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الشركة وشركاتھا التابعة ووصف األعمال.١

٥مساھمة سعودیة ("الشركة" أو "البحري") بموجب المرسوم الملكي رقم م/شركة-تأسست الشركة الوطـنیة السعودیة للنقل البحري 
ھـ ١٣٩٩ذو الحجة ١بتاریخ ١٠١٠٠٢٦٠٢٦م) وتم قیدھا بالسجل التجاري رقم ١٩٧٨ینایر ٢١ھـ (الموافق ١٣٩٨صفر ١٢بتاریخ 

م) الصادر بمدینة الریاض.١٩٧٩أكتوبر٢٢(الموافق 

بعة لھا المذكورة أدناه ("المجموعة") في شراء وبیع البواخر والسفن لنقل البضائع واألشخاص والمشاركة یتمثل نشاط الشركة والشركات التا
في عملیات النقل البحري ووكاالت شركات المالحة البحریة وتخلیص البضائع وتنسیقھا على ظھر البواخر ووسائل النقل والتخزین وجمیع 

نقل والكیماویاتالمجموعة نشاطھا من خالل أربعة قطاعات مختلفة ھي نقل النفط الخام ونقل العملیات المرتبطة بالنقل البحري. وتمارس
تملك األراضي والعقارات داخل المملكة أو خارجھا وتملك الحصص في شركات إلىالبضائع العامة ونقل البضائع الجافة السائبة، باإلضافة 

نشاط مماثل أو متمم لھا. لمزاولةأخرى أو االندماج معھا واالشتراك مع الغیر في تأسیس شركات 

القیمة االسمیة وتبلغ ، ٢٠١٦ینایر ١و٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٧مارس ٣١ملیون سھم كما في ٣٩٣٫٧٥یتكون رأس مال الشركة من 
لایر سعودي.١٠للسھم 

األولیة الموحدة الموجزة:القوائم المالیةھذهالمدرجة ضمنالشركات التابعة بنابییليفیما

تاریخ االسم
التأسیس

المقرالنشاطنسبة الملكیة
م٢٠١٦م٢٠١٧

الوالیات المتحدة االمریكیةلسفن الشركةوكیل ٪١٠٠٪١٠٠م١٩٩١أمریكا–الشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري 

اإلمارات العربیة المتحدةاإلدارة الفنیة للسفن٪١٠٠٪١٠٠م٢٠١٠شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة (جیھ ال تي)

المملكة العربیة السعودیةالبتروكیماویاتنقل ٪٨٠٪٨٠م١٩٩٠المحدودةالكیماویاتالشركة الوطنیة لنقل 

المملكة العربیة السعودیةنقل البضائع السائبة٪٦٠٪٦٠م٢٠١٠شركة البحري للبضائع السائبة

:وفیما یلي بیان بالشركة الزمیلة غیر الموحدة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة

المقرالنشاطنسبة الملكیةتاریخ التأسیسالطریقة المحاسبیةاالسم
م٢٠١٦م٢٠١٧

برمودانقل الغاز المسال٪٣٠٫٣٠٪٣٠٫٣٠م١٩٨٠حقوق الملكیة*شركة بتردیك المحدودة 

یتم تسجیل حصة الشركة في نتائج شركة بتردیك المحدودة عن الفترة المالیة للشركة حسب آخر قوائم مالیة معّدة من قبل شركة بتردیك *
ھي جموعةللمالمحدودة. إن الفترة الزمنیة التي تلي آخر قوائم مالیة معدة من قبل شركة بتردیك المحدودة حتى تاریخ القوائم المالیة الموحدة 

أغسطس من كل عام میالدي.٣١سبتمبر وینتھي في ١ین. كما أن العام المالي لشركة بتردیك المحدودة یبدأ في شھر

من ٢٠١٧مارس٣١في اكم:المجموعةأسطول  مكوناً تعمل في قطاعات سفینة) ٨٠: ٢٠١٦مارس ٣١(سفینة ٨٤م، تمتلك المجموعة أسطوالً
مختلفة كما یلي:

شركة أرامكو إلىوثالثین منھا تعمل في السوق الفوري، وناقلة واحدة مؤجرة ست،وثالثین ناقلة نفط عمالقةسبٍعیتكون من الخام:قطاع نقل النفط 
شركة أرامكو للتجارة.إلىللتجارة، وتمتلك الشركة كذلك خمس ناقالت منتجات نفط مكرر جمیعھا مؤجرة 

ناقلة المحدودة (شركة تابعة) وتمتلك واحد وثالثینالكیماویاتیتم تشغیل ھذا القطاع بالكامل عن طریق الشركة الوطنیة لنقل :الكیماویاتقطاع نقل 
، تعمل كما یلي:كیماویات

بموجب عقد تأجیر رأسمالي تم توقیعھ بتاریخ · (شریك تجاري).م مع شركة أودجفل٢٠٠٩ینایر ٣٠ثالث ناقالت مؤجرة على ھیئة حدید عاٍر

في السوق الفوري.· ً أربعة عشر ناقلة تعمل الشركة بتشغیلھا ذاتیا
الشركة العالمیة للشحن والنقل المحدودة التابعة للشركة السعودیة للصناعات األساسیة إلىثالثة عشر ناقلة مؤجرة: ثمان ناقالت مؤجرة ·

شركة أرامكو للتجارة.إلى"سابك"، وخمس ناقالت مؤجرة 
ة واحدة تعمل في تجمع تجاري مع شركة أودجفل (شریك تجاري).ناقل·

یتكون من ست سفن دحرجة تعمل على الخطوط التجاریة بین أمریكا الشمالیة وأوروبا والشرق األوسط وشبھ القارة :قطاع الخدمات اللوجستیة
الھندیة.

یتم تشغیل ھذا القطاع بالكامل عن طریق شركة البحري للبضائع السائبة (شركة تابعة) والتي تمتلك خمس سفن متخصصة قطاع نقل البضائع السائبة: 
الشركة العربیة للخدمات الزراعیة (أراسكو). إلىفي نقل البضائع الجافة السائبة، مؤجرة جمیعھا 



البحريللنقلالسعودیةالوطنیةالشركة
)سعودیةمساھمة(شركة 

تتمة-حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة

-١٠-

عدادأسس اإل.٢

االلتزامبیان١-٢

لمعیار  ً " المعتمد في المملكة العربیة التقریر المالي األولي) "٣٤المحاسبة الدولي (تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقا
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي للمجموعة ھذه ھي أول قوائم مالیة أولیة موحدة موجزة إنالسعودیة.  یةلفترة ثالثة أشھر من السنة المالوفقاً

للمع ً اییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات التي تغطیھا أول قوائم مالیة سنویة معدة وفقا
المعاییر الدولیة تطبیق) "١لدولي للتقریر المالي (تم تطبیق المعیار ا،. وعلیھاألخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

بتطبیق) بخصوص المعلومات المتعلقة ١٥. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح (ملكة العربیة السعودیةالمعتمد في الم"ةمرللتقریر المالي ألول 
. المجموعةالمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة من قبل 

قة مع المعاییرالمتوافالمطلوبة في القوائم المالیة السنویة على كافة المعلومات واالفصاحاتاألولیة الموحدة الموجزةالقوائم المالیة تتضمنال 
لقانونییناالدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین

.٢٠١٧دیسمبر ٣١لسنة التي تنتھي في لوالتي ستطبق 

القوائم المالیة إعداد٢-٢

مبدأ التكلفة التاریخیة )أ

ناه والتي تم أدلمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء بعض الموجودات والمطلوبات المالیة القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقاًإعدادتم 
الموحدة الموجزة:ولیةاألعلى أساس القیمة العادلة في قائمة المركز الماليقیاسھا

تقاس األدوات المالیة المشتقة بالقیمة العادلة.·

المنافع المحددة بالقیمة الحالیة لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة المبالغ المستحقة حسب الوحدة.التزاماتیتم اإلعتراف بمستحقات ·

الوظیفیةعملة الالعرض وعملة)ب

تم للمجموعة.العرضعملة الوظیفیة وكذلك عملة التم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة بالریال السعودي والذي یعتبر 
أقرب ألف ما لم یذكر خالف ذلك.إلىتقریب كافة المبالغ 

قات التدفواألولیة الموحدة الموجزة للدخل والدخل الشاملوالقوائم القوائم المالیة تتضمن قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة إن 
الموجودات تتضمن والتيلقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة احولالتغیرات في حقوق الملكیة واإلیضاحات والنقدیة 

).١وشركاتھا التابعة كما ھو مبین في إیضاح (الشركةوالمطلوبات ونتائج عملیات 

أسس توحید القوائم المالیة .٣

"المجموعة". الشركات التابعة ھي الشركات التي تسیطر علیھا المجموعة. تسیطر المجموعة ـالشركة وشركاتھا التابعة مجتمعة بإلىیشار 
دیھا لالمستثمر فیھا، وعندما یكون المنشأة بمشاركتھا نتیجةفي العوائد المتغیرةتتعرض المجموعة أو یكون لدیھا حقوقعلى منشأة عندما 

ة. یتم توحید الشركات التابعة من تاریخ سیطرممارسة سلطتھا على المنشأة المستثمر فیھامن خالل العوائدالقدرة على التأثیر على تلك 
عند انتقال المنشآتعن تجمیع للمحاسبة االستحواذسیطرة. تقوم المجموعة باستخدام طریقة التلكوحتى تاریخ توقف المجموعة على المنشاة

. یتم ةبصفة عامة بالقیمة العادلة، وكذلك صافي الموجودات المقتناللمجموعةةالمحولاالستحواذ تكلفةقیاس تمیلمجموعة. اإلىالسیطرة
ھرة القیمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المقتناة كشبةغیر المسیطرالملكیةلحقوقتسجیل الزیادة في تكلفة االستحواذ والقیمة العادلة 

األرباح بحصتھا النسبیة من صافي الموجودات منالمسیطرةحقوق الملكیة غیر في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة. یتم قیاس 
المحددة للشركة المقتناة في تاریخ االستحواذ.

غیر الملكیةفي ذلك الشھرة) والمطلوبات وحقوق بما(تتوقف عن إثبات الموجوداتإذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا 
ثباتإفي قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة. یتم ذلكناتجة عن الخسائر والرباح ویتم إثبات األ، األخرىحقوق الملكیةوعناصرالمسیطرة 

محتفظ بھ بالقیمة العادلة.الثمار ستاال

المجموعة بشكل منفصل في قائمة الدخل األولیة الموحدة علیھاتسیطراألرباح أو الخسائر وصافي الموجودات التي ال حصةیتم عرض 
بین شركات المجموعة واالرصدةالموجزة وضمن حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة. یتم استبعاد المعامالت 

ان التابعة لضمللشركاتالمحاسبیةالسیاسات تتماشىغیر محققة ناتجة عن المعامالت بین شركات المجموعة. صاریفموإیرادات وأي
ناء شركة بتردیك استثبالمالیة شركة وشركاتھا التابعة نفس فترات التقاریر تتبع الالمتبعة من قبل المجموعة. المحاسبیةالسیاسات توحید

. )١(كما ھو مبین في إیضاح (شركة زمیلة) 



البحريللنقلالسعودیةالوطنیةالشركة
)سعودیةمساھمة(شركة 

تتمة-حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة

-١١-

السیاسات المحاسبیة الھامة .٤

وغیر ساریة المفعول بعدالصادرة والمعاییرالمعاییر الجدیدة والتعدیالت ١-٤

المعاییر والتفسیراتعلىتتعدیالالوالمعاییر الجدیدة 

من اعتباراًةوالمطبقالصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة قامت المجموعة بتطبیق المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الدولیة 
.م٢٠١٧ینایر ١

)٧مبادرة اإلفصاح (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي )أ

والتي مویلیة، عن األنشطة التشئةالناالمطلوباتالتي تمكن مستخدمي القوائم المالیة من تقییم التغیرات في تتطلب التعدیالت اإلفصاحات
التدفقات أنشطة التمویل للمجموعة، كما ھو مبین في قائمةتمثلالتدفقات النقدیة وغیر النقدیة. التغیرات في كال من التغیرات الناتجة عن تشمل

.فقطالتغیرات في التدفقات النقدیةالموحدة الموجزةالنقدیة األولیة 

) ١٢(لتقریر المالي لتعدیالت على المعیار الدولي )،٢٠١٦-٢٠١٤دورة (التعدیالت السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي )ب
"إلفصاح عن الحقوق في المنشآت األخرى"ا

أو لبیعالغرضاألخرى تنطبق أیضا على الحقوق المصنفة كمحتفظ بھا المنشآتتوضح التعدیالت أن متطلبات اإلفصاح عن الحقوق في 
للمجموعة.لیس ھناك تأثیر لھذا التعدیل على القوائم المالیةالتوزیع.

بعدالمفعولساریةوغیرالمعاییر الصادرة )ج

بالتطبیق المبكر السماحمعم٢٠١٨ینایر ١التي تبدأ بعد فیما یلي المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر ساریة المفعول للفترات السنویة
.األولیة الموحدة الموجزةھذه القوائم المالیةإعدادلم تقم المجموعة بتطبیقھا عند لھا، ولكن

األدوات المالیة–) ٩(المعیار الدولي للتقریر المالي )١(

األدوات المالیة، :)٩النھائي للمعیار الدولي للتقریر المالي (اإلصدار، صدر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة م٢٠١٤في شھر یولیو 
االثبات والقیاس وكافة االصدارات السابقة للمعیار الدولي للتقریر : األدوات المالیة–) ٣٩والذي یحل محل معیار المحاسبة الدولي رقم (

التصنیف والقیاس واالنخفاض في القیمة وھي سبة عن األدوات المالیة). لقد جمع المعیار كافة النواحي الثالث الخاصة بالمحا٩(المالي
، ویسمح بالتطبیق م٢٠١٨ینایر ١) على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد ٩. یسري المعیار الدولي للتقریر المالي (التحوطومحاسبة 

، التحوطاسبة المقارنة. وبالنسبة لمحعلى بیاناتتطبیقھیلزم الوبأثر رجعي المعیار ھذا، یجب تطبیق التحوطباستثناء محاسبة والمبكر لھ. 
مستقبال مع بعض االستثناءات المحدودة. عامشكلالمتطلبات بیتم تطبیق ف

تتوقع المجموعة وجود تأثیر جوھري على قائمة المركز التعتزم المجموعة تطبیق المعیار الجدید بتاریخ السریان المطلوب. وبشكل عام،
.الي وحقوق الملكیةالم

التصنیف والقیاس

ال تتوقع المجموعة وجود أثر جوھري على قائمة المركز المالي أو حقوق الملكیة عند تطبیق متطلبات التصنیف والقیاس المنصوص علیھا 
بالقیمة العادلة. ةأن تستمر في قیاس كافة الموجودات المالیة المقتناوتتوقع،)٩في المعیار الدولي للتقریر المالي ( حالیاً

لتغیرات عرض اباالحتفاظ باألسھم في الشركات غیر المدرجة في سوق األسھم للمستقبل المنظور. تتوقع المجموعة القیام المجموعةتنوي
) لن یكون لھ أثر ٩أن تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي (المجموعةتعتقداإلیرادات الشاملة األخرى، ومن ثمفي القیمة العادلة في 

لىإجوھري. وإذا لم تقم المجموعة بتطبیق ذلك الخیار، فإنھ سیتم االحتفاظ باألسھم بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل وھو ما سیؤدي 
زیادة التقلبات في قائمة الدخل المسجلة.

ري للمعیار الجدید على التصنیف والقیاس لموجوداتھا المالیة.ال تتوقع المجموعة وجود تأثیر جوھ

صل أیتم االحتفاظ بالقروض وكذلك الذمم المدینة التجاریة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة ویتوقع أن تحقق تدفقات نقدیة تمثل فقط سداد
للمعیار الدولي ،علیھالمبلغ والعمولة.  تتوقع المجموعة أنھ سیتم االستمرار في قیاس القروض والذمم المدینة التجاریة بالتكلفة المطفأة طبقاً

یما إذا كانت فقبل التأكدستقوم المجموعة بإجراء تحلیل لخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لھذه األدوات بالتفصیل كما). ٩(للتقریر المالي
).٩(للمعیار الدولي للتقریر الماليدوات تفي بمعاییر قیاسھا بالتكلفة المطفأة وفقاًكافة ھذه األ

االنخفاض في القیمة

من  تتطلب الطریقة الجدیدة لتقویم االنخفاض في القیمة إثبات مخصصات االنخفاض في القیمة على أساس خسائر االئتمان المتوقعة بدالً
). كما تنطبق ھذه الطریقة على الموجودات المالیة المصنفة ٣٩ھو الحال بالنسبة لمعیار المحاسبة الدولي (خسائر االئتمان المتكبدة فقط كما 

للمعیاإلیرادات الشاملة األخرىبالتكلفة المطفأة وسندات الدین التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل بنود  ً الدولي ار، وموجودات العقود طبقا
القروض، وبعض عقود الضمانات المالیة والتزامات) اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء، ومدیني عقود اإلیجار، ١٥للتقریر المالي (

األخرى. لم تقم المجموعة بإجراء تقویم مفصل بعد للكیفیة التي ستتأثر بھا مخصصات االنخفاض في القیمة بالطریقة الجدیدة.
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-١٢-

تتمة-المحاسبیة الھامةالسیاسات.٤

تتمة-وغیر ساریة المفعول بعد الصادرة والمعاییر المعاییر الجدیدة والتعدیالت ١-٤

تتمة-وغیر ساریة المفعول بعدالمعاییر الصادرة )ج

تتمة-األدوات المالیة–) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي ()١(

التحوطمحاسبة 
ً ممارسات إدارة المخاطر بالمجموعة. وكقاعدة عامة، ستكون ھناك عالقات للمعیار الجدید بصورة كبیرة معتتمشى محاسبة التحوط طبقا

تحوط مؤھلة بصورة أكبر لمحاسبة التحوط ألن المعیار یستحدث طریقة تستند على المبادئ بشكل أكبر.

اإلفصاح

بات طبیعة ومدى إفصاحات المجموعة للمتوقع أن تغیر ھذه المتطیقدم المعیار الجدید متطلبات إفصاح موسعة وتغیرات في العرض. من ا
.الجدیدلمعیاراتطبیق فیھایتمالسنة التي فيخصوصاًعن أدواتھا المالیة

اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء)١٥(المعیار الدولي للتقریر المالي )٢(
محل إرشاداتالمعیارھذاویحل االعتراف باإلیرادات.شامل لتحدید توقیت ومبلغ مفاھیمإطار)١٥(المعیار الدولي للتقریر المالي ینشئ
" وتفسیر اتاإلنشاء"عقود )١١("اإلیرادات"، ومعیار المحاسبة الدولي )١٨(، بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي الحالياإلیراداتأثبات

للفترات )١٥(". یسري مفعول المعیار الدولي للتقریر المالي العمیل"برنامج والء )١٣(لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي 
باإلیرادات. فومن غیر المتوقع أن یكون للمعیار أثر ھام على سیاسة المجموعة في االعترا. م٢٠١٨ینایر ١أو بعد منالسنویة التي تبدأ 

عقود اإلیجار)١٦(المعیار الدولي للتقریر المالي )٣(
یقوم المستأجر .في قائمة المركز الماليجاریاإلعقودعنللمحاسبةوحیدنموذج للمستأجرین )١٦(یقدم المعیار الدولي للتقریر المالي 

بسدادھالتزاملالذي یمثاإلیجار ذو الصلة باإلضافة إلى التزاممثل حقھ في استخدام األصل یحق االستخدام التي بباألصل المتعلقباالعتراف
حاسبة تبقى طریقة المذات القیمة المنخفضة. للموجودات اختیاریة لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجارإعفاءاتاإلیجار. ھناك تادفع

ن في تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تمویلي أو تشغیلي. ویستمر المؤجرأيللمعیار الحالي، مشابھةالمؤجر المتبعة من

عقود اإلیجار، ) ١٧(عقود اإلیجار بما في ذلك معیار المحاسبة الدولي إلثباتالحالیة المتطلباتمحل ) ١٦(یحل المعیار الدولي للتقریر المالي 
سیر لجنة وتف،عقد إیجارینطوي علىما للتقریر المالي لتحدید ما إذا كان ترتیبالدولیةالصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر )٤(تفسیرو

الشكل أخذالتي تتجوھر المعامالتقویم) ٢٧(الدولیةوتفسیر لجنة التفسیرات ،الحوافز–" شغیلي"عقود اإلیجار الت)١٥(الدولیةالتفسیرات 
م. مع السماح بالتطبیق المبكر للمنشآت التي تطبق ٢٠١٩ینایر ١أو بعد منیسري المعیار للفترات السنویة التي تبدأ . القانوني لعقد اإلیجار

لمعیار الدولي للتقریر لاألولي لتطبیق اأو قبل تاریخ من"إلیرادات من العقود المبرمة مع العمالء"ا)١٥(المعیار الدولي للتقریر المالي 
.  )١٦(المالي 

عقد إیجاریتضمنتحدید ما إذا كان الترتیب 
، یمكن للمجموعة اختیار ما یلي:)١٦(لتقریر المالي لالمعیار الدولي إلىعند التحول 

، أولعقد اإلیجار على جمیع عقودھا)١٦(المالي للتقریرتطبیق تعریف المعیار الدولي ·
.عقد اإلیجاریتضمنأو اًعملیة وعدم إعادة تقییم ما إذا كان العقد یمثل ایجارتطبیق وسیلة·

التحول
:كمستأجر، یمكن للمجموعة تطبیق المعیار باستخدام

أو،بأثر رجعي·
بأثر رجعي معدل مع وسائل عملیة اختیاریة.·

یر المالیة التقارعدادتطبیق المعیار الدولي إلالمجموعة حالیاًتخططاالختیار باستمرار على جمیع عقود اإلیجار. بتطبیق المستأجر یقوم
ال یتطلب من المجموعة كمؤجر إجراء أي تعدیالت نھج التحول الذي ستقوم تطبیقھ.. لم تحدد المجموعة بعد م٢٠١٩ینایر ١مبدئیا في )١٦(

.بالباطنتأجیرمؤجر وسیط في عقد بخالفاًكون فیھا مؤجرتالتي لعقود اإلیجار

) م٢٠١٦-م٢٠١٤دورة (السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي التعدیالت)د
تم إلغاء شرط مضى الوقت لإلعفاء عند تطبیق :"ةالمعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرتطبیق") ١(لتقریر المالي لالمعیار الدولي ·

م. ٢٠١٨ینایر ١المعیارقابل للتطبیق للفترات التي تبدأ في أو بعد إن .المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمرة األولى
یحق للمشاریع المشتركة الرأسمالیة :"االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشروعات المشتركة"٢٨معیار المحاسبة الدولي رقم ·

أوأي منِشأة أخرى مماثلة إختیار قیاس إستثمارتھا في الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة على أساس القیمة العادلة من خالل 
. ىق ھذا المعیار على أساس كل استثمار على حد. یحق تطبیقائمة الدخل

یحق للمنشآت المستمرة بخالف المنشآت االستثماریة، االستمرار في تطبیق محاسبة القیمة العادلة على منشآتھا التابعة والمطبقة 
ي شركة استثمار فبواسطة مستثمر في شركة زمیلة أو مستثمر في مشروع مشترك. یحق تطبیق ھذا المعیار بشكل منفصل على كل 

م مع السماح بالتطبیق المبكر. ٢٠١٨ینایر ١زمیلة أو في مشروع مشترك. یتم تطبیق ھذا المعیار على الفترات التي تبدأ في أو بعد 
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-١٣-

تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة.٤

تتمة–وغیر ساریة المفعول بعد الصادرة والمعاییر المعاییر الجدیدة والتعدیالت ١-٤
تعدیالت أخرىھـ)

.جوھري على القوائم المالیة الموحدة للمجموعةأثریتوقع أن یكون لھا الواردة أدناه لم تطبق بعد، كما ال المعاییر الجدیدة أو المعدلة 
).٢ریر الماليلتقلتصنیف وقیاس المدفوعات المحسوبة على أساس السھم (تعدیالت على المعیار الدولي ·
)١٠(لمالي اللتقریرتعدیالت على المعیار الدولي الوشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك (ما بیع أو مساھمة الموجودات بین مستثمر ·

).٢٨(ومعیار المحاسبة الدولي 
دیالت ع"عقود التأمین" (ت٤"األدوات المالیة" مع تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ٩تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم ·

)، تتمثل التعدیالت في االستجابة لمالحظات مجاالت األعمال بخصوص تأثیرات تعدد تواریخ ٤معیار التقریر الدولي للتقریرالمالي 
.التطبیق

إال في وجود دلیل على تغیر یتم تحویل الموجودات ال –)٤٠(تحویل الممتلكات االستثماریة (تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي ·
فعلي في االستخدام فقط ال غیر. 

ح تاریخ یوضت-المقدمات المدفوعة"واألجنبیة ةلالعمبمعامالت ال")٢٢(لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي اتتفسیر·
المستخدم لتحدید سعر الصرف.المعاملة 

ة الھامةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبی٢-٤

المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات ىأحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر علإجراءدارةالقوائم المالیة من اإلإعدادیتطلب
الخبرة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل الظروف التي ینتج إلىوالمصروفات. تستند التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا 

ختلف قد تفبالتاليغیرھا من المصادر. عنعنھا أساس إصدار األحكام حول القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال تظھر بسھولة 
التقدیرات.أساساھاعلىبنیتالتيتلكالنتائج الفعلیة عن 

یھا مراجعة التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي یتم فعلىالتعدیالتاثباتة التقدیرات واالفتراضات األساسیة بشكل مستمر. یتم تتم مراجع
علىیؤثرعدیل والفترات المستقبلیة إذا كان التالتقدیرات مراجعة التي یتم فیھافترةالالتقدیرات إذا كان التعدیل یؤثر فقط على الفترة أو في 

المستقبلیة.وكل من الفترات الحالیة 

بوضع التقدیرات واألحكام التالیة التي تعتبر جوھریة في القوائم المالیة:دارةة، قامت اإلمجموعفي سیاق تطبیق السیاسات المحاسبیة لل
تحدید القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة للممتلكات والمعدات·
المخصصات ·
(د).١-١٥كما ھو موضح في إیضاح تقدیرات االكتواري·
تقییم المشتقات ·
انخفاض القیمة·
قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة ·

نقدیةوشبھیةنقد٣-٤

ةستحقممن النقد لدى البنوك والودائع قصیرة األجل ومرابحات األولیة الموحدة الموجزة في قائمة المركز المالي النقدیةشبھویةنقدالتكون ت
.تھاتخضع لمخاطر جوھریة للتغیر في قیمالخالل ثالثة أشھر أو أقل والتي 

المخزون ٤-٤

المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. تقاس تكلفة المخزون المستخدم باستخدام طریقة الوارد أوال صادر أوال یتم قیاس
.شرائھابما في ذلك مخزون الوقود. یتم تحمیل قطع غیار السفن والمواد االستھالكیة األخرى على المصاریف عند 

یف مباشرة مصارأيتكالیف الشحن والنقل والتأمین والرسوم الجمركیة وو(بعد الخصومات التجاریة) تتضمن التكلفة صافي سعر الشراء 
المخزون.باقتناءأخرى متعلقة 

االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة ٥-٤

ات اتخاذ السیاسعلى المشاركة في الھام المقدرةالتأثیر یمثل . ھاماًالتي تمارس علیھا المجموعة تأثیراًةالمنشآالزمیلة ھي تلك الشركة
المستثمر فیھا ولكنھا ال تعد سیطرة أو سیطرة مشتركة على ھذه السیاسات. للمنشآتالقرارات المالیة والتشغیلیة و

رك. لترتیب المشتھا سیطرة مشتركة في صافي موجودات ایالمشترك ھو ترتیب مشترك یكون بموجبھ الحق لألطراف التي لدالمشروع
باإلجماعافقةموباألنشطةالمتعلقةالقراراتتتطلبعندماقائمةوتكونمشتركبشكلعلیھمسیطرتعاقديترتیبھيركةتالمشالسیطرة

بالسیطرة. المشاركةاألطرافمن
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-١٤-

تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة.٤

تتمة-االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة٥-٤

ة والتي كیلإدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزمیلة أو المشاریع المشتركة في ھذه القوائم المالیة باستخدام طریقة حقوق المیتم
تعدل التكلفة والموجزة الموحدةك بالتكلفة في قائمة المركز المالي األولیة ربموجبھا یسجل االستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشت

جاوزتتعندماة المجموعة في األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركة الزمیلة أوالمشروع المشترك. صبعد ذلك بحیث تسجل ح
طویلةیةملكأيتشمل(التي المشتركالمشروعأوالزمیلةالشركةفيملكیتھاالمشتركالمشروعأوالمجموعة خسائر الشركة الزمیلة ةحص

صتھاحبتسجیلالمجموعةتقومال) المشتركالمشروعأولةیالزمالشركةفيالمجموعةاستثمارصافيمنجزءمضمونھافيتشكلاألجل
عنةًبنیاوعاتبمدفقامتأوتعاقدیةأوقانونیةالتزاماتالمجموعةفیھتتكبدالذيبالقدرفقطاإلضافیةالخسائرتسجل. أخرىخسائرأيفي

لمجموعةاتستأنفأرباح،بتسجیلالحقةفترةفيكرالمشتالمشروعأوالزمیلةالشركةقامتذاإو.المشتركالمشروعأوالزمیلةالشركة
.المسجلةغیرالخسائرمنحصتھااألرباحمنحصتھاتتعادلعندمافقطاألرباحھذهفيحصتھاتسجیل

من التاریخ الذيیأو المشروع المشترك باستخدام طریقة حقوق الملكالزمیلةالشركةفيالمجموعةاستثمارعنالمحاسبةتتم تصبح ة اعتباراً
مشتركاً. یزمفیھ الشركة المستثمر فیھا شركة ً ك، تسجل لة أو المشروع المشتریاالستحواذ على االستثمار في الشركة الزموعندلة أو مشروعا

ات المحددة للشركة المستثمر فیھا كشھرة بولالمجموعة في صافي القیمة العادلة للموجودات والمطأي زیادة في تكلفة االستثمار عن حصة 
وتدرج في القیمة الدفتریة لالستثمار. تسجل أي زیادة في حصة المجموعة من صافي القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة 

في قائمة الزمیلة أو المشروع المشترك عن تكلفة االستثم تي یتم فیھا في الفترة الالموجزة األولیة الموحدة الدخلار بعد إعادة التقییم مباشرةً
االستحواذ على االستثمار. 

ھذا التعامل في تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة زمیلة أو مشروع مشترك للمجموعة، تسجل األرباح والخسائر الناتجة عنعندما
مجموعة فقط بقدر ملكیتھا في الشركة الزمیلة أو المشروع المشرك التي ال تتعلق بالمجموعة. القوائم المالیة لل

الممتلكات والمعدات٦-٤

والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم و / أو الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القیمة، إن الممتلكاتتدرج السفن تحت االنشاء و
الموجودات (طویلة األجلئیةاإلنشالمشاریع باوجدت. وتشمل ھذه التكلفة تكلفة استبدال أجزاء من الممتلكات والمعدات وتكالیف االقتراض 

.اإلثباتإذا استوفت معاییر المؤھلة)

تشتمل السفن تحت اإلنشاء في نھایة الفترة المالیة بعض الموجودات غیر جاھزة للغرض الذي اقتنیت ألجلھ. یتم تحویل تلك الموجودات إلى 
الفئات المتعلقة بھا واستھالكھا عندما تصبح جاھزة للغرض الذي أنشئت من أجلھ. 

ھالكموجودات بشكل فرديھذه األجزاءبإثباتعلى فترات، تقوم المجموعة استبدال أجزاء ھامة من الممتلكات والمعدات إلىعند الحاجة 
أعمار إنتاجیة محددة وتستھلكھا وفقا لذلك.

. یتم إثبات إلثباتفي حالة استیفاء معاییر افي القیمة الدفتریة للممتلكات والمعدات تكلفتھإجراء فحص رئیسي، یتم إثبات عندما یتموبالمثل، 
عة إدراج القیمة الحالیة للتكلفة المتوقویتمالموجزة عند تكبدھا. الموحدةاألولیةالدخلقائمةجمیع تكالیف اإلصالح والصیانة األخرى في 

المخصص. إثباتفي تكلفة األصل المعني في حالة استیفاء معاییر ابعد استخدامھالموجوداتإلزالة

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

االعمار اإلنتاجیة (بالسنوات)نسبة االستھالك (%)فئة االصل
٢٠-٣٣٫٣٣-٥مباني وتحسینات
٢٥-١٥٦-٤أسطول ومعدات

١٢-٢٠٥-٨٫٣٣ویات وجراراتاح
١٠١٠أثاث وتجھیزات

٢٥٤أدوات ومعدات مكتبیة
٥-٢٥٤-٢٠سیارات

٦-٢٥٤-١٥أجھزة حاسب آلي
١٠-٢٥٤-١٠ویاتاتجھیزات ساحة الح

١٥-١٥٦-٧أخرى

تھالك تم اسفإنھ ی، أخرىنسب استھالك مناسبةطرق أولھا تطبیق كون یفردیة أجزاء إذا كان بند الممتلكات والمعدات یتكون من مكونات 
تكالیف التسفین).ك(أو إصالحا رئیسیاًیمثل فحصاًاًغیر مادیجزًءأو مادیاًیكون جزًءالمنفصل الجزءعلى حدة. جزءكل 



البحريللنقلالسعودیةالوطنیةالشركة
)سعودیةمساھمة(شركة 

تتمة-حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة

-١٥-

تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة.٤

تتمة-الممتلكات والمعدات٦-٤
كبند واستھالكھلتھرسموبالتالي من تكالیف السفنرئیسيكجزءتسفین فیفإنھ یتم تقدیر أول تكال،المجموعةسفنتكالیفلغرض إثبات

وفي حالة إجراء عملیة .ةالتالیعملیة التسفین تبدأرسملة تكالیف التسفین الالحقة بشكل منفصل واستھالكھا خالل الفترة حتى یتم.منفصل
في قائمة الدخل األولیة الموحدة الم .جزةوتسفین قبل التاریخ المحدد لھا، یتم قید القیمة الدفتریة الحالیة لتكالیف التسفین كمصروف فوراً

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

الموحدة الموجزة عند استبعاد األصل.

ان لمعدات في نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا بأثر مستقبلي إذا كیتم مراجعة القیم المتبقیة واالعمار اإلنتاجیة وطرق االستھالك للممتلكات وا
.مالئماًذلك 

الموجودات غیر الملموسة والشھرة٧-٤

الموجودات غیر الملموسة
ً یتم في القیمة المتراكمة، إن وجدت.االنخفاضوخسائراإلطفاء المتراكم یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة (ماعدا الشھرة) بالتكلفة ناقصا

إطفاء الموجودات غیر الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة. یتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان
. یتم مراجعة القیمة موثوقبشكلدفقاتالتتلكالمجموعة ویمكن قیاس مبلغ إلىبھامن المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة 

ي إذا في نھایة كل سنة مالیة ویتم تعدیلھا بأثر مستقبلقیمتھااإلنتاجیة ومؤشرات االنخفاض في ھاغیر الملموسة واعمارالالمتبقیة للموجودات 
.ضروریاًكان ذلك 

الشھرة
في القیمة، إن اضاالنخفخسائرالشھرة الناتجة عن االستحواذ على العملیات بالتكلفة كما في تاریخ االستحواذ على العملیات ناقصا قیاسیتم 

وجدت.
دات حالوللنقد (أو مجموعات من المدرةحدات الووحدة من كلعلىألغراض فحص االنخفاض في قیمة الشھرة فإنھ یتم تخصیص الشھرة و

.التجمیعلنقد) التي من المتوقع أن تستفید من عملیات لالمدرة

الوحدة. لكتانخفاض قیمة علىمؤشریكون ھناك عندمامتكررنقد التي تم توزیع الشھرة علیھا سنویا، أو بشكل للالمدرةوحدة الیتم فحص 
قلیل القیمة الدفتریة لتتم توزیع خسارة االنخفاض في القیمة أوالًللنقد أقل من قیمتھا الدفتریة، یالمدرةوحدة لإذا كانت القیمة القابلة لالسترداد ل

تناسب على أساس القیمة الدفتریة (مقدار كل أصل والنسبةم توزیعھا على الوحدة ومن ثم على الموجودات األخرى للوحدة بالثألي شھرة 
الموجزة. ال یتم عكس خسارة الموحدةاالولیةالدخلبخسارة االنخفاض في قیمة الشھرة مباشرة في قائمةاالعتراففي الوحدة). یتم 

. عند استبعاد الوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة فأنھ یؤخذ مبلغ الشھرة المتعلقة بالوحدة المنتجة في االعتبار عند الالحقةالفتراتاالنخفاض في 
تحدید الربح أو الخسارة.

مدینو عقود إیجار تمویلي٨-٤

المجموعة كمؤجر
على أنھا عقود المستأجرینإلىیتم تصنیف عقد اإلیجار التي تقوم المجموعة بموجبھا بتحویل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة األصل 

فعات دلإیجار تمویلي. یتم تسجیل عقود التأجیر التمویلي عند بدایة عقد اإلیجار بالقیمة العادلة لألصل المؤجر والقیمة الحالیة للحد األدنى 
اإلیجار أیھما أقل.

نة)، ییتضمن إجمالي االستثمار في عقود اإلیجار التمویلي إجمالي مدفوعات اإلیجار المستقبلیة على عقود اإلیجار التمویلي (ذمم اإلیجار المد
تمویل غیر إیرادكل المؤجرالفرق بین مستحقات اإلیجار وتكلفة االصیتم تسجیل المبالغ المتبقیة المقدرة المستحقة القبض. إلىباإلضافة 

ر یتم مراجعة أي قیمة متبقیة غیوألغراض العرض، یتم خصمھا من إجمالي االستثمار في عقود التأجیر التمویلي .مكتسب عن عقود إیجار
.حینھافيمضمونة للموجودات بشكل دوري وتسجیل أي انخفاض في القیمة المتبقیة 

المجموعة كمستأجر
عند بدء موعةالمجإلىبشكل جوھري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكیة البند المستأجر حولعقود التأجیر التمویلي التي تةیتم رسمل

اإلیجار اتتجزئة دفععقد اإلیجار بالقیمة العادلة لألصل المستأجر أو إذا كانت أقل من ذلك بالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار. یتم 
تمویل یتم إدراج مصاریف الوثابت على الرصید المتبقي من االلتزام. للوصول إلى معدل عائدالتزامات اإلیجار والنقص فيالتمویل بین 

في تكالیف التمویل في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة.المستأجر لألصل

حالة عدم وجود قناعة معقولة بأنھ سیتم نقل الملكیة إلى المجموعة في ي فوعلى مدى العمر اإلنتاجي لألصل. المستأجریتم استھالك األصل 
.العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أو فترة اإلیجار، أیھما أقلاإلیجار، یستھلك األصل على مدىةنھایة فتر

شغیلیة في قائمة تالتشغیلي كمصاریفبموجب عقود اإلیجاراإلیجار . یتم إثبات دفعاتتمویليالالتأجیرعن عقد عقد التأجیر التشغیليیختلف
الدخل األولیة الموحدة الموجزة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.
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تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة.٤

األدوات المالیة ٩-٤

لمنشأة أخرى.األداة المالیة عبارة عن عقد ینشأ عنھ أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالیة أو أداة حقوق ملكیة 

المالیة الموجودات

والقیاساألوليثباتاال

تكالیف المعامالت المتعلقة مباشرة بشراء األصل المالي. تصنف الموجودات المالیة عند االثبات األولي لھا، بالقیمة العادلة زائداً

الفترة الزمنیة التي تنص علیھا األنظمة أو تلك یتم إثبات عملیات شراء أو بیع الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات خالل
المتعارف علیھا بالسوق بتاریخ التداول، أي التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع األًصل.

القیاس الالحق
ألغراض القیاس الالحق، تصنف الموجودات المالیة إلى ثالث فئات وھي:

قروض وذمم مدینة·
حتى تاریخ االستحقاقاستثمارات مقتناة·
موجودات مالیة متاحة للبیع·

القروض والذمم المدینة

تعتبر القروض والذمم المدینة موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحدیدھا وغیر متداولة في سوق مالي نشط. وبعد القیاس
بالتكلفة  ً المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلیة ناقصاً االنخفاض في القیمة. تحسب األولي لھا، تقاس ھذه الموجودات المالیة الحقا

ال یتجزأ من معدل ال مولة عالتكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار الخصم أو العالوة عند الشراء وكذلك أیة أتعاب أو تكالیف تعتبر جزءاً
رادات التمویلیة في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة. یتم إثبات الخسائر الناتجة عن الفعلیة. یدرج إطفاء معدل العمولة الفعلیة ضمن اإلی

االنخفاض في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة ضمن تكالیف تمویل القروض وضمن تكلفة المبیعات أو مصاریف العملیات األخرى 
المتعلقة بالمدینین.

الستحقاقاالستثمارات المقتناة حتى تاریخ ا
تى حتصنف الموجودات المالیة غیر المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو الممكن تحدیدھا والتي لھا تواریخ استحقاق ثابتة كـ "إستثمارات مقتناة 

ولي، یتم تاریخ اإلستحقاق" عندما یكون لدى المجموعة النیة والمقدرة اإلیجابیة على االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق. وبعد القیاس األ
تم یقیاس االستثمارات المقتناة حتى تاریخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي، ناقصا االنخفاض في القیمة. 

ال یتجزأ  ن معدل العمولة ماحتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعین االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وأیة أتعاب أو تكالیف تعتبر جزءاً
الناتجة رالفعلي. یتم إدراج إطفاء معدل العمولة الفعلي ضمن اإلیرادات التمویلیة في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة. ویتم إثبات الخسائ

عن االنخفاض في القیمة في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة كتكالیف تمویلیة.

للبیعالموجودات المالیة المتاحة 

مقتناة "تشتمل الموجودات المالیة المتاحة للبیع على استثمارات أسھم. إن استثمارات االسھم المصنفة كمتاحة للبیع ھي التي ال یتم تصنیفھا كـ 
ألغراض المتاجرة" أو تخصیصھا كـ "مدرجة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ".

بالقیمة العادلة وتدرج األرباح أو الخسائر غیر المحققة في بنود الدخل وبعد القیاس األولي لھا، تقاس الموجودات ً المالیة المتاحة للبیع الحقا
ة رالشامل األخرى وتقید إلى احتیاطي الموجودات المالیة المتاحة للبیع لحین التوقف عن إثبات االستثمارات، و عندئذ یدرج الربح أو الخسا

ى أو یتم اعتبار االستثمارات منخفضة القیمة، وعندئذ یعاد تصنیف الخسارة المتراكمة من احتیاطي المتراكمة في دخل العملیات األخر
ناء ثالموجودات المالیة المتاحة للبیع إلى قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة ضمن التكالیف التمویلیة. یتم إظھار العموالت المكتسبة أ

للبیع كدخل عمولة باستخدام طریقة معدل العمولة الفعلي.االحتفاظ بالموجودات المالیة المتاحة 

تدرج إستثمارات األسھم غیر المتداولة بالتكلفة لعدم إمكانیة قیاس قیمتھا العادلة بشكل موثوق بھ.

مكن تزال مالئمة. عندما ال تتتقوم المجموعة بتقویم ما إذا كانت المقدرة والنیة لبیع موجوداتھا المالیة المتاحة للبیع على المدى القریب ال 
المجموعة في ظروف نادرة من تداول ھذه الموجودات المالیة بسبب أسواق غیر نشطة، یجوز للمجموعة إعادة تصنیف ھذه الموجودات 

المالیة إذا كانت لدى اإلدارة المقدرة والنیة لالحتفاظ بالموجودات في المستقبل المنظور أو حتى تاریخ االستحقاق.
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تتمة-األدوات المالیة ٩-٤
الجدیدة، ةبالنسبة للموجودات المالیة المعاد تصنیفھا من فئة "متاحة للبیع"، تصبح القیمة العادلة بتاریخ إعادة التصنیف بمثابة التكلفة المطفأ

على األصل ضمن حقوق  الملكیة في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة على مدى العمر المتبقي وتطفأ أي أرباح أو خسائر تم إثباتھا سابقاً
ألصل للالستثمار باستخدام معدل العمولة الفعلي. كما یتم إطفاء الفرق بین التكلفة المطفأة الجدیدة ومبلغ االستحقاق على مدى العمر المتبقي

منخفض القیمة، عندئذ یعاد تصنیف المبلغ المسجل ضمن حقوق الملكیة إلى قائمة باستخدام معدل العمولة الفعلي. وإذا ما اعتبر األصل الحقاً
الدخل األولیة الموحدة الموجزة.

التوقف عن االثبات

یتم التوقف عن إثبات الموجودات المالیة (أو أي جزء منھا أو مجموعة من الموجودات المالیة المتشابھة) (أي استبعادھا من قائمة المركز
للمجموعة) عند:المالي

انتھاء الحقوق المتعلقة باستالم التدفقات النقدیة من الموجودات، أو•

قیام المجموعة بتحویل حق استالم التدفقات النقدیة من األصل أو التعھد بسدادھا بالكامل إلى طرف آخر دون أي تأخیر وفق "ترتیبات •
طر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو (ب) لم تقم بتحویل أو اإلبقاء على معظم المنافع فوریة" وإذا ما (أ) قامت المجموعة بتحویل كافة المخا

والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنھا قامت بتحویل السیطرة على األصل.

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة 

للتأكد من وجود دلیل موضوعي على وجود انخفاض في تقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة أولیة موحدة موجزة، بإجراء تقویم 
عند وقوع حدثا أو أكثر منذ االثبات األولي لألصل (حدث  قیمة أصل مالي ما أو مجموعة من الموجودات المالیة. یعتبر االنخفاض موجوداً

موجودات المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل خسارة) وأن لحدث الخسارة أثر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل أو مجموعة ال
موثوق بھ. یشتمل الدلیل على وقوع االنخفاض على مؤشرات توحي بأن المدینین أو مجموعة من المدینین تعاني من صعوبات مالیة ھامة، 

یر البیانات القابلة للمالحظة إلى أو اإلخفاق في سداد أصل المبلغ أو العمولة، أو احتمال اإلفالس، أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى، وعندما تش
وجود انخفاض قابل للقیاس في التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة مثل التغیرات في الظروف االقتصادیة المرتبطة بحاالت االخفاق في

السداد.

الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة

طفأة، تقوم المجموعة في البدایة بإجراء تقویم بصورة فردیة للتأكد من وجود دلیل موضوعي بالنسبة للموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة الم
رعلى وقوع انخفاض في قیمة أي من الموجودات المالیة التي تعتبر ھامة بمفردھا، أو بشكل جماعي بالنسبة للموجودات المالیة التي ال تعتب

لیل موضوعي على وقوع انخفاض في قیمة الموجودات التي تم تقویمھا بشكل فردي للتأكد ھامة بمفردھا. وإذا ما تبین للمجموعة عدم وجود د
كان ھام أم ال، فأنھا تقوم بإدراج األصل في مجموعة من الموجودات المالیة التي لھا خصائص ومخاطر  من وجود انخفاض في قیمتھا، سواًء

د انخفاض في قیمتھا. إن الموجودات، التي یتم تقویمھا على أساس فردي للتأكد ائتمان متشابھة وتقوم بتقویمھا بشكل جماعي للتأكد من وجو
من وجود انخفاض في قیمتھا والتي یتم بشأنھا إثبات أو االستمرار في إثبات خسارة االنخفاض في القیمة، ال یتم إدراجھا في عملیة تقویم

االنخفاض في القیمة التي تتم على أساس جماعي.

دفتریة لألصل من خالل استخدام حساب مخصص، ویتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة. تخفض القیمة ال
ضة، فویستمر في احتساب اإلیرادات التمویلیة المسجلة كإیرادات تمویلیة في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة على القیمة الدفتریة المخ

ة المستخدم في خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة ألغراض قیاس خسارة االنخفاض في القیمة. ویتم شطب القروض باستخدام معدل العمول
أو أنھ تم مصادرة الضمانات أو تحویلھا للمجموعة. وإذا ما ازد د اوالمخصص المتعلق بھا عند عدم وجود توقعات معقولة الستردادھا مستقبالً

، مبلغ خسارة االنخفاض المقدرة نتیجة وقوع حدث بعد اثبات االنخفاض في القیمة، عندئذ یتم زیادة أو أو انخفض، في السنوات الالحقة
استرداد المبلغ المشطوب، عندئذ یقید المبلغ المس ً وذلك بتعدیل حساب المخصص. وإذا ما تم الحقا ً رد تتخفیض خسارة االنخفاض المثبتة سابقا

لدخل األولیة الموحدة الموجزة.إلى التكالیف التمویلیة في قائمة ا

الموجودات المتاحة للبیع

بالنسبة للموجودات المتاحة للبیع، تقوم المجموعة، بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة، بإجراء تقویم للتأكد من وجود دلیل موضوعي على وقوع
انخفاض في استثمار ما أو مجموعة من االستثمارات. 
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تتمة–الھامةالسیاسات المحاسبیة .٤

تتمة-األدوات المالیة ٩-٤

ي عبالنسبة الستثمارات األسھم المصنفة كمتاحة للبیع، فإن االنخفاض الجوھري أو المستمر في القیمة العادلة دون التكلفة یعتبر دلیل موضو
فترة التي یقوم "االنخفاض المستمر" مقابل العلى االنخفاض في القیمة. یقوم "االنخفاض الجوھري" مقابل التكلفة األصلیة لالستثمار، بینما 

تي تم قیاسھا كفرق ال–تقل فیھا القیمة العادلة عن تكلفتھ األصلیة. وفي حالة وجود دلیل على وقوع االنخفاض، یتم استبعاد الخسارة التراكمیة 
خسارة االنخفاض على تلك االستثم في قائمة الدخل األولیة الموبین تكلفة االستحواذ والقیمة العادلة الحالیة ناقصاً حدة ارات المثبتة سابقاً

من اإلیرادات الشاملة األخرى وتدرج في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة. ال یتم عكس خسارة االنخفاض في قیمة استثمارات –الموجزة 
نخفاض في القیمة في اإلیرادات الشاملة األخرى.األسھم من خالل قائمة الدخل، ویتم إثبات الزیادة في قیمتھا العادلة بعد إثبات اال

إن التحدید فیما إذا كان االنخفاض في القیمة "جوھري" أو "مستمر" یتطلب إجراء األحكام. وللقیام بذلك، تقوم المجموعة بتقویم، من بین
التكلفة.عوامل أخرى، الفترة أو المدى الذي ستكون من خاللھ القیمة العادلة لالستثمار أقل من 

ي فویتم االستمرار في احتساب التكالیف التمویلیة المستقبلیة على أساس القیمة الدفتریة المخفضة لألصل باستخدام معدل العمولة المستخدم 
ة. وإذا یخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة ألغراض قیاس خسارة االنخفاض في القیمة. تسجل التكالیف التمویلیة كجزء من اإلیرادات التمویل

زیادة في القیمة العادلة ألداة الدین وأن ھذه الزیادة تتعلق بصورة موضوعیة بوقوع حدث بعد إثبات خسارة االنخفاض ف يما حدث في الحقاً
قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة، یتم عكس قید خسارة االنخفاض في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة.

ةالمالیالمطلوبات

والقیاساالثبات األولي 

وتصنف المطلوبات المالیة عند االثبات األولي لھا كمطلوبات مالیة مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل، أو قروض أو ذمم دائنة أ
كمشتقات تم تخصیصھا كأدوات تغطیة فعالة، حسبما ھو مالئم.

مالت ایتم، في األصل، إثبات كافة المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة، وبالنسبة للقروض والذمم الدائنة، فیتم إظھارھا بعد خصم تكالیف المع
المتعلقة بھا مباشرةً. 

تشتمل المطلوبات المالیة الخاصة بالمجموعة على الدائنین التجاریین واآلخرین، والقروض والسلف. 

حقالقیاس الال
یتوقف قیاس المطلوبات المالیة على تصنیفھا المبین أدناه: 

المطلوبات المالیة المدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل

ألغراض المتاجرة والمطلوبات المالیة تشتمل المطلوبات المالیة المدرجة قیمتھا العادلة من خالل الدخل على المطلوبات المالیة المقتناة
المخصصة عند االثبات األولي لھا لتدرج بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

تصنف المطلوبات المالیة كـ " مقتناة ألغراض المتاجرة" في حالة تكبدھا لغرض إعادة شرائھا في المستقبل القریب. تشتمل ھذه الفئة على 
لما نص علیھ معیار المحاسبة الدولي رقم (األدوات المالیة الم ً ). كما ٣٩شتقة التي أبرمتھا المجموعة ولم یتم تخصیصھا كأدوات تغطیة طبقا

ـ "مقتناه ألغراض المتاجرة" مالم یتم تخصیصھا كأدوات تغطیة مخاطر تصنف المشتقات المدرجة ضمن األدوات المالیة األخرى المنفصلة ك
فعالة. 

.أو خسائر المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزةیتم إثبات أرباح

ي لیتم تخصیص المطلوبات المالیة المخصصة عند االثبات األولي لھا كمطلوبات مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل عند االثبات األو
). لم تقم المجموعة بتخصیص أي من ٣٩والمعاییر التي نص علیھا معیار المحاسبة الدولي رقم (لھا، وكذلك فقط في حالة الوفاء باألسس 

."المطلوبات المالیة كـ "مطلوبات مالیة مدرجة قیمتھا العادلة من خالل قائمة الدخل

القروض والسلف

بالمجموعة. بعد االثبات األولي لھا، تقاس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة تتعلق ھذه الفئة كثیراً ً المرتبطة بعمولة الحقا
ن معدل العمولة الفعلیة. یتم إثبات األرباح والخسائر في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة عند التوقف عن إثبات المطلوبات وكذلك م

خالل عملیة إطفاء معدل العمولة الفعلیة.

ال یتجزأ من تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بع ین االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكالیف التي تعتبر جزءاً
معدل العمولة الفعلیة یدرج إطفاء معدل العمولة الفعلیة كتكالیف تمویلیة في قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة.

تنطبق ھذه الفئة على القروض المرتبطة بعمولة.
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تتمة–المحاسبیة الھامةالسیاسات.٤

تتمة-األدوات المالیة ٩-٤

التوقف عن االثبات

مالیة بأخرى لیتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالیة عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتھاء مدتھ. وفي حالة تبدیل االلتزامات ا
بتعدیل شروط االلتزامات الحالیة، عندئذ یتم اعتبار مثل ھذا التبدیل أو التعدیل كتوقف عن من نفس الجھة المقرضة بشروط مختلفة تماماً، أو 

جزة.واثبات االلتزامات األصلیة واثبات التزامات جدیدة. یتم اثبات الفرق بین القیم الدفتریة المعنیة في قائمة الدخل األولیة الموحدة الم

مقاصة األدوات المالیة

الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي األولیة الموحدة الموجزة فقط عند وجود حق تتم مقاصة 
نظامي ملزم لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بیع الموجودات وسداد 

المطلوبات في آن واحد.

األدوات المالیة المشتقة ومحاسبة تغطیة المخاطر

ة دتستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة لتغطیة بعض أجزاء مخاطر أسعار العموالت الناتجة عن األنشطة التمویلیة. تقوم المجموعة، عا
ات ات في أسعار العموالت. یخضع استخدام األدوبتصنیف ھذه األدوات المالیة المشتقة كتغطیة لمخاطر التدفقات النقدیة المتعلقة بالتغیر

الستراتیجیة إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة. ال تقوم المالیة المشتقة لسیاسات المجموعة في استخدام األدوات المالیة المشتقة طبقاً
د، مالیة المشتقة بالقیمة العادلة عند نشأة العقالمجموعة باستخدام األدوات المالیة المشتقة ألغراض المضاربة. یتم في األصل قیاس األدوات ال

.ویعاد قیاسھا بالقیمة العادلة في الفترات المالیة الالحقة

رة ضمن شیتم إثبات التغیرات في القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة التي تم تحدیدھا على أنھا تغطیة فعالة لمخاطر التدفقات النقدیة مبا
ت جوھریة، بینما یتم إثبات الجزء غیر الفعال من التغطیة في قائمة الدخل الموحدة. وإذا ما أدت تغطیة مخاطر التدفقات حقوق الملكیة إذا كان

یتم إثبات للموجودات أو المطلوبات ماالنقدیة المتعلقة بااللتزام المؤكد أو العملیة المتوقعة إلى إثبات  التي تم إثباتھا -مكاسب/ خسائر، عندئٍذ
، فیتم إثبات ماموجودات أو مطلوبات. وبالنسبة لعملیة التغطیة التي ال تؤدي إلى إثبات للموجودات والمطلوباتاألولي األثباتفـي –سابقاً

المبالغ المؤجلة المدرجة ضمن حقوق الملكیة في قائمة الدخل الموحدة خالل نفس الفترة التي یؤثر فیھا البند الذي تمت تغطیتھ على صافي
.أو الخسارةالدخل 

الموجزة موحدة الاألولیة یتم إثبات التغیرات في القیمة العادلة لألدوات المالیة المشتقة غیر المؤھلة لمحاسبة تغطیة المخاطر في قائمة الدخل 
ك األداة لعند نشؤھا. یتم التوقف عن محاسبة تغطیة المخاطر عند انتھاء سریان أداة التغطیة أو بیعھا أو إنھاءھا أو تنفیذھا، أو عندما لم تعد ت

عن أدوات مةالمتراكمة الناجالمكاسب/ الخسائرمؤھلھ لمحاسبة تغطیة المخاطر. وفي ذلك الوقت، بالنسبة للعملیات المتوقعة، یتم اإلبقاء على 
رالمكاسب/ الخسائتغطیة المخاطر ضمن حقوق الملكیة لحین حدوث العملیة المتوقعة. وفي حالة عدم توقع حدوثھا، یتم تحویل صافي 

.الموجزةالموحدةاألولیة المثبتة ضمن حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل -المتراكمة 

یر متداولة"تصنیف الموجودات والمطلوبات من "متداولة" إلى "غ١٠-٤

الموحدة الموجزة على أساس متداول/ غیر متداول. تعتبر ولیةفي قائمة المركز المالي األتقوم المجموعة بإظھار الموجودات والمطلوبات
الموجودات متداولة وذلك:

.عندما یتوقع تحققھا أو ینوي بیعھا أو استنفاذھا خالل دورة العملیات العادیة·

.أساسي ألغراض المتاجرةفي حالة اقتناؤھا بشكل ·

بعد الفترة المالیة، أو· عندما یتوقع تحققھا خالل اثني عشر شھراً

بع· دعندما تكون نقدیة وشبھ نقدیة ما لم تكن ھناك قیود على استبدالھا أو استخدامھا لسداد أیة مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً
الفترة المالیة.

كـ"غیر متداولة".تصنف كافة الموجودات األخرى 
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تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة.٤

تتمة-تصنیف الموجودات والمطلوبات من "متداولة" إلى "غیر متداولة"١٠-٤
تعتبر كافة المطلوبات متداولة وذلك:

عندما یتوقع سدادھا خالل دورة العملیات العادیة·

.في حالة اقتناؤھا بشكل أساسي ألغراض المتاجرة·

بعد الفترة المالیة، أوعندما· تستحق السداد خالل اثني عشر شھراً

بعد الفترة المالیة.· عند عدم وجود حق غیر مشروط لتأجیل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شھراً

تصنف كافة المطلوبات االخرى كـ "غیر متداولة".

االیرادات١١-٤

إلیرادات من النقلا

لي باستخدام طریقة نسبة اإلنجاز وفقا للمعیار المحاسبي الدواتباإلیراداالعترافاإلیرادات في المقام األول من تقدیم خدمات النقل. یتم تنتج
لنقل على أساس طول الرحلة المقدرة.انجاز . وتحدد نسبة اإلنجاز / ا)١٨(

على  الطریقة المذكورة أعاله، یتم احتساب الرحالت على أساس التفریغ إلى التفریغ. ال یتم إثبات اإلیرادات إذا كانت ھناك شكوك كبیرة بناًء
فیما یتعلق باسترداد المبلغ المستحق والتكالیف ذات الصلة. 

باإلیرادات عند اكتسابھا على مدى الفترة المتفق علیھا من العقد والرحالت والخدمات.االعترافیتم 

عند تقدیم الخدمات على مدى فترة الخدمات التعاقدیة ذات الصلة.خرىاألالمتعلقةیرادات من التأجیر واألنشطة یتم تسجیل اإل

التجاريالتجمعاإلیرادات من 

إلیرادات صافي اھما. یتم إثبات نحیث ساھم الطرفان بسفینة واحدة لكل میلفجأودشركة مع تجمع تجاريفي تابعةحدى الشركات الإدخلت 
على أیام عمل السفینة.اًبناءجمعوالمصروفات من ھذ الت

منافعھا تزید تكالیفھا عنعقود 

ادیة من المنافع االقتصرأكبال یمكن تجنبھا للوفاء بااللتزامات ید تكالیفھا عن منافعھا ھي تلك العقود التي تكون فیھا التكالیفالتي تزعقودإن ال
لتزام الحالي باالاالعترافیتم فإنھ تكالیفھا أكبر من منافعھا، یتوقع أن تكونالتي. بالنسبة للعقودھذه العقودالمتوقع الحصول علیھا بموجب

كمخصص.إثباتھبموجب العقد و

اإلیرادات األخرى 

باإلیرادات األخرى عند اكتسابھا.االعترافیتم 

ترجمة العمالت األجنبیة ١٢-٤

قوم للشركة األم. بالنسبة لكل منشأة، تالوظیفیةالعملة أیضاًيالموحدة الموجزة للمجموعة بالریال السعودي وھاالولیةالمالیة القوائمتظھر
البنود المدرجة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام تلك العملة الوظیفیة.  یتم قیاس و، المجموعة بتحدید العملة الوظیفیة

الزكاة والضرائب ١٣-٤

ة ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربیوفقاًوشركاتھا التابعة في المملكة العربیة السعودیة یجنب مخصص للزكاة للشركة
قائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزة.علىویحمل المخصصالسعودیة 

ي وفقا ألنظمة ضریبة الدخل ذات الصلة فالتابعة خارج المملكة العربیة السعودیة یتم احتساب مخصص ضریبة الدخل للشركات األجنبیة 
لألطراف ع على الدفعات. یتم تكوین مخصص لضریبة االستقطاقائمة الدخل األولیة الموحدة الموجزةعلىویحمل المخصصبلدان التأسیس، 

.الموجزةالموحدة األولیةغیر المقیمة ویتم تحمیلھا على قائمة الدخل
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تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة.٤

تكالیف االقتراض ١٤-٤

طویالًالذي یستغرق مؤھل وأصل باشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج یتم رسملة تكالیف االقتراض المتعلقة م صبح جاھزاًلیإنشاؤه أو إعداده وقتاً
ل الفترة خالكمصروفتكالیف االقتراض األخرى كافةلبیع كجزء من تكلفة األصل المعني. یتم تسجیل لأو غرض الذي أنشئ من أجلھلل

.القروضتلكلىعللحصولالمنشأة التي تتكبدھااألخرىوالتكالیف. تتكون تكالیف االقتراض من التكالیف التمویلیة التي تتكبد فیھا

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة ١٥-٤

تقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على انخفاض قیمة أصل ما. في حالة وجود أي مؤشر أو عندما یكون 
ً من أعلىترداد القابل لالسالمبلغالقابل لالسترداد لألصل. إن المبلغاختبار انخفاض القیمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدیر مطلوبا

ن كالقیمة العادلة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد ناقصا تكالیف االستبعاد والقیمة المستخدمة. یتم تحدیدھا ألصل فردي على حده، ما لم ی
النقدیة من األصول أو مجموعات األصول األخرى. عندما تزید القیمة الدفتریة التدفقاتال ینتج تدفقات نقدیة مستقلة إلى حد كبیرعن األصل

لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قیمتھ القابلة لالسترداد، یعتبر األصل منخفض القیمة ویتم تخفیضھ إلى قیمتھ القابلة لالسترداد.

یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة یم،التقیعند 
متكالیف االستبعاد، تؤخذ معامالت السوق األخیرة في االعتبار. إذا لم یتة لألصل. عند تحدید القیمة العادلة ناقصاًخاصللنقود والمخاطر ال

ةتحدید مثل ھذه المعامالت، یتم استخدام نموذج تقییم مناسب. یتم إثبات ھذه العملیات الحسابیة بمضاعفات التقییم وأسعار األسھم المدرج
ولة أو مؤشرات القیمة العادلة األخرى المتاحة.اللشركات المتد

تتوافقضمن فئات المصروفات التياألولیة الموحدة الموجزةدخلالبخسائر االنخفاض في القیمة للعملیات المستمرة في قائمة االعترافیتم 
. في آلخرامع وظیفة الموجودات المنخفضة القیمة، باستثناء اي ممتلكات تم إعادة تقییمھا سابقا وتم اضافة إعادة التقییم إلى الدخل الشامل

تصل مبلغ إعادة تقییم سابقة.أنى باالنخفاض في القیمة العادلة األخرى أیضا إلاالعترافھذه الحالة، یتم 

الشھرة، یتم إجراء تقییم بتاریخ كل تقریر مالي لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القیمة باستثناءللموجوداتبالنسبة 
ًالمثبتة لم تعد موجودة أو قد انخفضت. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة سابقا

ةالمنتجة للنقد. یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة المعترف بھا سابقا فقط إذا كان ھناك تغییر في االفتراضات المستخدمة لتحدید القیم
لة لالسترداد وز القیمة الدفتریة لألصل القیمة القاباالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة انخفاض في القیمة. یحدد العكس بحیث ال تتجالقابلة ل
صل في بخسارة انخفاض القیمة لألاالعترافوز القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا بالصافي بعد االستھالك في حالة عدم اوال تتج

ال إذا كان األصل مدرجا بالقیمة المعاد تقییمھا، وفي إاألولیة الموحدة الموجزةالدخلبھذا العكس في قائمة االعترافنوات السابقة. یتم الس
ھذه الحالة یعامل العكس كزیادة في إعادة التقییم.

یتم تطبیق المعاییر التالیة أیضا في تقییم انخفاض قیمة الموجودات المحددة:

أن القیمة الدفتریة قد تنخفض إلىدیسمبر وعندما تشیر الظروف ٣١اختبار الشھرة لتحدید االنخفاض في القیمة سنویا كما في یتم ·
قیمتھا.

یتم تحدید انخفاض القیمة للشھرة من خالل تقییم القیمة القابلة لالسترداد لكل وحدة تولید النقد (أو مجموعة وحدات تولید النقد) التي·
ارة انخفاض القیمة. بخساالعترافا الشھرة. عندما تكون القیمة القابلة لالسترداد لوحدة تولید للنقد اقل من قیمتھا الدفتریة، یتم تتعلق بھ

ال یمكن عكس خسائر االنخفاض في القیمة المتعلقة بالشھرة في الفترات المستقبلیة.
دیسمبر إما ٣١غیر المحددة سنویا لتحدید االنخفاض في القیمة كما في غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة یتم اختبار الموجودات·

أن القیمة الدفتریة قد تنخفض قیمتھا.إلىبشكل فردي أو على مستوى لوحدة تولید للنقد، حسبما ھو مالئم وعندما تشیر الظروف 

التوزیعات النقدیة على المساھمین ١٦-٤

على رغبة الشركة. وذلك عند للسماھمین كمطلوبات تقوم المجموعة بإثبات توزیعات نقدیة  الموافقة على التوزیع وأن التوزیع لم یعد متوقفاً
لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، تتم الموافقة على توزیعات األرباح عند  عندما یتم و أالمصادقة علیھا من قبل المساھمینوطبقاً

.یتم إثبات المبلغ المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكیة. مجلس اإلدارةل قبمن لمرحلیةاعتماد التوزیعات ا

منافع الموظفین ١٧-٤

في ما كتقوم المجموعة بتطبیق خطط المنافع المحددة بموجب قانون العمل السعودي المطبق على أساس فترات خدمة الموظفین المتراكمة 
.الموجزةالموحدةاألولیةالماليائمة المركز تاریخ ق

المتوقعة.وحدة الیتم تحدید تكلفة تقدیم المنافع بموجب خطط المنافع المحددة بشكل منفصل لكل خطة باستخدام طریقة ائتمان 

ى لإن إعادة القیاس، التي تشمل المكاسب والخسائر االكتواریة، وتأثیر الحد األقصى لألصول (باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة ع
في صافي الفائدة على صافي التزامات المشمولةت االستحقاقات المحددة) والعائد على أصول الخطة (باستثناء المبالغ صافي التزاما

فترة في الاآلخر االستحقاقات المحددة) یعترف بھا مباشرة في قائمة المركز المالي (مدین أو دائن) لألرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل 
األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة.إلىالتي تحدث فیھا. ال یتم إعادة تصنیف إعادة القیاس 
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تتمة–السیاسات المحاسبیة الھامة.٤

تتمة-منافع الموظفین ١٧-٤

بتكالیف الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في التاریخ االسبق:االعترافیتم 

تعدیل الخطة أو تقلیصھاتاریخ·
التاریخ الذي تعترف فیھ المجموعة بتكالیف إعادة الھیكلة ذات الصلة.·

افي المحددة. تعترف المجموعة بالتغیرات التالیة في صالموجوداتیتم احتساب صافي الفائدة بتطبیق معدل الخصم على صافي االلتزامات أو 
:األولیة الموحدة الموجزةالدخلفي قائمة " التزام المنافع المحددة تحت بند "المصروفات اإلداریة والعمومیة

یضات التخفحسب الوظیفة. تكالیف الخدمة التي تشمل تكالیف الخدمة الحالیة وتكالیف الخدمة السابقة والمكاسب والخسائر من·
والسدادات غیر الروتینیة. 

أو إیرادات الفوائد.مصاریفصافي ·

المخصصات١٨-٤

یتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالیة (قانونیة أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنھ من المحتمل ان یتطلب 
ع تي تتوقلاألمر استخدام الموارد التي تتضمن المنافع االقتصادیة لسداد االلتزام وأنھ یمكن تقدیر مبلغ اإللتزام بشكل موثوق بھ. وفي الحاالت ا

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

غ مستردة.أیة مبال

الموجودات وااللتزامات المحتملة١٩-٤

دوثھا حیتم إجراء تقییم في تاریخ كل فترة مالیة لالعتراف بااللتزامات المحتملة والتي تكون التزامات محتملة ناشئة عن أحداث سابقة ال یمكن 
لكامل سیطرة المجموعة.إال بوقوع وعدم وقوع حدث أو أكثر من األحداث المستقبلیة غیر المؤكدة التي ال تخضع

نافع مال یتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة، ولكن یتم اإلفصاح عنھا عندما یكون من المحتمل تحقیق
اقتصادیة.

السھمربح٢٠-٤

حاملي األسھم العادیة (البسط) على المتوسط المرجح لعدد المتعلقة بتحدد المجموعة العائد األساسي للسھم الواحد بقسمة الربح أو الخسارة 
لعدد حاألسھم العادیة القائمة (المقام) خالل الفترة. لغرض احتساب العائد األساسي للسھم الواحد، فإن عدد األسھم العادیة ھو المتوسط المرج

یة القائمة خالل الفترة ھو عدد األسھم العادیة القائمة في بدایة الفترة، األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. إن المتوسط المرجح لعدد األسھم العاد
أو المصدرة خالل الفترة مضروبة في عامل ترجیح الوقت. عامل ترجیح الوقت ھو عدد األیام التي تكون ةمعدلة بعدد األسھم العادیة المشترا

ون التقریب المعقول للمتوسط المرجح كافیا في العدید من الظروف.فیھا األسھم مستحقة كنسبة من إجمالي عدد األیام في الفترة؛ یك

االحتیاطي النظامي ٢١-٤

یبلغ مجموعمن صافي الدخل في كل سنة إلى االحتیاطي النظامي حتى ٪١٠تحویل الشركةالشركات السعودي، یجب على نظام ألحكاموفقا 
.للتوزیعبل من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر قا٪٣٠حتیاطي اال

التقاریر القطاعیة ٢٢-٤
ألغراض اإلدارة، تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال بناء على عملیاتھا ولھا القطاعات التالیة:

قطاع نقل النفط الخام·

الكیماویاتقطاع نقل ·

قطاع الخدمات اللوجستیة ·

قطاع نقل البضائع السائبة·

جموعةمبھا اإلدارة القطاعات داخل المنشأة التخاذ القرارات التشغیلیة وتقییم األداء. تقوم إدارة الیعتمد أسلوب اإلدارة على الطریقة التي تنظم 
في نھایة كل فترة بمراجعة تقریر القطاعات المذكورة اعاله التخاذ قرارات بشأن الموارد التي یتم توزیعھا على القطاعات وكذلك معاییر 

طاعات.عرض اإلیرادات والمصروفات الخاصة بالق
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القطاعات التشغیلیة .٥

المجموعةة ریعتمد أسلوب اإلدارة على الطریقة التي تنظم بھا اإلدارة القطاعات داخل المنشأة التخاذ القرارات التشغیلیة وتقییم األداء. تقوم إدا
ھا على القطاعات وكذلك معاییر عرض بمراجعة تقریر القطاعات التخاذ قرارات بشأن الموارد التي یتم توزیعمالیة في نھایة كل فترة 

والمصاریف والموجودات والمطلوبات للقطاعات.اإلیرادات 

:٢٢-٤ألغراض اإلدارة، تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال بناء على عملیاتھا كما ھو في اإلیضاح 

للقطاعات التشغیلیة للفترة أ ) ً :مارس٣١المنتھیة في یعرض الجدول التالي أنشطة قطاعات المجموعة وفقا

قطاع نقل قطاع نقل النفط الخام٢٠١٧
الكیماویات

قطاع الخدمات 
اللوجستیة 

قطاع نقل البضائع 
اإلجمالي السائبة 

١٫٣٦٥٫٥٤٧٢٠٠٫١٨١٢٧٢٫٢٦٣٩٩٫٨٤٨١٫٩٣٧٫٨٣٩االیرادات 
)١٫٤٩٤٫٢٦١()٩٢٫١١٧()٢٠٨٫٢٣٤()١٧٣٫١٠٩()١٫٠٢٠٫٨٠١(تكالیف التشغیل

٣٤٤٫٧٤٦٢٧٫٠٧٢٦٤٫٠٢٩٧٫٧٣١٤٤٣٫٥٧٨إجمالي الربح قبل اعانة الوقود
٣٤٫٢١٤-٣٠٫٣٦٩١٫٠٩٥٢٫٧٥٠اعانة الوقود

٣٧٥٫١١٥٢٨٫١٦٧٦٦٫٧٧٩٧٫٧٣١٤٧٧٫٧٩٢إجمالي الربح 

قطاع نقل قطاع نقل النفط الخام٢٠١٦
الكیماویات

قطاع الخدمات 
اللوجستیة 

قطاع نقل البضائع 
اإلجمالي السائبة 

١٫٥٤٠٫٩٤٢١٦١٫٥٢٣٢٠٨٫٠٩٠٤٧٫١٨١١٫٩٥٧٫٧٣٦االیرادات 
)١٫٢٤٠٫٣١٥()٣٥٫٢٠٧()١٤٧٫٠٦٤()١٤٢٫٢٨٨()٩١٥٫٧٥٦(ف التشغیلتكالی

٦٢٥٫١٨٦١٩٫٢٣٥٦١٫٠٢٦١١٫٩٧٤٧١٧٫٤٢١إجمالي الربح قبل اعانة الوقود

٢٩٫٧١٠-٢٦٫٤٩٧١٫٣٢١١٫٨٩٢اعانة الوقود
٦٥١٫٦٨٣٢٠٫٥٥٦٦٢٫٩١٨١١٫٩٧٤٧٤٧٫١٣١إجمالي الربح 

.معینةفي منطقة جغرافیة وال یتركز تواجدھاالعالم أنحاء حولفي عدة خالل رحالتھا سفن المجموعة تنتشر

لقطاعات التشغیلب) :یوضح الجدول التالي توزیع موجودات ومطلوبات المجموعة وفقاً

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١موجودات ومطلوبات القطاع

موجودات القطاع
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
١١٫٨٢٧٫٥٧٢١١٫٥٨٧٫٣٩٥١٠٫٨٨٢٫٦٠٥نقل النفط الخام

٣٫٦٧٤٫٤٩٧٣٫٧٣٩٫٢٦٩٣٫١٠٢٫٦٨٢الكیماویاتنقل 
١٫٩٤٠٫٦٣٦١٫٨٤١٫٣٢٦١٫٨٣٧٫٣٣٤الخدمات اللوجستیة
٦٨٦٫٣٤٣٧٠٤٫٧٣٧٧١٦٫٢٨٦نقل البضائع السائبة

١٨٫١٢٩٫٠٤٨١٧٫٨٧٢٫٧٢٧١٦٫٥٣٨٫٩٠٧إجمالي
٢٫٠٦٨٫٨٨٨٢٫٩٨٤٫٤٠٥٢٫١٧٤٫٧٠٩غیر مخصص

٢٠٫١٩٧٫٩٣٦٢٠٫٨٥٧٫١٣٢١٨٫٧١٣٫٦١٦إجمالي موجودات القطاع

مطلوبات القطاع
٥٫٩٧١٫٤٦٦٦٫٠٢٩٫٩٢١٥٫٠٠١٫١٤٣نقل النفط الخام

٢٫٢٥٥٫٢٨٨٢٫٣٢٤٫١٤٦١٫٨٥٧٫٣٣٧الكیماویاتنقل 
١٫١١٣٫١١١١٫٠٨٩٫٤٣٩١٫١٢٠٫٨٠٩الخدمات اللوجستیة
٣٨٤٫٢٥٢٣٩٣٫٥٨٤٤٢٣٫٨٥٤نقل البضائع السائبة

٩٫٧٢٤٫١١٧٩٫٨٣٧٫٠٩٠٨٫٤٠٣٫١٤٣إجمالي
٩٩١٫٨٥٧٩٣٢٫٩٤٥٩٩١٫٢٩٤غیر مخصص

١٠٫٧١٥٫٩٧٤١٠٫٧٧٠٫٠٣٥٩٫٣٩٤٫٤٣٧إجمالي مطلوبات القطاع
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الممتلكات والمعدات.٦

بآالف الریاالت السعودیة

المباني راضياأل
معدات وتجھیزات اثاث وتجھیزاتوجراراتحاویاتأسطول ومعداتالتحسیناتو

تجھیزات ساحة أجھزة حاسب آليسیاراتمكتبیة
اإلجماليأخرىالحاویات

التكلفة
٥٤٫٥١٢١٩٫٤٠٤٫٧٧٠٢٩٫٤٧١١١٫٥٠٦٤٫١٧٦٤٫٤٥٤٦٣٫٦٩٩١٤٫٤٣٥٤٦٢١٩٫٥٨٧٫٤٨٥-٢٠١٧ینایر ١في 

٣٩٥٫٥٠٣--٩١١٫٦١٨٦٧٩-١٥٨٣٩٣٫٠٣٨-إضافات/تحویالت
---٢٤--٢٢٢--)٢٤٦(-إعادة تصنیف

)٢٫٥٠٨(-)٤٣١(-)٣٢(--)٢٫٠٤٥(---االستبعادات
٥٤٫٤٢٤١٩٫٧٩٧٫٨٠٨٢٧٫٤٢٦١١٫٧٣٧٤٫١٧٧٦٫٠٤٠٦٤٫٤٠٢١٤٫٠٠٤٤٦٢١٩٫٩٨٠٫٤٨٠-٢٠١٧مارس ٣١في 

االستھالك المتراكم

١٥٫٤٨١٥٫٨٠٠٫٢٤٠٢٩٫٢١٩٧٫٢٨١٣٫٦٩١١٫٧٢٢٥٦٫٦٣٨١٠٫٨٥٥٤٦٢٥٫٩٢٥٫٥٨٩-٢٠١٧ینایر ١في 
٢١٦٫٣٢٠--٥٢٣٤٥٢٦١٤-١٫١٧٧٢١٤٫٣٩١-(*)لفترةعلى امحمل 

---١--١٦--)١٧(-إعادة تصنیف
)٢٫٢١٨(-)١٤٣(-)٣١(--)٢٫٠٤٤(---االستبعادات

١٦٫٦٤١٦٫٠١٤٫٦٣١٢٧٫١٧٥٧٫٣٤٩٣٫٧٢٥١٫٧٤٣٥٧٫٢٥٣١٠٫٧١٢٤٦٢٦٫١٣٩٫٦٩١-٢٠١٧مارس ٣١في 
صافي القیمة الدفتریة

١٣٫٨٤٠٫٧٨٩-٣٧٫٧٨٣١٣٫٧٨٣٫١٧٧٢٥١٤٫٣٨٨٤٥٢٤٫٢٩٧٧٫١٤٩٣٫٢٩٢-٢٠١٧مارس ٣١كما في 

١٣٫٦٦١٫٨٩٦-٣٩٫٠٣١١٣٫٦٠٤٫٥٣٠٢٥٢٤٫٢٢٥٤٨٥٢٫٧٣٢٧٫٠٦١٣٫٥٨٠-٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
٢٠١٦٨٥٤٫١٤٣٫٩٦٧١٢٫٥٨١٫٦٤٨٢٥٤٤٫٩٦٧٣٢٨٧٦٠٧٫٣١٦١٫٤٧٣١٠٢١٢٫٦٤٢٫٦٦٩ینایر ١كما في 

)٧-١٥(إیضاح(*) یرجى الرجوع إلى 
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السفن تحت االنشاء .٧

ملیون ١٫٢٣٥: م٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي (١٫٢٧٦م ٢٠١٧مارس ٣١في لفترة المنتھیة لالسفن تحت االنشاء بلغ رصید 
ملیون لایر سعودي).١٫٠٩٩:م٢٠١٦ینایر ١، سعوديلایر 

بالدفعات المقدمة لتصنیع بشكل رئیسيتتعلق ٢٠١٦ینایر١و٢٠١٦دیسمبر٣١و٢٠١٧مارس ٣١كما في تحت االنشاء السفن ·
.(كوریا الجنوبیة)سفن جدیدة للشركة الكوریة ھیوندي سامھو للصناعات الثقیلة

للصناعات الثقیلة لبناء عشرة مع الشركة الكوریة ھیوندي سامھو٢٠١٥یونیو٣٠و٢٠١٥مایو ٢١عقود بتاریخ المجموعةوقعت ·
والتي سیتم استالمھا خالل أمریكي) ملیون دوالر ٩٤٨٫٩٠(ملیار لایر سعودي٣٫٥٦ة قدرھا إجمالیناقالت نفط عمالقة بقیمة 

. استلمت أمریكي)ملیون دوالر ٢٨٤٫٦٩سعودي (ملیون لایر ١٫٠٦٨. دفعت الشركة دفعة مقدمة قدرھا ٢٠١٨و٢٠١٧العامین
٣٥٦قدره إجماليمن شركة ھیونداي سامھو للصناعات الثقیلة بمبلغ ٢٠١٧مارس ٣١سفینة خالل الربع الحالي المنتھي في الشركة

ملیون لایر سعودي.

مدینو عقود إیجار تمویلي.٨
بموجب ن ثالث سفلتأجیرالمستأجر) بیشار إلیھافل (جدأواتفاقیة مع الوطنیة لنقل الكیماویات المحدودة، وقعت الشركة ٢٠٠٩ینایر ٣٠في 

. ٢٠٠٩فبرایر ١بتاریخالمستأجرإلىسنوات مع خیار الشراء بعد ثالث سنوات. تم تسلیم ھذه السفن ١٠لمدة یر على ھیئة حدیدجعقد تأ
المستأجر بشكل جوھري جمیع المنافع والمخاطر ویعطي المستأجر خیار الشراء بموجب إلىإیجار تمویلي حیث ینقل االتفاقیةهھذتاعتبر

ایجار تمویلي:عقوديمدین. فیما یلي ملخص صافي رصید االتفاقیة

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
١٣٩٫٩٨٤١٥٧٫٨٦٠٢٢٧٫٥٠٩الذمم المدینة من االیجار التمویلي

١٤٨٫٨٧٥١٤٨٫٨٧٥١٤٨٫٨٧٥غیر المضمونة في نھایة مدة العقد المتبقیةالقیمة 
٢٨٨٫٨٥٩٣٠٦٫٧٣٥٣٧٦٫٣٨٤االستثمار في االیجار التمویليإجمالي

)٨٨٫٥٤٥()٥٥٫٠٠٥()٤٧٫٧٧٣(غیر مكتسبة ةایرادات تمویلی
٢٤١٫٠٨٦٢٥١٫٧٣٠٢٨٧٫٨٣٩صافي االستثمار في االیجار التمویلي

٤٦٫٥١٥٤٤٫٢٣٢٣٦٫١٠٩المتداولالجزء 
١٩٤٫٥٧١٢٠٧٫٤٩٨٢٥١٫٧٣٠المتداولالجزء غیر 

٢٤١٫٠٨٦٢٥١٫٧٣٠٢٨٧٫٨٣٩

تمویلي (أي في عقود التأجیر الاالستثماروصافي) اإلیجاراالستثمار في عقود التأجیر التمویلي (أي الحد األدنى لدفعات إجماليإن استحقاق 
) كما یلي:للحد األدنى لدفعات اإلیجارالقیمة الحالیة 

الحد األدنى 
للدفعات

مارس ٣١
٢٠١٧

القیمة الحالیة 
للحد األدنى 

للدفعات
مارس ٣١

٢٠١٧

األدنى الحد 
للدفعات

دیسمبر ٣١
٢٠١٦

القیمة الحالیة 
للحد األدنى 

للدفعات
دیسمبر ٣١

٢٠١٦

الحد األدنى 
للدفعات

٢٠١٦ینایر ١

القیمة الحالیة 
للحد األدنى 

للدفعات
٢٠١٦ینایر ١

بآالف الریاالت السعودیة
٧٤٫٥٧٦٤٦٫٥١٥٧٣٫٥٦٤٤٤٫٢٣٢٦٩٫٦٤٩٣٦٫١٠٩سنةاقل من 

واقل من خمسة سنةمن أكثر
٢١٤٫٢٨٣١٩٤٫٥٧١٢٣٣٫١٧١٢٠٧٫٤٩٨٣٠٦٫٧٣٥٢٥١٫٧٣٠سنوات

صافي االستثمار في التأجیر 
٢٨٨٫٨٥٩٢٤١٫٠٨٦٣٠٦٫٧٣٥٢٥١٫٧٣٠٣٧٦٫٣٨٤٢٨٧٫٨٣٩التمویلي 
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القروض والسلف.٩
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١یضاحاإل

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

١٣٫٩٠٠٫٠٠٠٣٫٩٠٠٫٠٠٠٣٫٩٠٠٫٠٠٠-٩صكوك
٢٥٫٥١٥٫٨٠٠٥٫٦٤٦٫٨٦٩٣٫٩١٦٫٨٣٢-٩مرابحةقروض

٣١٩٩٫٧١٩١٩٩٫٧١٩٢٣٦٫٠٣١-٩قروض تجاریة 
٥١٩٫٦١٥٫٩٥٨٨٫٧٤٦٫٩٨٦٣٫٠٥٢٫٨القروض والسلف إجمالي

)٥٤٧٫٠١٦()١٫٠٠١٫١٤٦()١٫٠٣٣٫٩٨٢(یخصم: الجزء المتداول
٨٫٥٨١٫٥٣٧٨٫٧٤٥٫٤٤٢٧٫٥٠٥٫٨٤٧متداولةقروض وسلف غیر 

)٣٠٫٦٣١()٨١٫٨٨٤()٧٨٫٧٦٣(یخصم: أعباء تمویل مدفوعة مقدماً
٨٫٥٠٢٫٧٧٤٨٫٦٦٣٫٥٥٨٧٫٤٧٥٫٢١٦متداولةصافي القروض والسلف الغیر 

الصكوك١-٩

اًعاماًصكوك محلیة مقومة بالریال السعودي طرحطرحوالشركة إصدار أتمت، )٢٠١٥یولیو ٣٠الموافق (ھـ ١٤٣٦شوال ١٤في 
ویحمل إصدار الصكوك معدل عائد متغیر . ، وبقیمة اسمیة قدرھا ملیون لایر سعودي لكل صكسعوديملیون لایر٣٫٩٠٠بقیمة اسمیة 

ھاء تستحق الصكوك عند االستحقاق بالقیمة االسمیة بتاریخ انت. ھامش محدد سلفا یستحق الدفع بشكل نصف سنويزائدا ) سایبور(بالسعر 
).٢٠٢٢یولیو ٣٠الموافق (ھـ ١٤٤٤ل من محرم عام والصالحیة في األ

قروض المرابحة٢-٩
دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي ٧١م بقیمة ٢٠١٧مارس ٣١حصلت المجموعة على قرض طویل األجل خالل الربع المنتھي في 

یتم . ورھونات مقابل سفنةقروض القائمة مضمونة بسندات إذنیإن ال). ال شيء: م٢٠١٦ینایر ١و ملیون لایر سعودي، ٢٫٢٩٠:م٢٠١٦
رصید .تحمل ھذه القروض عمولة بأسعار تجاریة عادیة. سنوات على أساس ربع سنوي ونصف سنوي١٠سداد ھذه القروض عادة خالل 

: م٢٠١٦دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي ٣٫٠٦٠م ٢٠١٧مارس ٣١القروض التي تستحق علیھا الربح على أساس سعر لیبور في نھایة
رصید القروض التي تستحق علیھا الربح على أساس و) ملیون لایر سعودي٢٫٤٨٤:م٢٠١٦ینایر ١، و ملیون لایر سعودي٣٫٢٤٠

،ملیون لایر سعودي٢٫٤٠٧:م٢٠١٦دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي٢٫٤٥٦لایر سعوديم٢٠١٧مارس ٣١في نھایة بوریالسسعر 
مارس ٣١إن رصید حساب التمویل المدفوع مقدما المتعلق بقروض المرابحة في نھایة ) ملیون لایر سعودي١٫٤٣٣:م٢٠١٦ینایر ١

.)لایر سعوديملیون ١٩٫١:م٢٠١٦ینایر ١ملیون لایر سعودي،٧٢٫١م:٢٠١٦دیسمبر٣١(ملیون لایر سعودي٦٩٫٤ھو م٢٠١٧

القروض التجاریة ٣-٩

ینایر١ال شيء،: م٢٠١٦دیسمبر ٣١(٢٠١٧مارس ٣١لم تحصل المجموعة على أي قرض طویل األجل خالل الربع المنتھي في 
سنوات على أساس نصف ١٠یستحق سداد ھذا القرض على مدى . ھون مقابل السفنكرإن القرض القائم مضمون ). شيءال: م٢٠١٦

بور علیھا على أساس اللیرباحإن رصید القروض التي یتم دفع األ. سنوي یحمل عمولة خاصة بسعر لیبور مضافا إلیھ ھامش تجاري عادي
ملیون ٢٣٦م:٢٠١٦ینایر ١ملیون لایر سعودي، ٢٠٠:م٢٠١٦دیسمبر ٣١(ملیون لایر سعودي ٢٠٠ھوم ٢٠١٧مارس ٣١كما في 

.)لایر سعودي

منافع نھایة الخدمة للموظفین.١٠

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٦٥٫٤٨٢٦٥٫٣٤٩بدایة الفترةصافي التزام خطة المنافع المحددة في 
٢٫١٥٧٨٫٤٣٩تكلفة الخدمات الحالیة 

٦٤٠٢٫٤٨٥الفوائدتكلفة
)٦٫٤٢٤()٢٫٩٠٦(المنافع المدفوعة 
)٤٫٣٦٧(-مكاسب اكتواریة

٦٥٫٣٧٣٦٥٫٤٨٢صافي التزام خطة المنافع المحددة في نھایة الفترة  
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تتمة-حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات
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تتمة-منافع نھایة الخدمة للموظفین.١٠

:نھایة الخدمة لخطط المجموعة مبینة أدناهمنافعاالفتراضات الھامة المستخدمة في تحدید التزامات 

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١
%٤٫٠٠%٤٫٠٠معدل الخصم 

%٥٫٥٠%٥٫٥٠الزیادة المستقبلیة في الرواتب 
عام٦٠عام ٦٠العمر المتوقع للمعاش 

:مبینة أدناهلى التزام االستحقاقات المحددة تحلیل الحساسیة الكمیة لالفتراضات الھامة ع

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١
معدل الخصم 

٦٢٫٢٤٨٦٢٫٣١١%٠٫٥ارتفاع 
٦٨٫٧٥٥٦٨٫٩١٣%٠٫٥انخفاض 

الزیادة المستقبلیة في الرواتب 
٧٢٫٠٨٤٧٢٫٧٧٦%١٫٠ارتفاع 

٥٩٫٥١٤٥٩٫١٤٦%١٫٠انخفاض 
العمر المتوقع للمعاش 

٦٥٫٤٤٤٦٥٫٥٥٢ارتفاع بعام واحد 
٦٥٫٣٠٢٦٥٫٤١٠االنخفاض بعام واحد 

ضات اتم تحدید تحلیالت الحساسیة أعاله بناء على طریقة تقوم بتقدیر األثر على التزام المنافع المحددة نتیجة للتغیرات المعقولة في االفتر
.الرئیسیة التي تحدث في نھایة فترة التقریر

معامالت مع األطراف ذات العالقةال.١١
تتعامل المجموعة مع جھات ذات عالقة خالل دورة األعمال العادیة لھا.

:المعامالتمبالغ

:مارس٣١اإلیرادات التشغیلیة الناتجة من األطراف ذات العالقة خالل الفترة المنتھیة في كانت 

٢٠١٦مارس ٢٠١٧٣١مارس ٣١
بآالف الریاالت السعودیةبآالف الریاالت السعودیة

٨٥٢٫١٤٢١٫٠٧٥٫٩١٥مساھم –والشركات التابعة لھا أرامكو 
١١٧٫٨٢٠٧١٫٨٨٨جھة منتسبة –العالمیة للشحن والنقل المحدودة الشركة 

٢٨٫٠٠٥٢٨٫٣٢١جھة منتسبة–) أراسكو(الشركة العربیة للخدمات الزراعیة

رصدة المعامالت:أ

:عالقة والتي عرضت مع الذمم المدینة التجاریة كما یليالذات مع األطرافالمعامالت كانت أرصدة 

٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
٢٩٠٫٨٨٠٣٦٦٫٤٩٨٣٦٤٫٣٤٤مساھم –والشركات التابعة لھا أرامكو 
١٢٫٦٧٢٣٠٫٩٩٧١٤٫٥٠٥جھة منتسبة–العالمیة للشحن والنقل المحدودة الشركة 
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تتمة-معامالت مع األطراف ذات العالقةال.١١

العلیا:دارةالتعویضات لموظفي اإل

٢٠١٦مارس ٢٠١٧٣١مارس ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
١٫٧٢٢١٫٩٥٧الرواتب والتعویضات 

٢٫٣٤٦٣٫٩١٩استحقاقات انھاء الخدمة 
٤٫٠٦٨٥٫٨٧٦التعویضات إجمالي

االحتیاطي النظامي .١٢

٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
٨٨٤٫٧٠١٨٨٤٫٧٠١محول من صافي الدخل 

١٫٤٨٩٫١٠٣١٫٤٨٩٫١٠٣عالوة إصدار أسھم 
٢٫٣٧٣٫٨٠٤٢٫٣٧٣٫٨٠٤

السھمربح.١٣

٢٠١٦مارس ٢٠١٧٣١مارس ٣١
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
٣٧٩٫٢٤٠٦١٥٫١٤٨الفترة صافي دخل

٣٩٣٫٧٥٠٣٩٣٫٧٥٠متوسط عدد األسھم القائمة خالل الفترة

٠٫٩٦١٫٥٦األساسي –السھم ربح

٣٩٣٫٧٥والبالغة ٢٠١٦مارس ٣١و٢٠١٧مارس ٣١یتم احتساب ربح السھم على أساس عدد األسھم القائمة خالل الفترة المنتھیة في 
ملیون سھم.

والضرائبالزكاة .١٤
.تقدم الشركة وشركاتھا التابعة إقراراتھا الزكویة بشكل منفصل لكل شركة على حدة

م، حیث تمت الموافقة على الربوط الزكویة للشركة من قبل الھیئة ٢٠١٥قامت الشركة بتقدیم اإلقرارات الزكویة لكافة االعوام حتى عام 
م ٢٠٠١م. كما قامت الھیئة بإجراء الربوط الزكویة للشركة من عام ٢٠٠٠العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") عن جمیع االعوام حتى عام 

ملیون لایر سعودي، وقد تم تجنیب المخصص الالزم لذلك. ٢٢م، وطالبت فیھا الشركة بسداد التزامات إضافیة قدرھا ٢٠٠٧حتى عام 
نت مخصصا كافیا للزكاة وضریبة االستقطاع كما في  .م٢٠١٧مارس ٣١تعتقد الشركة بأنھا قد كوَّ

م.٢٠١٥م حتى عام ٢٠٠٨عام لم تستلم الشركة الربوط الزكویة من الھیئة عن السنوات المتبقیة من

ل مرةولتقریر المالي أللتطبیق المعاییر الدولیة .١٥
وفقا٢٠١٦ًدیسمبر ٣١لكافة الفترات السابقة بما في ذلك السنة المنتھیة في كانت المجموعة تقوم بإعداد وإصدار قوائمھا المالیة الموحدة

لمعیار للمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. إن ھذه ھي أول قوائم مالیة أولیة موحدة موجزة  ً لمجموعة وفقا
ر المالي ألول المعاییر الدولیة للتقریتطبیق")١) المتعلق بـ "القوائم المالیة األولیة" والمعیار الدولي للتقریر المالي (٣٤المحاسبة الدولي (

ة شي مع المعاییر الدولیابإعداد القوائم المالیة الموحدة والتي تتم.  وعلیھ، قامت المجموعة" المعتمدة في المملكة العربیة السعودیةةمر
، مع بیانات فترة المقارنة. ٢٠١٧ینایر ١للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة التي تنطبق على الفترات التي تبدأ في أو بعد 

بعد ٢٠١٦ینایر ١كما في الي االفتتاحیة للمجموعةالمرفقة، تم إعداد قائمة المركز الماألولیة الموحدة الموجزةوعند إعداد القوائم المالیة 
.تمدة في المملكة العربیة السعودیةإجراء بعض التسویات المطلوبة نتیجة إتباع المعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة والمع
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تتمة-لتقریر المالي ألول مرةلتطبیق المعاییر الدولیة .١٥

للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، ٢٠١٦ینایر ١وعند إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحیة كما في  ً ، وفقا
٣١، والقوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في والقوائم المالیة الموحدة

في القوائم المالیة الموحدة ، قامت المجموعة٢٠١٦ارس م ً بدراسة األثر، وتبین بأنھ یجب إجراء التسویات التالیة على المبالغ المسجلة سابقا
للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة ً .المعدة وفقا

المطبقة اإلعفاءات١-١٥
متبعي ل،في المملكة العربیة السعودیةالمعاییر الدولیة للتقریر المالي ألول مرة" المعتمد "تطیبق)١المعیار الدولي للتقریر المالي (یسمح

ي بأثر رجعي. المالللتقریرعض اإلعفاءات من تطبیق بعض المتطلبات المنصوص علیھا في المعاییر الدولیة بالمعاییر الدولیة ألول مرة ب
:المجموعة بتطبیق اإلعفاءات التالیةقامتعلیھ

والزمیلة والمشاریع المشتركةموجودات ومطلوبات الشركات التابعة)أ

اتالشركأو،بقیاس موجودات ومطلوبات الشركات التابعةلھاة ألول مرة بعد الشركات التابعةأي منشأة تصبح متبعة للمعاییر الدولیتقوم 
وأالمالیة للشركات التابعة لھا قوائمكما ھو الحال في الالدفتریةبنفس القیم الموحدة قوائمھا المالیةي فالمشاریع المشتركةأوزمیلة ال

والتعدیالت المحاسبیة على حقوق الملكیة وآثار دمج األعمال بعد التعدیل لتوحید القوائم المالیة،المشتركةالمشاریع أوالشركات الزمیلة 
.على الشركة التابعةفیھا المنشأةاستحوذتالتي 

وشركة بتردیك المحدودة (شركة زمیلة في )شركة تابعة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة(السفناألوسط إلدارةشركة الشرقاعتمدت 
تم قیاس الموجودات والمطلوبات بنفس القیمة الدفتریة كما تم اإلفصاح الشركة، وعلیھ،التقریر المالي قبل عدادلمعاییر الدولیة إلاا) دبرمو

ًالمعدة المالیةالقوائم عنھا في .يللمعاییر الدولیة للتقریر المالوفقا

االعمال تجمیع)ب

ًالشركات التابعة التي تعتبر أعماال االستحواذ علىفي" األعمالتجمیع"٣لم یتم تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  لدولیة امعاییر للوفقا
مإن القییعنياإلعفاءاستخدام ھذا إن . ٢٠١٦ینایر ١في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي وقعت قبل أو حصصاًلتقریر المالي ل

ًالدفتریة للموجودات والمطلوبات المعترف بھا في تاریخ االستحواذ  القانونیینالمحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین معاییرلوفقا
.ذات الصلةالمعاییر الدولیة التقریر الماليلمتطلباتوفقاً، تم القیاس االستحواذوبعد تاریخ .ةالمفترضةتكلفالھااعتبارلھذه المعامالت قد تم

مطلوبات غیر مؤھلة أوإذا كانت ھناك موجودات ییم قامت المجموعة بتق، ١لتقریر المالي رقم لمع متطلبات المعیار الدولي شیاًاوتم
أوف لم تعترالمجموعةعدم وجود مثل ھذه الحاالت، وبالتالي فإن إلىوتوصلتبموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي بھا لالعتراف 

.المعاییر الدولیة للتقریر الماليإلىللتحولالمبالغ المعترف بھا سابقا نتیجة تستبعد

تكلفة االقتراض)ج
بجمیعالمتعلقةاالقتراضتكالیفورسملة"االقتراضتكالیف"٢٣الدوليالمحاسبةمعیارلاالنتقالیةاألحكامبتطبیقالمجموعةقامت

معاییر المحاسبة بموجبالمرسملةاالقتراضتكالیفإدراجبإعادةالمجموعةتقملموبالمثل،االنتقال.تاریخبعدالمؤھلةالموجودات
.الماليللتقریرالدولیةالمعاییرإلىاالنتقالتاریخقبلالمؤھلةاألصولعلىالھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین الصادرة عن

التقدیرات )د

معاییر المحاسبة الصادرة عنلوفقاًالتواریخالمستخدمة في نفستلكمع٢٠١٦دیسمبر٣١و٢٠١٦ینایر١فيكما التقدیراتتتمشى
الالبنود التالیة حیث باستثناء) أي اختالفات في السیاسات المحاسبیةالتسویات لتعكسإجراءبعد(الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

:مستقبليتغیرالھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیینصادرة عن لالمحاسبیة امبادئ التطبیقیتطلب 

.الوحدة المتوقعةنھایة الخدمة على أساس طریقة ائتمان منافعب عمل التزام سوف یتطل·
تكوین مخصصات تكالیف تسفین سیكون من الضروريولكنتماشى تقدیرات تكالیف التسفین مع المعاییر الدولیة للتقریر المالي. ت·

.من تاریخ آخر عملیة تسفینأواما من تاریخ شراء السفینة مستقبلیة وذلك

ًقبل المجموعة لعرض ھذه المبالغ تعكس التقدیرات المستخدمة من  ٢٠١٦ینایر ١في األحكام كمالدولیة للتقریر المالي للمعاییر اوفقا
.٢٠١٦دیسمبر٣١كما في و)المعاییر الدولیة للتقریر الماليإلىالتحول تاریخ (



البحريللنقلالسعودیةالوطنیةالشركة
)سعودیةمساھمة(شركة 

تتمة-حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة

-٣٠-

تتمة-لتقریر المالي ألول مرةلتطبیق المعاییر الدولیة .١٥

٢٠١٦ینایر ١كما فيالمركز الماليتسویة٢-١٥
الدولیة للتقریر الماليتسویات المعاییر 

إیضاح

ینایر ١كما في 
٢٠١٦

(المعاییر الصادرة 
عن الھیئة السعودیة 

للمحاسبین 
القانونیین)

تسویات إعادة 
التصنیف

تسویات إعادة 
القیاس

ینایر ١كما في 
٢٠١٦

(المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي)

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

الموجودات
متداولةالموجودات غیر ال
١٢٫٦٤٢٫٦٦٩)٢٨٢٫١٨٨(٧١٢٫٧٩٨٫٢٧١١٢٦٫٥٨٦-١٥ممتلكات ومعدات

١٫٠٩٩٫٩٠١--١٫٠٩٩٫٩٠١نشاء  سفن تحت اإل
٨٤٩٫٤٦٤--٨٤٩٫٤٦٤موجودات غیر ملموسة 

١٫٠٢٧٫٩٤١--١٫٠٢٧٫٩٤١شركة زمیلةاستثمار في 
٢٥١٫٧٣٠)٧٨٫٦٥١(-٨٣٣٠٫٣٨١-١٥تمویلي مدینو عقود إیجار

٢٣٫٥٧٦--٢٣٫٥٧٦ىاخراستثمارات 
--)١٢٦٫٥٨٦(١٢٦٫٥٨٦، صافيتكالیف تسفین مؤجلة

١٥٫٨٩٥٫٢٨١)٣٦٠٫٨٣٩(-١٦٫٢٥٦٫١٢٠متداولةالموجودات غیر الإجمالي
متداولةالالموجودات 
٨٫٢٠٨٣٦٫١٠٩-٨٢٧٫٩٠١-١٥تمویلي عقود إیجاريمدینل من واالجزء المتد

٢٠٣٫٦١٠--٢٠٣٫٦١٠مخزون
٢٢٧١٫٠٠١٫٣٣١-٨١٫٠٠١٫١٠٤-١٥صافي ون،تجاریونمدین

٣٣٧٫٤٢٣-١٦٣٫٦٨٦١٧٣٫٧٣٧اخرىوموجودات متداولةاَمقدمةمدفوعمصاریف
--)١٥٠٫٤١٢(١٥٠٫٤١٢مستحقةوقود ةاعان

--)٦٫٣٦٩(٦٫٣٦٩رحالت غیر مكتملة
--)٤٧٫٥٨٧(٤٧٫٥٨٧حساب جاري الوكالء 

١٫٠٦٦٫٥٩٧--١٫٠٦٦٫٥٩٧جل مرابحة وودائع قصیرة األ
١٧٣٫٢٦٥--١٧٣٫٢٦٥نقدیةوشبھنقدیة

٨٫٤٣٥٢٫٨١٨٫٣٣٥)٣٠٫٦٣١(٢٫٨٤٠٫٥٣١متداولةالموجودات الإجمالي
١٨٫٧١٣٫٦١٦)٣٥٢٫٤٠٤()٣٠٫٦٣١(١٩٫٠٩٦٫٦٥١الموجوداتإجمالي

والمطلوباتحقوق الملكیة 
حقوق الملكیة

٣٫٩٣٧٫٥٠٠--٣٫٩٣٧٫٥٠٠رأس المال
٢٫١٩٧٫٨٩٠--٢٫١٩٧٫٨٩٠احتیاطي نظامي

)١١٫٠٦١()١١٫٠٦١(--٨-١٥احتیاطیات اخرى
٢٫٨١٧٫٥٣٦)٣٣١٫٧٣٢(-٤٣٫١٤٩٫٢٦٨-١٥ةأرباح مبقا

٨٫٩٤١٫٨٦٥)٣٤٢٫٧٩٣(-٩٫٢٨٤٫٦٥٨حقوق الملكیة المتعلقة بمساھمي الشركة األم
٣٧٧٫٣١٤)٣٧٫١٠٦(-٤٤١٤٫٤٢٠-١٥حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٩٫٣١٩٫١٧٩)٣٧٩٫٨٩٩(-٩٫٦٩٩٫٠٧٨إجمالي حقوق الملكیة 

المطلوبات غیر المتداولة
٧٫٤٧٥٫٢١٦-)٣٠٫٦٣١(١٠٧٫٥٠٥٫٨٤٧-١٥وسلفقروض 

١١٫٥٧٥٦٥٫٣٤٩-٨٥٣٫٧٧٤-١٥نھایة الخدمة للموظفینمنافع
١١٫٥٧٥٧٫٥٤٠٫٥٦٥)٣٠٫٦٣١(٧٫٥٥٩٫٦٢١إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

المطلوبات المتداولة 
٥٤٧٫٠١٦--٥٤٧٫٠١٦وسلفمن قروض المتداولالجزء 
١٥٫٩٢٠٩١٧٫١٥٥-٨٩٠١٫٢٣٥-١٥آخرون وتجاریون دائنون 

٩٢٫٨٩٠--٩٢٫٨٩٠أخرى متداولةمطلوبات 
٢٩٦٫٨١١--٢٩٦٫٨١١مخصص زكاة وضرائب 

١٥٫٩٢٠١٫٨٥٣٫٨٧٢-١٫٨٣٧٫٩٥٢إجمالي المطلوبات المتداولة 
٢٧٫٤٩٥٩٫٣٩٤٫٤٣٧)٣٠٫٦٣١(٩٫٣٩٧٫٥٧٣إجمالي المطلوبات 

١٨٫٧١٣٫٦١٦)٣٥٢٫٤٠٤()٣٠٫٦٣١(١٩٫٠٩٦٫٦٥١إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات



البحريللنقلالسعودیةالوطنیةالشركة
)سعودیةمساھمة(شركة 

تتمة-حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة

-٣١-

تتمة-لتقریر المالي ألول مرةلتطبیق المعاییر الدولیة .١٥

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما فيالمركز الماليتسویة٣-١٥

تسویات المعاییر الدولیة للتقریر المالي

إیضاح

دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٦

(المعاییر الصادرة 
عن الھیئة السعودیة 

للمحاسبین 
القانونیین)

تسویات إعادة 
التصنیف

تسویات إعادة 
القیاس

دیسمبر٣١كما في 
٢٠١٦

(المعاییر الدولیة 
للتقریر المالي)

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

الموجودات
متداولةالموجودات غیر ال
٨٩٦٫٦٦١٫١٣)٨٧٣٫٣٢٣(٧٣٠٣٫٧٤٤٫١٣٤٦٦٫٢٤١-١٥ممتلكات ومعدات

٥٦٥٫٢٣٥٫١--٥٦٥٫٢٣٥٫١نشاء  سفن تحت اإل
٠٦٤٫٧٧٢--٠٦٤٫٧٧٢موجودات غیر ملموسة 
٨٤٨٫١٢٣٫١--٨٤٨٫١٢٣٫١استثمار في شركة زمیلة

٤٩٨٫٢٠٧)٨١٥٫٨٧(-٨٣١٣٫٢٩٥-١٥تمویلي مدینو عقود إیجار
٦١٦٫٢٣--٦١٦٫٢٣ىاخراستثمارات 

--)٤٦٦٫٢٤١(٤٦٦٫٢٤١، صافيتكالیف تسفین مؤجلة
٤٨٧٫٠٢٤٫١٧)٦٨٨٫٤١١(-١٧٥٫٤٣٦٫١٧متداولةالموجودات غیر الإجمالي

متداولةالموجودات ال
١٦٥٫٩٢٣٢٫٤٤-٨٠٦٧٫٣٥-١٥تمویلي عقود إیجاريمدینول من االجزء المتد

٦٧٥٫٢٤٠--٦٧٥٫٢٤٠مخزون
١٢٩٫٨٦٠٦٫٠٩١٫١-٨٤٧٧٫٠٨٣٫١-١٥صافي ون،تجاریونمدین

١٣٩٫٣٧٦-٩٤١٫٣١١١٩٨٫٦٤اخرىوموجودات متداولةاَمقدمةمدفوعمصاریف 
--)١٠٨٫٧٨(١٠٨٫٧٨وقود مستحقةة اعان

--)٩٧٤٫٦٧(٩٧٤٫٦٧حساب جاري الوكالء 
٢٦٢٫٩٠٨٫١--٢٦٢٫٩٠٨٫١جل مرابحة وودائع قصیرة األ

٧٣١٫١٧١--٧٣١٫١٧١نقدیة وشبھ نقدیة
٢٩٤٫١٧٦٤٥٫٨٣٢٫٣)٨٨٤٫٨١(٢٣٥٫٨٩٧٫٣متداولةالموجودات الإجمالي
١٣٢٫٨٥٧٫٢٠)٣٩٤٫٣٩٤()٨٨٤٫٨١(٤١٠٫٣٣٣٫٢١الموجودات إجمالي

والمطلوباتحقوق الملكیة 
حقوق الملكیة  

٥٠٠٫٩٣٧٫٣--٥٠٠٫٩٣٧٫٣رأس المال
٨٠٤٫٣٧٣٫٢--٨٠٤٫٣٧٣٫٢احتیاطي نظامي

)٦٩٤٫٦()٦٩٤٫٦(--٨-١٥احتیاطیات اخرى
٣١٨٫٣٧٣٫٣)٠٠١٫٣٧٣(-٤٣١٩٫٧٤٦٫٣-١٥ةأرباح مبقا

٩٢٨٫٦٧٧٫٩)٦٩٥٫٣٧٩(-٦٢٣٫٠٥٧٫١٠الشركة األمالمتعلقة بمساھميحقوق الملكیة
١٦٩٫٤٠٩)١٥٠٫٤٤(-٤٣١٩٫٤٥٣-١٥حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٠٩٧٫٠٨٧٫١٠)٨٤٥٫٤٢٣(-٩٤٢٫٥١٠٫١٠إجمالي حقوق الملكیة 
متداولةالمطلوبات غیر ال

٥٥٨٫٦٦٣٫٨-)٨٨٤٫٨١(١٠٤٤٢٫٧٤٥٫٨-١٥وسلفقروض
١٣٤٫١١٤٨٢٫٦٥-٨٣٤٨٫٥٤-١٥نھایة الخدمة للموظفینمنافع

١٣٤٫١١٠٤٠٫٧٢٩٫٨)٨٨٤٫٨١(٧٩٠٫٧٩٩٫٨متداولةإجمالي المطلوبات غیر ال

متداولةالمطلوبات ال
١٤٦٫٠٠١٫١--١٤٦٫٠٠١٫١وسلفمن قروض المتداولالجزء 
٣١٧٫١٨٥٧٨٫٧٦٥-٨٢٦١٫٧٤٧-١٥آخرون تجاریون ودائنون 

٧١٨٫٥٤--٧١٨٫٥٤أخرى متداولة مطلوبات 
٥٥٣٫٢١٩--٥٥٣٫٢١٩مخصص زكاة وضرائب 

٣١٧٫١٨٩٩٥٫٠٤٠٫٢-٦٧٨٫٠٢٢٫٢متداولةإجمالي المطلوبات ال
٤٥١٫٢٩٠٣٥٫٧٧٠٫١٠)٨٨٤٫٨١(٤٦٨٫٨٢٢٫١٠إجمالي المطلوبات 

١٣٢٫٨٥٧٫٢٠)٣٩٤٫٣٩٤()٨٨٤٫٨١(٤١٠٫٣٣٣٫٢١إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات



البحريللنقلالسعودیةالوطنیةالشركة
)سعودیةمساھمة(شركة 

تتمة-حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة

-٣٢-

تتمة-لتقریر المالي ألول مرةلتطبیق المعاییر الدولیة .١٥

حقوق الملكیة تسویة٤-١٥
٢٠١٦ینایر ٢٠١٦١مارس ٢٠١٦٣١دیسمبر ٣١

اإلیضاح
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
لمعاییر الصادرة عن لوفقاًحقوق الملكیة إجمالي

١٠٫٥١٠٫٩٤٢١٠٫٣١٤٫٨٧٤٩٫٦٩٩٫٠٧٨الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

)٢٨٢٫١٨٨()٢٩٢٫٩٨٢()٣٢٣٫٨٧٣(٧-١٥المتراكماالستھالكفيالزیادة 
)١٥٫٦٩٣()٢٫٥٢٥() ١٠٫١٨٨(٨-١٥إیراد الخدمات في إثباتاالنخفاض
)١١٫٥٧٥()١١٫٤٦٤()١١٫١٣٤(٨-١٥تقییم االكتواري –الموظفینمزایا في االنخفاض
)٧٠٫٤٤٣()٧٢٫٤٨٤()٧٨٫٦٥٠(٨-١٥مدینو عقود إیجار تمویليفياالنخفاض

١٠٫٠٨٧٫٠٩٧٩٫٩٣٥٫٤١٩٩٫٣١٩٫١٧٩لمعاییر الدولیة للتقریر الماليلوفقاًحقوق الملكیة 

٢٠١٦مارس ٣١ل للربع المنتھي في الدخل الشامإجمالية تسوی٥-١٥

یضاحاإل

٢٠١٦مارس ٣١
(المعاییر الصادرة 
عن الھیئة السعودیة 

للمحاسبین 
القانونیین)

تأثیر التحول الي 
یر ر(المعاییر الدولیة للتقا

المالي)

٢٠١٦مارس ٣١
(المعاییر الدولیة للتقریر 

)المالي
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
٨١٫٩٣٥٫١٨١٢٢٫٥٥٥١٫٩٥٧٫٧٣٦-١٥اإلیرادات 

)١٫٢١٠٫٦٠٥()٢٢٫٩٨٠()١٫١٨٧٫٦٢٥(٨-١٥التشغیل تكالیف
٧٤٧٫١٣١)٤٢٥(٧٤٧٫٥٥٦الربح إجمالي

)٣٧٫٤٥٨(٣٩٧)٣٧٫٨٥٥(٨-١٥إداریة وعمومیةمصاریف
)٣٣٫٦٧٢(-)٣٣٫٦٧٢(صافي ، أخرىمصاریف

٦٧٦٫٠٠١)٢٨(٦٧٦٫٠٢٩الدخل من العملیات
)٦٤٫٧٣١()٦٢١()٦٤٫١١٠(٨-١٥أعباء تمویل

٣٧٫٩٩١-٣٧٫٩٩١زمیلة   ةالحصة في نتائج شرك
٦٤٩٫٢٦١)٦٤٩(٦٤٩٫٩١٠والضرائبقبل الزكاةالدخل

)٣٤٫١١٣(-)٣٤٫١١٣(والضرائبمصروف الزكاة
٦١٥٫١٤٨)٦٤٩(٦١٥٫٧٩٧لفترة ادخل صافي 

قائمة الدخل إلىیتم إعادة تصنیفھا نبنود ل
الموجزة:الموحدة األولیة 

١٫٠٩٢١٫٠٩٢-٨-١٥المنافع المحددةبرامجإعادة قیاس ربح 
٦١٥٫٧٩٧٤٤٣٦١٦٫٢٤٠الدخل الشامل إجمالي



البحريللنقلالسعودیةالوطنیةالشركة
)سعودیةمساھمة(شركة 

تتمة-حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة إیضاحات
٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة

-٣٣-

تتمة-ألول مرةلتقریر المالي لتطبیق المعاییر الدولیة .١٥

٢٠١٦مارس ٣١والفترة المنتھیة في ٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الدخلتسویة٦-١٥

٢٠١٦مارس ٢٠١٦٣١دیسمبر ٣١یضاحاإل
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
١٫٧٩٨٫٠٣٩٦١٥٫٧٩٧نالقانونییلمعاییر الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین لالدخل وفقاً

)١٠٫٧٩٤()٤١٫٦٨٥(٧-١٥مصروف االستھالك فيالزیادة 
٨٥٫٥٠٦١٣٫١٦٧-١٥إیرادات الخدماتفيالزیادة 
)٩٨١()٣٫٩٢٥(٨-١٥تكالیف الخدمات فيالزیادة 

)٢٫٠٤١()٨٫٢٠٨(٨-١٥إیرادات االیجار التمویليفياالنخفاض
١٫٧٤٩٫٧٢٧٦١٥٫١٤٨المعاییر الدولیة للتقریر المالياًوفقالدخل

٤٫٣٦٦١٫٠٩٢الدخل الشامل 
١٫٧٥٤٫٠٩٣٦١٦٫٢٤٠لمعاییر الدولیة للتقریر الماليلاًالدخل الشامل وفقإجمالي

الممتلكات والمعدات ٧-١٥
للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمد ن بند الممتلكات مالھامة الكبیرةء اجزاالإستھالكوفي المملكة العربیة السعودیة، یجب تحدید ةوفقاً

بأثر رجعي والذي ةیالتالعملیة التسفینإلىبشكل منفصل على مدى الفترة واستھالكھاالتسفینیتم رسملة تكلفة . والمعدات بشكل منفصل
.٦-١٥إیضاحرد ملخص لھذه التغیرات في و. موجوداتللاإلنتاجيسابقا على مدى العمر استھالكھتم 

على أساس لتقاسالمتبقیة، مةیلقلأکثر مالءمة ریتقدیإل٪١٠من للسفنةیالمتبقمةیالقتقدیربتعدیل، قامت المجموعة الحالیةخالل الفترة 
تم احتساب ھذا . نحالشفي مجال رائدة شركات ستخدم من قبل مضاًیأوھو ) ”LWT“حمولة الوزن الخفیف (أسعار الصلب للطن متوسط

ملیون لایر ١٦٫١بحوالي ٢٠١٧مارس ٣١عن الفترة المنتھیة في االستھالكانخفاض في مصروف ھعنونتجالتغییر بأثر مستقبلي 
.للألصالمقدر اإلنتاجيیكون لھذا التغییر تأثیر مماثل على نتائج الفترات المستقبلیة للمجموعة حتى نھایة العمر س. سعودي

تسویات اخرى  ٨-١٥
١المملكة العربیة السعودیة، قامت المجموعة بإدراج التسویات التالیة كما في عتمدة في مالالمعاییر الدولیة للتقریر المالي تاریخ تطبیق في 

: ٢٠١٦دیسمبر ٣١، كما في ٢٠١٦مارس ٣١كما في "المعاییر الدولیة للتقریر الماليإلىتاریخ التحول "، ٢٠١٦ینایر 

لتي تم اواحدة والتي تنطوي على نقاط تفریغ متعددة، تم تطبیق نسبة اإلنجاز بشكل منفصل لكل من ھذه البضائع الرحلة الإیرادات ·
استنادا ٢٠١٦دیسمبر ٣١وللسنة المنتھیة في التحولولذلك، أعید حساب اإلیرادات وتعدیلھا للرحالت الجاریة في تاریخ . تسلیمھا

.نسبة اإلنجازإلى

د المطلوبات ولتحدی. سجلت المجموعة التزامات نھایة الخدمة بناء على المتطلبات التنظیمیة لقانون العمل بالمملكة العربیة السعودیة·
م تسجیل لذلك، تونتیجة. لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة، قامت المجموعة بإجراء تقییم اكتواري مفصل لمزایا نھایة الخدمةوفقاً

.٢٠١٦دیسمبر ٣١المبقاة وقائمة الدخل للسنة المنتھیة في رباحالزیادة في المطلوبات عن الفترة السابقة في األ

مدیني صدة رأوبالتالي، انخفضت . تمویلي بناء على طبیعة ومدة العقدمدینو عقود إیجارانخفاض في قیمة بإثباتقامت المجموعة ·
.٢٠١٦دیسمبر ٣١تمویلي كما في تاریخ التحول للسنة المنتھیة في عقود إیجار 

.موجز لألثر الناتج عن التسویات المذكورة أعالهوالذي یبین٦-١٥نظر إیضاح ا

االستثمارات المتاحة للبیع والمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق  تصنیفإعادة ٩-١٥
ً لمعاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، تم عرض االستثمارات في قائمة المركز المالي تحت بند االستثمارات المتاحة للبیع وفقا

حسب المعاییر المحاسبیة الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المتبعة من قبل المجموعة والمذكورة في . والمحتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق
تم عرض ھذه االستثمارات تحت بند االستثمارات األخرى في قائمة المركز المالي الموحدة.٩-٤إیضاح 

إعادة تبویب رسوم ترتیب القروض١٠-١٥
م تسجیل للمحاسبین القانونیین، تالسعودیةتكبدت المجموعة بعض رسوم ترتیب القروض ورسوم إصدار الصكوك، وبموجب معاییر الھیئة 

جلھ أمن تم ذي لتزام الااللتقریر المالي ان یتم تسویة تكالیف االصدار مقابل لالدولیة المعاییرتتطلب . كمبالغ مدفوعة مقدماھذه التكالیف 
ت إعادة ویظھر األثر الناتج عن عملیا. والسلفصافي مقابل القروض باللتكونذات الصلة التكلفةتصنیفتم إعادة . ھذه التكالیفتكبد

.٣-١٥و٢-١٥إیضاحيالتصنیف المذكورة أعاله في 
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-٣٤-

أرباحتوزیعات.١٦

ملیون٩٨٤٫٣٨بقیمةنقدیةأرباحتوزیععلى٢٠١٧ینایر١٦بتاریخالمنعقداجتماعھافيللشركةالعادیة لمساھمي العامةالجمعیةوافقت
القیمة٪٢٥وتمثلالواحدللسھمسعوديلایر٢٫٥بلغتوالتي٢٠١٦دیسمبر٣١فيالمنتھیةالمالیةالسنةعنللمساھمینسعوديلایر

للسھم.االسمیة

ملیون٩٨٤٫٣٨بقیمةنقدیةأرباحتوزیععلى٢٠١٦أبریل٦بتاریخالمنعقداجتماعھافيلشركةاالعادیة لمساھمي العامة الجمعیة وافقت
القیمة٪٢٥وتمثلالواحدللسھمسعوديلایر٢٫٥بلغتوالتي٢٠١٥دیسمبر٣١فيالمنتھیةالمالیةالسنةعنللمساھمینسعوديلایر

للسھم.االسمیة

الالحقةحداث األ.١٧

المركزقائمة علىأثر ھاملھایكونقدوالتي٢٠١٧مارس ٣١ھیة في تالمنالفترةمنذتعتقد اإلدارة عدم وجود أحداث الحقة جوھریة
.األولیة الموحدة الموجزةةیالقوائم المالھذهھو مبین في کماللمجموعةاألولیة الموحدة الموجزة المالي

تاریخ االعتماد.١٨

).٢٠١٧مایو٣الموافق ھـ (١٤٣٨شعبان ٧لإلصدار في األولیة الموحدة الموجزة القوائم المالیة ھذه تم اعتماد 

األرقام المقارنة.١٩
. الفترة السابقة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة/ تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة للسنة 




