى العمر اإلنتاجي المقادر لكال بناد مان بناود الممتلكاات والمعادا يتم االعتراف باإلستهةت
 األراضي فة تستهلت.

 يتم استهةت بنود الممتلكات والمعدات من تاري  تركيبها وجاهزيتها لةساتخدام، وبالنسابة للموجاودات المشايدة داخلياا  ياتم اساتهةكها مان
 الها وجاهزيتها لةستخدام.تاري  اكتم

 تطفأ تحسينات المباني المستأجرة على مدى العمر اإلنتاجي للتحسينات لو فترة اإليجار، ليهما لقل.
 فيما يلي معدالت اإلستهةت للبنود الرئيسية للموجودات:

 النسبة المئوية 
  3 المبانـي

 اإلنتاجي، ليهما لقصر.فترة اإليجار لو العمر  تحسينات المباني المستأجرة
 10 المكائن والمعدات
 10 األثاث والتركيبات

 قيمة خردة %20مع  7.14 الشاحنات
 25 – 15 السـيارات

 25 لجهزة الحاسب اآللي
 20 – 12 العدد واألدوات

 

 اإلنتاجية والقيمة المتبقية يتم تقييمها دوريا  في نهاية كل سنة مالية. إن طريقة االستهةت واالعمار -
 

 المشاريع تحت التنفيذ -ج
، وعنادما يصاب  المشاروا جااهزا  لةساتخدام ياتم نقلاه الاى البناد الخااص باه مان ضامن الممتلكاات يد المشاريع تحات التنفياذ بالكلفاةيتم ق 

 .والمعدات
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 االعتراف باإليراد -د

ويتم االعتراف باايراد مبيعاات البضااعة عناد اساتيفاء يتم إثبات اإليرادات من المبيعات عند تسليم البضاعة وتقديم الخدمات إلى العمةء، 
 جميع الشروط التالية:

 منافع والمخاطر الجوهرية المرتبطة بملكية البضاعة الى المشتري.العندما تقوم الشركة بنقل  -

تحتفظ بملكية البضاعة كتدخل إداري مستمر وعندما ال تكون الشاركة فاي وضاع تماارس فياه تحكام فعلاي  عندما لم تعد الشركة -
 هذا البضاعة.على 

 عندما يكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بعملية البيع. -

 ل موثوق.عندما يكون من الممكن احتساب التكاليف المتكبدة لو التي سيتم تكبدها بعملية البيع بشك -

 .، ويتم االعتراف بااليرادات االخرى عند تحققهابينما يتم إثبات دخل االيجارات بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار
 

 خ.-3الرجوا الى ايضاح رقم  (.15قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

 المدينون  -ه
يااتم تسااجيل الااذمم المدينااة مباادئيا بالقيمااة السااوقية ويااتم قياسااها الحقااا بالكلفااة المطفااأة مسااتخدما طريقااة الفائاادة الفعليااة ناااقص مخصااص 

 خ.-3الرجوا الى ايضاح  .االنخفاض في قيمة الموجودات المالية النخفاض االدوات المالية
 

 اإليرادات المستحقة -و
ادات المتحققة عن الخدمات المقدمة والبضاعة الموردة إلى العمةء والتاي لام يصادر بهاا فاواتير بعاد تتكون اإليرادات المستحقة من اإلير
 .المختصرة األولية كما في تاري  قائمة المركز المالي

 

 المخزون -ز
، والتاي المتوساط المارج زون وفقا  لطريقاة المخزون بالتكلفة لو صافي القيمة القابلة للتحقق ليهما لقل، ويتم االعتراف بتكلفة المخ يظهر

 تتضمن المصاريف التي تتكبدها الشركة مقابل شراء المخزون. 
 

تكااليف المقادرة والتكااليف الضارورية النشااط االعتياادي مطروحاا  منهاا  تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق الساعر المقادر للبياع فاي ساياق
 .المقدرة إلكمال وإتمام عملية البيع

 

 التقــاص -ح

فقاط  المختصارة األولياة المركاز الماالي قائماةيتم إجراء تقاص بين الموجاودات المالياة والمطلوباات المالياة وإظهاار المبلاغ الصاافي فاي 
عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة وكذلت عندما يتم تسويتها علاى لسااس التقااص لو لن يكاون تحقاق الموجاودات وتساوية المطلوباات 

 في نفس الوقت.
 

 المخصصات -ط

ناشئة  المختصرةاألولية  المركز المالي قائمةيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة إلتزامات )قانونية لو تعاقدية( بتاري  
عن لحداث سابقة ولن تسديد اإللتزامات محتمل لن ينشاأ عناه تادفق خاارذ لمناافع إقتصاادية ويمكان قيااس قيمتهاا بشاكل يعتماد علياه. ياتم 

يد المخصصات عان طرياق خصام التادفقات النقدياة المساتقبلية المتوقعاة بمعادل يعكاس تقييماات الساوق الحالياة للقيماة الزمنياة للنقاود تحد
 والمخاطر المحددة لذلت االلتزام.

 

 المصاريف المدفوعة مقدما   -ي
يمثل هذا البند مبالغ مدفوعة مقدما  لقاء استئجار محطات الوقود والمكاتب وسكن الموظفين وخدمات لخارى. تطفاأ المصااريف المدفوعاة 

 مقدما  بطريقة القسط الثابت على مدى فترات العقود ذات العةقة. 
 

 التكاليف المؤجلة -ك
وقود جديدة في المملكة العربية السعودية لصال  الشركة. تطفاأ التكااليف  تمثل التكاليف الموجلة تكاليف التنازل عن عقود ايجار محطات

 مدى فترات العقود. الموجلة بإستخدام طريقة القسط الثابت على
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 االستثمار في منشأة مداره بصورة مشتركة -ل
تعاقدية تتعهد بموجبها الشركة واألطراف األخرى القيام بنشاط إقتصادي معين يخضع للسيطرة  المشروا المشترت هو عبارة عن إتفاقية

في المشتركة ويعني ذلت لن السياسات التشغيلية والمالية اإلستراتيجية المتعلقة بذلت النشاط تتطلب الموافقة الجماعية لألطراف المشاركة 
طلاب تأسايس منشاأة مساتقلة يكاون لكال طارف مصالحة فيهاا باـ "منشاوت مادارة بصاورة السيطرة. يشار إلاى المشااريع المشاتركة التاي تت

 مشتركة". يتم المحاسبة عن حصة الشركة في المنشأة المدارة بصورة مشتركة وفقا  لطريقة حقوق الملكية.
 

 المختصارة األولياة المااليوبموجب طريقة حقاوق الملكياة، تقياد حصاة الشاركة فاي المنشاأة المادارة بصاورة مشاتركة فاي قائماة المركاز 
بالتكلفة بعد تعديلها بالتغيرات التي تطرل على حصة الشركة في صافي موجودات المنشأة المدارة بصورة مشتركة لفترة ما بعد التأسيس، 

 ناقصا  اإلنخفاض في قيمة اإلستثمار الفردية.
 

 الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع  -م
مان يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة لو الخدمات المستلمة، سواءا  قادمت لم لام تقادم بهاا فاواتير 

 قبل الموردين.
 

 

 اإليرادات غير المكتسبة -ن
كة ولام ياتم اساتخدامها مان قبال تمثل اإليرادات غيار المكتسابة دفعاات مقدماة مساتلمه لقااء بطاقاات وقاود مسابقة الادفع صاادرة عان الشار

 ، باإلضافة إلى العائد غير المكتسب المستلم مقدما  عن اإليجارات.المختصرة األولية العمةء بعد كما في تاري  قائمة المركز المالي
 

 الزكاة -س
الادخل لزكااة والادخل فاي المملكاة العربياة الساعودية، ويحمال المخصاص علاى قائماة ل الهيئاة العاماةيجنب مخصص للزكاة وفقا  ألنظماة 

التاي ياتم فيهاا  الفتارةياتم إجاراء تساويات للفروقاات، إن وجادت، الناتجاة عان إجاراء الرباوط النهائياة خاةل و .المختصارة األولية الشامل
 إصدار مثل هذا الربوط. 

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -ع
م رصد مخصاص ، ويتالمختصرة األولية بتاري  قائمة المركز المالييجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين عن فترات خدماتهم 

( مزاياا الماوظفين ماع األخاذ فاي 19مكافاأة نهاياة الخدماة للماوظفين وفقاا لطريقاة الوحادة المتوقعاة تبعاا للمعياار المحاسابي الادولي رقام )
 مل والعمال السعودي. يتم االعتراف بالمخصص بناء  على القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة.االعتبار قانون الع

 

يتم احتساب القيمة الحالية اللتزامات المزايا المحددة باستخدام افتراضاات لمتوساط النسابة السانوية لزياادة الرواتاب ومتوساط فتارة العمال 
ماالت المستخدمة علاى لسااس ثابات لكال فتارة وتعكاس لفضال تقاديرات االدارة. تحادد نسابة للموظفين ومعدل خصم مةئم. تحتسب االحت

 اء  على لفضل التقديرات المتوفرة عن عائدات السوق المتوفرة حاليا في تاري  التقرير.الخصم بن
 

 وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض التقييم االكتواري كما يلي:
 بطيء معدل دوران الموظفين

 %4 زيادة الرواتب
 %3.5 معدل الخصم للتدفقات النقدية

 

 

 

 

 االحتياطي النظامي    -ف
إلى اإلحتياطي النظامي. ويجوز للشركة التوقف عان  الفترةمن دخل  %10طبقا  لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة لن تحول 

 رلس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. من %30إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ مجموا االحتياطي 
 

 إيرادات ومصاريف التمويل -ص

ئادة تتكون إيرادات التمويل من الفائدة على الودائع لدى البنوت. يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند اساتحقاقها وذلات باساتخدام طريقاة الفا
 الفعالة.

 ألولياةا قائماة الادخل الشاامل، إنشااء لو إنتااذ لصال موهال ياتم االعتاراف بهاا فاي إن تكاليف االقتراض غير مرتبطة مباشرة فاي التملات
 باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. المختصرة
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 العمالت األجنبية  -ق
يتم ترجمة المعامةت التي تتم بالعمةت األجنبية إلى اللاير السعودي خةل الفترة بأسعار الصرف السائدة فاي تااري  إجاراء المعاامةت. 

بأساعار  المختصارةاألولية  المالية القوائميتم ترجمة الموجودات النقدية والمطلوبات النقدية بالعمةت األجنبية إلى اللاير السعودي بتاري  
 الصرف السائدة في ذلت التاري .

 

 .المختصرةاألولية  الدخل الشامل قائمةيتم االعتراف بالفروقات الناشئة عن إعادة ترجمة العمةت األجنبية إلى اللاير السعودي في 
 

 التدني -ر
 

 الموجودات المالية( *)

مالياة لتحدياد فيماا اذا كانات  فترةوالخسائر يتم تقييمها في نهاية كل  ان الموجودات المالية غير المصنفة بالقيمة العادلة من خةل االرباح
هنات اي ادلة موضوعية على التدني في قيمتها، ويكون الموجود المالي متدني في حالة وجود دليل موضوعي يشير الاى حادوث خساارة 

ت النقدياة المساتقبلية المتوقعاة لهاذا الموجاود الماالي بالموجود المالي وان حدث الخسارة لاه اثار سالبي علاى التادفقا األوليبعد االعتراف 
 والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق.   

 

 يتم احتساب خسائر تدني القيماة فيماا يتعلاق باالموجودات المالياة المقاساة بالكلفاة المطفاأة علاى لسااس الفارق باين القيماة الدفترياة والقيماة
قائماة خصومة وفقاا  لمعادل الفائادة الفعلاي األصالي للموجاودات. ياتم اإلعتاراف بالخساائر فاي الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة م

والذمم المدينة. إن الفائدة على الموجاودات المتدنياة ياتم اإلساتمرار  تمويلويتم عكسه في حساب مقابل ال المختصرةالدخل الشامل األولية 
في قيمة خسارة التدني، عندها ياتم عكاس االنخفااض فاي خساارة التادني خاةل  في احتسابها. عند حدوث لمر الحق يودي إلى اإلنخفاض

 .المختصرةقائمة الدخل الشامل األولية 
 

 الموجودات غير المالية( **)

مالياة لتحدياد ماا إذا كاان هناات لي  فتارةيتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات غير المالية لدى الشركة باستثناء المخزون في نهاياة كال 
موشر على التدني. في حال وجاود لي موشار للتادني ياتم تقادير القيماة القابلاة لةساترداد لألصال. إن القيماة القابلاة لةساترداد لألصال لو 

 وحدة توليد النقد هي األعلى بين القيمة المستعملة لو القيمة العادلة بعد تخفيض كلفة البيع.
 

والاذي يعكاس  الزكااةلقيمة المستخدمة يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للقيمة الحالية باساتخدام معادل خصام قبال عند تقدير ا
تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بشكل خاص باألصل لو وحدة تولياد النقاد. لغارض اختباار التادني ياتم تجمياع 

 .بارها بشكل فردي ضمن لصغر مجموعةن ان يتم اختاألصول التي يمك
 

من االصول التي تولد تدفقات نقدية من العمليات المستمرة والتي تعتبر مساتقلة وبشاكل كبيار عان التادفقات النقدياة مان اصاول اخارى او 
موجودات الشركة التي ال تولد تدفقات نقدية داخلية بشكل فردي إذا كان هنات لي موشر على تادني هاذا الموجاودات  وحدة توليد النقد.ان

ب  يتم تقدير القيمة القابلة لةسترداد لذلت األصل لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها ذلت األصال. ياتم االعتاراف بخساارة التادني عنادما تصا
 ل لو وحدة توليد النقد تزيد عن المبلغ المتوقع استردادا.القيمة الدفترية لذلت األص

 

إن خساائر التادني التاي ياتم االعتاراف بهاا فاي فتارات ساابقة ياتم  المختصرة األولية قائمة الدخل الشامليتم االعتراف بخسائر التدني في 
 ودها بعد اآلن.مالية ألية دالئل تظهر انخفاض في قيمة الخسائر وعدم وج فترةتقييمها في نهاية كل 

 

يتم عكس انخفاض في القيمة فقط اذا كان هنات تغيار فاي التقاديرات المساتخدمة لتحدياد مبلاغ األصال القابال لةساترداد. يجاب لن ال يزياد 
المبلغ المرحل المزاد لألصل بسبب عكس خسارة انخفاض القيمة عن المبلغ المرحل الذي كان سايحدد ناقصاا االطفااء لو االساتهةت. لام 

 يتم االعتراف بأية خسارة في انخفاض قيمة األصل في السنوات السابقة.
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 المصاريف -ش
. ويتم تحميل تكااليف ومصاريف بيع وتسويق تتكون المصاريف التي تتكبدها الشركة من مصاريف إدارية وعمومية ومصاريف التشغيل

المبيعات بكامل تكلفاة الماواد والعمالاة المباشارة والتكااليف غيار المباشارة. وياتم تصانيف المصااريف المباشارة وغيار المباشارة األخارى 
لذلت بين المتعلقة باإلدارة والتي ال تتعلق بوظيفة اإلنتاذ كمصاريف إدارية وعمومية. ويتم توزيع المصاريف المشتركة إذا دعت الحاجة 

المالياة بالمصاروفات  الفتارةالمصاريف اإلدارية والعمومية ومصاريف التشغيل على لساس ثابت. ويتم تطبيق مبدل االستحقاق في تحميل 
 تتكون مصاريف البيع والتسويق بشكل لساسي من التكاليف المتكبدة بشأن تسويق منتجات وخدمات الشركة.عمومية. اإلدارية وال

 

 

 التشغيلية المدفوعة /المستلمة عقود اإليجار -ت

تصنف إيجارات الممتلكات والمعدات التي يحاتفظ بموجبهاا الماوجر بكافاة المناافع والمخااطر المصااحبة لملكياة األصال كعقاود إيجاارات 
إليجاار كجازء مان مصااريف ا المختصارة األولياة الادخل الشااملقائمةبطاة بعقاود االيجاار تظهار فاي الحوافز المقبوضاة والمرتتشغيلية. 

علاى لسااس القساط  المختصارة األولياة الادخل الشاامليلية في قائماة الكلية، يتم االعتراف بدفعات اإليجار الناشئة عن عقود التأجير التشغ
الثابت على مدى عمر عقد اإليجار. إن الزيادة في مصروف اإليجاار الناشائة فاي حااالت التضاخم االقتصاادي يعتبار إيجاار طاار  وياتم 

حدوثه. يتم االعتاراف باالفرق باين قيماة اإليجاار علاى لسااس القساط الثابات وباين تلات المتعاقاد عليهاا والتاي تمثال  فترةاالعتراف به في 
 ارات مستحقة" ضمن الموجودات لو المطلوبات حسب مقتضى الحال."إيج

 

 

 
 

 المعلومات القطاعية -ث
يعتبر القطاا جزء لساسي من الشركة يقوم بتقديم منتجات لو خادمات معيناة )قطااا لعماال( لو يقاوم بتقاديم منتجاات لو خادمات فاي بيئاة 
اقتصادية معينة )قطاا جغرافي( وتختلف لرباحه وخسائرا عن لرباح وخسائر القطاعات األخرى. تتبع الشركة قطاا األعمال فقط نظرا  

 ا داخل المملكة العربية السعودية. لمزاولة معظم نشاطه
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة -خ
لاى القاوائم عهي نفس تلت المطبقاة  المختصرةباستثناء ما تم ذكرا لدناا، فإن السياسات المحاسبية المطبقة على هذا القوائم المالية األولية 

. ومن المتوقع ان التغيرات في السياسات المحاسابية ساتنعكس علاى القاوائم المالياة للسانة 2017ديسمبر  31المالية للسنة السابقة كما في 
 .2018ديسمبر  31الحالية كما في 

 

ينااير  1( اعتباارا  مان 15الماالي رقام ) ( والمعياار الادولي للتقريار9لمعيار الادولي للتقريار الماالي رقام )األولي ل تطبيقالقامت الشركة ب
 مل لدناا:وتم توضي  تطبيق هذا المعايير بالكا 2018

 

 

 

 ( 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم)  :األدوات المالية 
وات المالياة، األد (9)، لصادر مجلاس معاايير المحاسابة الدولياة اإلصادار النهاائي للمعياار الادولي للتقاارير المالياة 2014في شهر يوليو 

األدوات المالياة: االثبااات والقيااس وكافاة االصادارات الساابقة للمعياار الادولي للتقااارير  (39)والاذي يحال محال معياار المحاسابة الادولي 
جمع المعيار كافة النواحي الاثةث الخاصاة بالمحاسابة عان مشاروا األدوات المالياة: التصانيف والقيااس، واالنخفااض فاي ي.  (9)المالية 

 القيمة ومحاسبة التحوط. 
 

 

( بهدف تصنيف وقياس 39( بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي رقم )9يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
( المتعلقاة باالموجودات المالياة المحاتفظ بهاا 39لمطلوبات المالية. إال لنه يستبعد الفئات الواردة سابقا فاي معياار المحاسابة الادولي رقام )ا

 والسلف والمتاحة للبيع. تمويلحتى تاري  االستحقاق وال

 

( لم يكن له لثر جوهري على السياسات المحاسبية الخاصة بالشاركة والمتعلقاة بالمطلوباات 9إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 المالية واالدوات المالية المشتقة. وفيما يلي لثر المعيار الدولي للتقرير المالي على تصنيف وقياس الموجودات المالية:
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 ) شركة مساهمة سعودية (

 تتمة - )غير مراجعة( األولية المختصرة حول القوائم المالية ايضاحات
 2018سبتمبر  30في  لفترة التسعة أشهر المنتهية

 

 

 والقياسالتصنيف  (أ)
( عند االثبات األولي، يتم تصنيف الموجاودات المالياة علاى لنهاا موجاودات مالياة مقاساة بالتكلفاة 9وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 -امل اآلخاراستثمارات في لدوات الدين، لو بالقيمة العادلة مان خاةل الادخل الشا -المطفأة، لو بالقيمة العادلة من خةل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات في لدوات حقوق الملكية، لو بالقيمة العادلاة مان خاةل الارب  لو الخساارة. لن تصانيف الموجاودات المالياة وفقاا للمعياار الادولي 

النقدياة لى نموذذ األعمال الذي يتم مان خةلاه إدارة الموجاودات المالياة وكاذلت خصاائص تادفقاتها ( عادة  ما يستند ال9للتقرير المالي رقم )
 التعاقدية. 

 

وكذلت الذمم المدينة التجارية لتحصيل التادفقات النقدياة التعاقدياة ويتوقاع لن تحقاق تادفقات نقدياة تمثال فقاط دفعاات  بالتمويليتم االحتفاظ 
عااايير القياااس بتحلياال خصااائص التادفقات النقديااة التعاقدياة لهااذا األدوات وتوصاالت إلاى لنهااا تفاي بم الشاركة. قاماات والعائادلصال المبلااغ 

 .(9)بالتكلفة المطفأة وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الةحق للموجودات المالية:
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

 خةل الرب  لو الخسارة
ياتم إثباات صاافي المكاساب و الخساائر،  ياتم القيااس الةحاق لهاذا الموجاودات بالقيماة العادلاة.

 وتشتمل على لي فائدة لو دخل توزيعات لرباح، ضمن الرب  لو الخسارة.
يااتم القياااس الةحااق لهااذا الموجااودات بالتكلفااة المطفااأة باسااتخدام طريقااة الفائاادة الفعليااة. يااتم  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

اض. يتم إثبات إيرادات الفائادة ولربااح وخساائر تحويال تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر االنخف
العمااةت األجنبيااة واالنخفاااض فااي القيمااة ضاامن األرباااح لو الخسااائر. يااتم إثبااات لي رباا  لو 

 خسارة ضمن األرباح لو الخسائر.
االستثمارات في لدوات الدين بالقيمة 
 العادلة من خةل الدخل الشامل األخر

لموجااودات بالقيمااة العادلااة. إن إياارادات الفائاادة التااي يااتم احتسااابها يااتم القياااس الةحااق لهااذا ا
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، وكاذلت لربااح وخساائر تحويال العماةت األجنبياة واإلنخفااض 
في القيمة يتم إثباتها ضمن األرباح لو الخسائر. يتم إثبات صاافي األربااح و الخساائر األخارى 

وعند التوقف عن اإلثبات، فإن األرباح و الخساائر المتراكماة فاي  ضمن الدخل الشامل األخر.
 الدخل الشامل يعاد تصنيفها إلى األرباح لو الخسائر.

االستثمارات في لدوات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خةل الدخل 

 الشامل األخر

األرباااح كااإيرادات يااتم القياااس الةحااق لهااذا الموجااودات بالقيمااة العادلااة. يااتم إثبااات توزيعااات 
ضمن األرباح لو الخسائر ما لم تمثل توزيعات االرباح بشكل واض  استرداد جازء مان تكلفاة 
االساتثمار. يااتم اثبااات األرباااح والخسااائر األخاارى ضامن الاادخل الشااامل األخاار وال يااتم إعااادة 

 تصنيفها لبدا إلى األرباح لو الخسائر.
 

" األدوات المالياة " لفئااة الموجاودات الماليااة الخاصااة  9يعارض الجاادول التاالي فئااات القيااس الجدياادة وفقاا للمعيااار الاادولي للتقريار المااالي 
 م:2018يناير  1كما في  بالشركة

 

القياس الجديد وفقا  
للمعيار الدولي للتقرير 

 9المالي 

يمة الدفترية وفقا الق
لمعيار المحاسبة 

 39الدولي 

القيمة الدفترية الجديدة 
وفقا للمعيار الدولي 

 9للتقرير المالي 
    الموجودات المالية

    

 363.280.199 363.280.199 التكلفة المطفأة مدينون تجاريون، صافي
    

 46.083.128 46.083.128 التكلفة المطفأة نقد وما في حكمه
    

  409.363.327 409.363.327 
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 االنخفاض في القيمة (ب)
( بنماوذذ الخساائر االئتمانياة 39( نماوذذ الخساارة المتكبادة فاي معياار المحاسابة الادولي )9يستبدل المعيار الدولي للتقريار الماالي رقام )

فاي لدوات  المتوقعة. ويتم تطبيق النموذذ الجديد على الموجاودات المالياة التاي تقااس بالتكلفاة المطفاأة وموجاودات العقاود واالساتثمارات
 (9ر وليس االستثمارات في حقوق الملكية. ووفقا للمعياار الادولي للتقريار الماالي رقام )لعادلة من خةل الدخل الشامل االخالدين بالقيمة ا

 (.39ة المعترف بها سابقا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )يتم االعتراف بالخسائر االئتماني
 

  تقييم ما اذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قيمة ائتمانية منخفضة.تقوم الشركة بتاري  كل تقرير ب
 

 ( 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )االيرادات من العقود مع العمالء. 

، وحدد طريقة مولفة من خمس خطوات للمحاسبة عن االيرادات 2016وتم تعديله في لبريل  2014لقد صدر هذا المعيار في شهر مايو 
عند حصول العميل علاى السايطرة علاى البضاائع فاي الناتجة عن العقود المبرمة مع العمةء. وبموجب هذا المعيار، يتم إثبات االيرادات 

مان تطبياق المعياار الادولي للتقريار الماالي رقام  المرحلة الزمنية عند تسليم البضائع واالقرار باستةمها. وعليه، لايس هنالات لي لثار هاام
 .( "االيرادات من العقود مع العمةء" على إثبات ايرادات الشركة15)

 

التطبيق  يجب إماللتقارير المالية.  ةالدولي المعاييرحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع متطلبات االعتراف باإليرادات الحالية بموجب 
  لو بعد ذلت التاري . 2018يناير  1فترات السنوية التي تبدل في على التطبيق بأثر رجعي معدل الو بأثر رجعي بالكامل ل

 
 

 معايير وتفسيرات جديدة غير مطبقة -ذ

فاي  إن عدد من المعايير الجديدة، التعديةت والتحسينات على المعايير والتفسايرات ستصاب  ساارية المفعاول بعاد السانة المالياة التاي تبادل
بتقيايم تاأثير لي مان تعاادالت  الشاركة، تقاوم المختصارةاألولياة  المالياة القاوائمتطبيقهاا عناد إعاداد هاذا  م، ولام يات2018 األول من ينااير

 تطويرات المعايير الجديدة.
 
 

 المعايير الجديدة
 

 ( 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ) (2019 في األول من يناير)يطبق عقود االيجار. 

( عقاود اإليجاار، تحادد 17ويساتبدل معياار المحاسابة الادولي رقام ) 2016( فاي ينااير 16تم إصدار المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
( 15لجناة تفسايرات المعاايير رقام )، ( ما إذا كان الترتيب يحتاوي علاى عقاد إيجاار4لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم )

ن المعيار الدولي ( م16) اريالمع حددي( تقييم مادة المعامةت التي تتضمن النموذذ القانوني للتأجير. 27ارات تشغيلية و رقم )حوافز إيج
المحاسابة عان فافاة عقاود  نيمان المساتأجر تطلابيو جااريوالعارض واإلفصااح عان عقاود اإل اسيامبااد  االعتاراف والق للتقرير الماالي

المحاسابة الادولي رقام  اريابموجب مع لييالتمو ريقائمة المرفز المالي مماثلة للمحاسبة عن عقود التأج یلعبموجب نموذذ واحد  جارياإل
إيجارات األصاول "منخفضاة القيماة" )مثال الحواسايب الشخصاية( واإليجاارات قصايرة األجال  -(. إعفاءات االعتراف للمستأجرين 17)

لقاال(. فااي تاااري  باادء عقااد اإليجااار، سااوف يعتاارف المسااتأجر بااااللتزام بتقااديم  لو شااهرا 12)لي عقااود اإليجااار التااي تبلااغ ماادة إيجارهااا 
مدفوعات اإليجار )لي التزام التأجير( واألصل الذي يمثل الحق في استخدام األصل األساسي خةل فترة اإليجاار )لي حاق االساتخدام (. 

لصاول حاق  یومصاروف اإلهاةت علا جاارياإل تازامال یاالعتاراف بشا ل منفصال بمصاروف الفوائاد علا نيمان المساتأجر طلبيسوف 
 االستخدام.

 

كما سيطلب من المستأجرين إعادة قياس التزام التأجير عند وقاوا لحاداث معيناة )مثال تغييار فتارة اإليجاار، لو تغييار مادفوعات اإليجاار 
يعتارف المساتأجر عموماا بقيماة إعاادة قيااس المستقبلية الناجمة عن تغيير فاي موشار لو معادل يساتخدم لتحدياد تلات المادفوعات(. ساوف 

 لموجودات حق االستخدام.  تسويةالتزامات التأجير ك
 

( لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة الحالية وفقا لمعياار المحاسابة 16محاسبة الموجر بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) إن
جمياع عقاود اإليجاار باساتخدام نفاس مبادل التصانيف كماا هاو الحاال فاي معياار (. وسوف يستمر الموجرون في تصانيف 17الدولي رقم )

 ( والتمييز بين نوعين من عقود اإليجارات: عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية.17المحاسبة الدولي رقم )
15 
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لكثر شمولية مما هاو منصاوص علياه  ( ليضا من المستأجرين والموجرين تقديم إفصاحات16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم ) يتطلب
 1(علاى الفتارات السانوية التاي تبادل فاي لو بعاد 16(. يسري المعيار الادولي للتقريار الماالي رقام )17في المعيار المحاسبي الدولي رقم )

. يمكان للمساتأجر لن (15المبكر مسموح به ولكن ليس قبل لن تطبق المنشأة المعيار الادولي للتقريار الماالي رقام ) بيق. التط2019يناير 
 يختار لتطبيق المعيار باستخدام إما بأثر رجعي كامل لو لثر رجعي معدل. وتسم  لحكام االنتقال الخاصة بالمعيار بتخفيضات معينة.

 
 

 

 التعديالت
 (2017 – 2015السنوية للمعايير الدولية للتقارير المالية )الدورات  التعديالت

 

  ( الترتيبات المشتركة.11دمة االعمال والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )( 3المالية رقم )المعيار الدولي للتقارير 

 ( ضرائب الدخل.12معيار المحاسبة الدولي رقم ) 

  تكاليف االقتراض. 23معيار المحاسبة الدولي 
 

 .للشركة المختصرةاألولية  المالية القوائمعلى تعمل على تحديد األثر المالي من تطبيق هذا المعايير  الشركة ان
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 االستثمار في منشأة مداره بصورة مشتركة (4
 

 جي ايه برتشي شركة مع مشترت مشروا اتفاقية الشركة لبرمت ،(2013 يونيو 30 الموافق) 1434 شعبان 21 بتاري  -ل
تين . قامت كل من الشركلوجستيةال خدماتلل رتشييب الدريس تحت اسم مشتركة بصورة مدارة منشأة لتأسيس السويسرية
 .سعودي لاير 500.000 بواقع مالال رلس نصيبها في بدفع ،2015مارس  22بتاري  

 قيمته والبالغ 2018 سبتمبر 30 في المنتهية للفترة المختصرةاألولية  المالي المركز قائمة في الظاهر الرصيد ان
 .السويسرية جي ايه برتشي شركة يخص(  سعودي لاير 4.144.121: 2017ديسمبر  31) سعودي لاير  3.626.730

  فيما يلي بيانا  بحركة االستثمارات:

 جي ايه برتشي جي ايه برتشي 
 سبتمبر 30كما في  

2018 
 2017ديسمبر  31كما في 

      لاير سعودي لاير سعودي 
 1.822.737 2.311.652 الفترةفي بداية 

      488.915 - أرباح االستثمارات
 2.311.652 2.311.652 نهاية الفترة في 
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 
 ) شركة مساهمة سعودية (

 تتمة -)غير مراجعة( األولية المختصرةايضاحات حول القوائم المالية 
 2018سبتمبر  30في  لفترة التسعة أشهر المنتهية

 

 

 تمويلال (5
مليون لاير سعودي  2.305 قدرها 2018 سبتمبر 30كما في  حصلت الشركة، خةل دورة لعمالها العادية، على تسهيةت إسةمية طويلة وقصيرة األجل من بنوت تجارية محلية متنوعة

األجل واوراق دفع وخطابات  تمويل تورق قصير وطويلمليون لاير سعودي(. تشتمل هذا التسهيةت على دفعات مقدمة في الحساب الجاري و 2.380: 2017ديسمبر  31في كما )
ديسمبر  31كما في ) 2018 سبتمبر 30كما في  وديمليون لاير سع 1.259.2 ضمان مقابل الدفعات المقدمة وحسن تنفيذ العقود. لدى الشركة تسهيةت بنكية غير مستخدمة قدرها 

 :سبتمبر 30مليون لاير سعودي(. فيما يلي تفاصيل الرصيد القائم كما في  1.061: 2017

 لاير سعودي(. 338.000.000: 2017ديسمبر  31كما في لاير سعودي ) 125.227.856: 2018 سبتمبر 30كما في  تمويل قصير األجل القائمال بلغ ل (

 األجل من اآلتي: تمويل طويلتكون الي ب(

 نوع التسهيالت البنك
 مبلغ التسهيالت
 باللاير السعودي

 المبلغ المستخدم 
 باللاير السعودي

 الرصيد القائم
طريقة  الغرض باللاير السعودي

 السداد

 السداد

 سبتمبر 30كما في 
2018 

ديسمبر  31كما في 
2017 

 سبتمبر 30كما في 
2018 

ديسمبر  31كما في 
2017 

 سبتمبر 30كما في 
2018 

ديسمبر  31كما في 
2017 

تاريخ سداد 
 أول قسط

تاريخ سداد 
 آخر قسط

 بنت الرياض
تورق متجدد  تمويل

 شهري تمويل العمليات  88.000.000 70.888.889 88.000.000 88.000.000 150.000.000 150.000.000 طويل اآلجل
مارس  30

2013 
مارس  7

2020 

مجموعة سامبا 
 المالية

تورق متجدد  تمويل
 2.368.437 - - - 100.000.000 35.000.000 طويل اآلجل

تمويل رلس المال 
العامل وشراء 

 ربع سنوية ممتلكات ومعدات
ديسمبر  29

2013 
 يونيو17

2018 

 بنت البةد
تورق متجدد  تمويل

 41.413.534 21.256.526 22.000.000 22.000.000 150.000.000 100.000.000 طويل اآلجل

شراء شاحنات 
 شهري ومحطات وقود

يوليو  4
2012 

لغسطس  17
2020 

البنت األهلي 
 التجاري

تورق طويل  تمويل
 ربع سنوية شراء شاحنات 120.000.000 88.000.000 120.000.000 120.000.000 125.000.000 125.000.000 األجل

ابريل  15
2017 

فبراير  15
2020 

  410.000.000 525.000.000 230.000.000 230.000.000 180.145.415 251.781.971     
 
 

صادرة من قبل الشركة. إن بعض  مالية وفقا  للمعدالت السائدة بين البنوت في المملكة العربية السعودية زائدا  الهامش المتفق عليه، وهي مضمونة بسندات إذنية لعباءتحمل التسهيةت لعةا 
 التسهيةت لعةا مضمون ليضا  بتنازل عن متحصةت العقود.

األولية  بضرورة الحفاظ على السيولة ونسبة الدين، وصافي نسبة الرفع المالي ونسبة تغطية خدمة الدين وإجمالي حقوق المساهمين لعةا، تعهدات ماليه تمويليات التتضمن إتفاق
 .المختصرة
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 تتمة -مراجعة( )غير األولية المختصرةايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية التسعةلفترة 
 

 

 رأس المال  (6
 50مليون لاير سعودي(، ويتكون مان  500: 2017) 2018 سبتمبر 30مليون لاير سعودي كما في  500يبلغ رلس مال الشركة 

 لاير سعودي للسهم. 10مليون سهم ( مصدر ومدفوا بالكامل، بقيمة اسمية قدرها  50: 2017مليون سهم )
 
 األرباح ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارةتوزيعات  (7

 

(، علااى 2018مااارس  05هااـ )الموافااق 1439 الثااانيجمااادى  17صااادقت الجمعيااة العموميااة، خااةل إجتماعهااا الااذي عقااد بتاااري  

مان راس ماال الشاركة(، وصارف  %10لاير ساعودي للساهم، )وتمثال  1مليون لاير ساعودي بواقاع  50توزيع لرباح نقدية قدرها 

 مليون لاير سعودي. 1.4ألعضاء مجلس اإلدارة قدرها مكافأة 
 
 المستحقة مخصص الزكاة (8

  

 الزكوية الربوط

ديسامبر  31عن جميع السنوات حتى  في المملكة العربية السعودية لزكاة والدخلل الهيئة العامةقدمت الشركة إقراراتها الزكوية إلى  
بإجراء  الهيئة العامة. قامت 2007ديسمبر  31النهائية عن جميع السنوات حتى  لزكاة والدخل الربوطل الهيئة العامة. لجرت 2017

 ملياون لاير ساعودي. 23، وطالبات فياه الشاركة بادفع مبلاغ قادرا 2016الاي  2008ديسامبر  31ات المنتهياة فاي الربط عن السانو
لهذا اإلعتراض ستكون في صال  الشركة مما  النهائيةاالدارة لن النتيجة  ترى .الهيئةبط لدى وقدمت الشركة إعتراض على هذا الر

 لقااء لياة إلتزاماات المختصارةاألولياة  يتوافق مع رلي االستشاري الزكوي، وبالتالي لم يجنب لي مخصاص فاي هاذا القاوائم المالياة
 زكوية إضافية قد تنشأ عن هذا الربط وعن السنوات التي لم يصدر بشأنها ربوط نهائية.

 لزكاة والدخل بعد.لالهيئة العامة من قبل  2017يسمبر د 31المنتهية في  لربط للسنةلم يتم إجراء ا
 
 ربح السهم (9

تم احتساب رب  السهم المتعلاق بالادخل مان العملياات وصاافي الادخل وذلات بقسامة الادخل مان العملياات وصاافي دخال الفتارة علاى 

 .2018 سبتمبر 30مليون سهم كما في  50المتوسط المرج  لعدد األسهم القائمة خةل الفترة والبالغ عددها 
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة (10
 

مليون لاير سعودي  740.4 ، لدى الشركة إلتزامات محتملة قائمة على شكل خطابات ضمان قدرها2018 سبتمبر 30في كما  (ل)
 مليون لاير سعودي(. 729.2: 2017ديسمبر  31)
 
 

ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون 53.9 قدرها 2018 سبتمبر 30إضافة إلى ذلت، لدى الشركة إلتزامات رلسمالية كما في 
 .لاير سعودي( مليون 100.4: 2017
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 تتمة -مراجعة( )غير األولية المختصرةايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية التسعةلفترة 
 

 

 تتمة –التعهدات وااللتزامات المحتملة  (10
 

 2018 سبتمبر 30مليون لاير سعودي للفترة المنتهية في  189.9 بلغت المصاريف بموجب عقود االيجارات التشغيلية  (ب)
 مليون لاير سعودي(، وتم إدراجها ضمن تكلفة اإليرادات. 184 :2017)

 بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كما يلي: لدى الشركة إلتزامات
 2018سبتمبر  30 

 لاير سعودي
 2017ديسمبر  31 

       لاير سعودي

 145.465.420  141.955.420 خةل سنة
 1.394.371.318  1.342.161.318 لكثر من سنة

 1.484.116.738         1.539.836.738        
 

 المعلومات القطاعية (11

قطاعاات بتحدياد  اإلدارة. قامت فقط ألن الشركة تنفذ نشاطاتها بالكامل داخل المملكة العربية السعودية قطاا األعمال اإلدارة إعتمدت
 األعماالتقارير عن قطاعاات  رفعالشركة ويتم األعمال بالبضائع الموردة والخدمات المقدمة من قطاعات  لنواا على لساس األعمال

 . لداء كل قطاالشركة ألغراض توزيع الموارد وتقييم إلدارة التنفيذية لا إلى

 األعماالقطاعاات  تتكاون الشاركة مان ألغاراض اإلدارة التنفيذياة، .األعمال وفقا  لشاروط التعامال العاادلتتم المعامةت بين قطاعات 
 .التالية

 قطاا الخدمات البترولية -
 قطاا النقليات -

 األعمال:قطاعات وفيما يلي البيانات المالية المختارة حسب 
 قطاع 

 حذف المعامالت قطاع النقليات الخدمات البترولية
 اإلجمالي بين الشركات

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

     8201 سبتمبر 30كما في 
 1.917.353.346 (84.043.226) 662.502.530 1.338.894.042 إجمالي الموجودات
 1.251.422.239 (84.043.226) 355.539.242 979.926.223 إجمالي المطلوبات

 3.863.974.897 (60.118.552) 211.786.759 3.712.306.690 االيرادات 
 158.429.404 - 60.721.714 97.707.690 إجمالي الرب  

 73.121.245 - 35.738.068 37.383.177 إستهةت وإطفاء
 78.906.630 - 28.488.056 50.418.574 الدخل من العمليات 

 61.566.749 - 21.210.081 40.356.668 صافي الدخل 
 88.716.645 - 8.867.821 79.848.824 إضافات للمصاريف الرلسمالية

     2017 سبتمبر 30كما في 
 1.814.958.721 (55.749.422) 689.584.718 1.181.123.425 إجمالي الموجودات
 1.171.573.061 (55.749.422) 398.898.634 828.423.849 إجمالي المطلوبات

 2.524.127.042 (56.972.014) 173.644.622 2.407.454.434 االيرادات 
 137.256.077 - 38.227.885 99.028.192 إجمالي الرب  

 62.889.938 - 35.446.175 27.443.763 إستهةت وإطفاء
 62.437.179 - 9.144.493 53.292.686 الدخل من العمليات 

 51.060.164 - 5.710.801 45.349.363 صافي الدخل 
 3.814.330 - - 3.814.330 إضافات للتكاليف الموجلة

 259.527.593 - 108.290.794 151.236.799 إضافات للمصاريف الرلسمالية
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 تتمة -مراجعة( )غير األولية المختصرةايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية التسعةلفترة 
 

 

 المالية  إدارة المخاطر (12
 

 المالية.تتعرض الشركة للمخاطر التالية جراء استخدامها لألدوات 
 مخاطر اإلئتمان -

 مخاطر السيولة -

 أسعار العمالتمخاطر  -

يبين هذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر أعاله، أهداف الشركة، السياسات وطرق قياس وإدارة 
 المخاطر وإدارة الشركة لرأس المال.

 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر
 الشركة.المخاطر على عاتق إدارة  ومراقبة إدارةتقع المسؤولية الكاملة عن إعداد 

إن سياسات إدارة الشركة للمخاطر معدة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ولوضع ضوابط وحدود مالئمة لمدى 
 التعرض لتلك المخاطر ومن ثم مراقبتها لضمان عدم تجاوز الحدود الموضوعة.

 خاطر بصورة دورية لتعكس التغيرات الحاصلة في ظروف السوق وأنشطة الشركة.يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة الم

من خالل التدريب والمعايير واإلجراءات التي تضعها اإلدارة إلى تطوير بيئة رقابية بناءة ومنظمة بحيث  إدارة الشركةتهدف  
 يتفهم كل موظف دوره والواجبات الموكلة إليه.

 

 مخاطر اإلئتمان 
تنص سياسة مالية.  لخسارةاإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر تمثل مخاطر  

الشركة على أن كافة العمالء الذين يرغبون بالتعامل على أساس اآلجل يخضعون للتحقق من الناحية االئتمانية. إن األدوات 
األرصدة البنكية لدى عدد من  . تقوم الشركة بإيداعذمم العمالءمن  تتكون أساسا  المالية التي تخضع لتركيزات مخاطر االئتمان 

ال  .لدى كل مؤسسة مالية المؤسسات المالية ذات تصنيف ائتماني جيد، ولديها سياسة تقوم على وضع حدود ألرصدتها المودعه
الشركة نفسها معرضة لتركزات مخاطر االئتمان ال تعتبر  هذه المؤسسات. كفاءةتعتقد الشركة بأن هناك مخاطر هامة على عدم 

 والمتواجدين في مناطق متعددة.  األنشطةفيما يتعلق بالمدينين نظرا  لتنوع قاعدة عمالئها العاملين في مختلف 
 

لمخاطر االئتمان كما في المالية تمثل القيمة المدرجة للموجودات المالية القيمة القصوى التي يمكن أن تتعرض لها الموجودات 
 وهي كما يلي : بيان المركز الماليتاريخ 

 ةالقيمة المدرج 
 سبتمبر 30كما في  لاير سعودي

2018 
 31كما في  

       2017ديسمبر 
 363.280.199  445.220.811 مدينون تجاريون، صافي

 46.083.128  59.414.759 النقد لدى البنوت
 42.647.183  38.105.925 إيرادات مستحقة

 37.804.363  34.403.473 الموجودات األخرى 
   4.144.121  3.626.730 جهة ذات عالقة من مستحق

 580.771.698  493.958.994    
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 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 تتمة -مراجعة( )غير األولية المختصرةايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية التسعةلفترة 
 

 

 مخاطر السيولة  
باألدوات المالية. يمكن أن تنتج تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتعهدات المتعلقة  

مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أي أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر السيولة 
 (. تنص5وذلك بالتأكد من توفر التسهيالت البنكية اإلسالمية. تم اإلفصاح عن شروط وأحكام هذه التسهيالت في اإليضاح )

 شروط البيع الخاصة بالشركة على أن يتم سداد المبالغ نقدا  عند توريد البضاعة أو على أساس اآلجل. تسدد الذمم الدائنة التجارية
 يوما  من تاريخ الشراء.  60في العادة خالل 

 

 غير المشتقة : فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية
 

 

 مخاطر أسعار العموالت 

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار العموالت السائدة في  
 ة. التسهيالت البنكية اإلسالمية قصيرة وطويلة األجل المرتبطة بعمولالسوق. تخضع الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن 

 مخاطر العمالت 
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تقوم اإلدارة  

بمراقبة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي، وتعتقد بأن الشركة ال تتعرض لمخاطر عمالت هامة لعدم قيامها بأية معامالت هامة 
والدوالر األمريكي. أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي، وبالتالي فإن بعمالت عدا اللاير السعودي 

 األرصدة والمعامالت بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة. 
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 القيمة
 الدفترية

 

النقدية التدفقات  

 المتعاقد عليها
 

 اقل من سنة

 

 

 اكثر من سنة
     2018 سبتمبر 30

     المطلوبات المالية غير المشتقة
 (112.568.804) (192.804.467) (305.373.271) 305.373.271 البنكية تتمويالال

 - (669.033.914) (669.033.914) 669.033.914 دائنون تجاريون
 - (10.864.663) (10.864.663) 10.864.663 جهة ذات عالقة ىمستحق إل

مصاريف مستحقة الدفع 
 ومطلوبات أخرى

207.130.222 (207.130.222) (207.130.222) 
- 

 - (3.902.661) (3.902.661) 3.902.661 زكاة مخصص 
 (55.117.508) - (55.117.508) 55.117.508 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     

 1.251.422.239 (1.251.422.239) (1.083.735.927) (167.686.312) 

     باللاير السعودي  
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 (171.785.110) (417.996.861) (589.781.971) 589.781.971 البنكية تتمويالال
 - (268.997.507) (268.997.507) 268.997.507 دائنون تجاريون

 - (5.855.808) (5.855.808) 5.855.808 جهة ذات عالقة ىمستحق إل
مصاريف مستحقة الدفع 

 ومطلوبات أخرى
211.724.055 (211.724.055) (211.724.055) - 

 - (4.586.069) (4.586.069) 4.586.069 زكاة مستحقة
 (53.457.001) - (53.457.001) 53.457.001 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     

 1.134.402.411 (1.134.402.411) (909.160.300) (225.242.111) 

     



 
 شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 

 ) شركة مساهمة سعودية (
 تتمة -مراجعة( )غير األولية المختصرةايضاحات حول القوائم المالية 

 2018 سبتمبر 30في  أشهر المنتهية التسعةلفترة 
 

 

 

 النتائج األولية  (13
 قد ال تعتبر موشرا  دقيقا  على نتائة العمليات لكامل السنة. المختصرةإن نتائة العمليات للفترات األولية 

 

 أرقام المقارنة  (14
 الحالية. الفترةالسابقة بما يتماشى مع تبويب  قترةيد تبويب بعض لرقام المقارنة لللع 

 
 المختصرةاألولية اعتماد القوائم المالية  (15

 .(2018 لكتوبر 17 هـ )الموافق1440 صفر 08  بتاري من مجلس اإلدارة  المختصرة األولية اعتمدت القوائم المالية 
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