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 الشركة وشركاتها التابعة ووصف األعمال .١
  

") بموجب المرسوم الملكي رقم ماألالشركة  "أو    ("الشركة" أو "البحري"شركة مساهمة سعودية    -تأسست الشركة الوطـنية السعودية للنقل البحري  
هـ (الموافق ١٣٩٩ذو الحجة    ١بتاريخ    ١٠١٠٠٢٦٠٢٦) وتم قيدها بالسجل التجاري رقم  م١٩٧٨يناير    ٢١هـ (الموافق  ١٣٩٨صفر    ١٢بتاريخ    ٥م/
ي حي العليا، أبراج العليا (البرج ب)، في الطوابق من الثاني عشر إلى تقع اإلدارة الرئيسة للشركة ف ) الصادر بمدينة الرياض.م١٩٧٩ أكتوبر ٢٢

  .المملكة العربية السعودية ١١٤٢الرياض  ٥١٠١الخامس عشر، ص.ب. 
  

ي لنقل البضائع والمشاركة فوتشغيلها الشركة والشركات التابعة لها المذكورة أدناه ("المجموعة") في شراء وبيع البواخر والسفن  أنشطة تتمثل
وجميع العمليات المرتبطة  البواخر متن على زينهاعمليات النقل البحري ووكاالت شركات المالحة البحرية وتخليص البضائع وتنسيق نقلها وتخ

البضائع ونقل البضائع العامة ونقل    الكيماوياتمن خالل أربعة قطاعات مختلفة هي نقل النفط الخام ونقل    أنشطتهاوتمارس المجموعة    ،بالنقل البحري
شتراك ندماج معها واإلالجافة السائبة، باإلضافة إلى تملك األراضي والعقارات داخل المملكة أو خارجها وتملك الحصص في شركات أخرى أو اإل 

  نشاط مماثل أو متمم لها.  لمزاولةمع الغير في تأسيس شركات 
 

  . لایر سعودي  ١٠سمية للسهم  وتبلغ القيمة اإل،  م٢٠١٩ديسمبر    ٣١م و٢٠٢٠ديسمبر    ٣١سهم كما في    ٣٩٣٬٧٥٠٬٠٠٠ نيتكون رأس مال الشركة م
  
  الموحدة: القوائم المالية هذه المدرجة ضمنالشركات التابعة ب نابي يلي فيماو

  التابعة الشركة
تاريخ 
  التأسيس

  المؤثرة الملكية بةنس
  المقر  األساسي  النشاط

  م ٢٠١٩  م ٢٠٢٠

  الواليات المتحدة االمريكية   وكيل لسفن الشركة   ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  م ١٩٩١  أمريكا   –الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

  اإلمارات العربية المتحدة  اإلدارة الفنية للسفن   ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  م ٢٠١٠  شركة الشرق األوسط إلدارة السفن المحدودة 

  المملكة العربية السعودية   البتروكيماوياتنقل    ٪ ٨٠  ٪ ٨٠  م ١٩٩٠  المحدودة  الكيماوياتالشركة الوطنية لنقل 

  المملكة العربية السعودية   نقل البضائع السائبة   ٪ ٦٠  ٪ ٦٠  م ٢٠١٠  المحدودةشركة البحري للبضائع السائبة  

  السعودية المملكة العربية   لخدمات اللوجستية ا  ٪ ٦٠  ٪ ٦٠  م ٢٠١٧    لوجيستكس  بولوريه بحري   شركة
  اإلمارات العربية المتحدة  نقل البضائع السائبة   ٪ ٣٦  ٪ ٣٦  م ٢٠١٧  شركة البحري بونقي للبضائع السائبة* 

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

 المحدودة.
 

البحري شركة  الزالت اإلجراءات القانونية لتصفية  تصفية الشركة. البحري بونقي للبضائع السائبةفي شركة  الشركاء، قرر م٢٠٢٠مارس  ٣١في 
  . قيد التنفيذالسائبة بونقي للبضائع 

  
  وفيما يلي بيان بالشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية  في هذه القوائم المالية الموحدة:

  شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية
تاريخ 
  التأسيس

  نسبة الملكية 
  المقر  األساسي  النشاط

  م ٢٠١٩  م ٢٠٢٠

  سنغافورة   نقل الغاز المسال   ٪ ٣٠٫٣  ٪ ٣٠٫٣  م ١٩٨٠  *شركة بترديك المحدودة 

  السعودية  العربية   المملكة  الصناعات البحرية   ٪ ١٩٫٩  ٪ ١٩٫٩  م ٢٠١٧  الشركة العالمية للصناعات البحرية 
  

المالية حسب آخر قوائم مالية معدّة من قبل شركة بترديك المحدودة. إن  سنة في نتائج شركة بترديك المحدودة عن ال مجموعةيتم تسجيل حصة ال *
 السنة الماليةهي شهرين.  للمجموعةآخر قوائم مالية معدة من قبل شركة بترديك المحدودة حتى تاريخ القوائم المالية الموحدة  بين الفترة الزمنية 

  .ة ميالدي سنةأغسطس من كل  ٣١في وتنتهي سبتمبر   ١في  تبدأمحدودة لشركة بترديك ال
 

ستثمار إلنشاء "الشركة الوطنية للحبوب" بالمناصفة مع الشركة السعودية لإل مشروع مشترك تفاقيةإ وقعت الشركة م،٢٠٢٠خالل شهر أغسطس 
ً إلى تلبية الحاجة المشروع الزراعي واإلنتاج الحيواني "سالك"، ويهدف  إلى بناء وإنشاء محطة لمناولة الحبوب في ميناء ينبع التجاري، سعيا

 الزالت اإلجراءات القانونية لتسجيل الشركة قيد التنفيذ.  المستقبلية من الغالل الرئيسية للمملكة العربية السعودية.
  

 ل الشركة من خالل الفروع التالية: يتم تشغي
 

  المدينة  تاريخ التسجيل  رقم التسجيل  االسم التجاري
  الرياض   ٢٣/١٠/١٩٧٩  ١٠١٠٠٢٦٠٢٦ الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 
  جدة  ٢١/٢/١٩٨٢  ٤٠٣٠٠٣٣٤٠٢ الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 
  الدمام   ٣٠/٧/١٩٨٣  ٢٠٥٠٠١٣٨٨١ الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 
  الجبيل  ٢٥/٧/١٩٨٤  ٢٠٥٥٠٠١٣٠٩ الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

  دبي  ٦/١٢/٢٠١٠  ٦٥٨٠٧ - جيه إل تي  الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 
  نيودلهي   ٢٦/٨/٢٠١٦  ٠٦١٣٥اف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 
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  تتمة - الشركة وشركاتها التابعة ووصف االعمال .١
  

   :المجموعةأسطول 
تعمل )  مملوكة  سفينة  ٨٩م:  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١(مملوكة وسفينتان مستأجرتان  سفينة   ٨٩المجموعة من  يتكون أسطول  ،  م٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١في    اكم

  : التاليةقطاعات الفي 
  

ناقلة نفط عمالقة تعمل في السوق الفوري، وتمتلك المجموعة   ٤١  منها  )،سفينة  ٤٨  م:٢٠١٩ديسمبر  ٣١(  سفينة  ٤٦يتكون من    قطاع نقل النفط الخام:
ً تدار تجاري ة،مكرر يةناقالت منتجات نفط ٥ كذلك   . المحدودة لكيماوياتا لنقل الشركة الوطنية من قبل ا

  
وسفينتان مستأجرتان   سفينة  ٢٨تمتلك  التي  المحدودة    الكيماوياتيتم تشغيل هذا القطاع بالكامل عن طريق الشركة الوطنية لنقل    :الكيماوياتقطاع نقل  

  ، تعمل كما يلي:)سفينة ٣٠ م:٢٠١٩ديسمبر  ٣١(
 تعمل في السوق الفوري. سفينة ٢٠  
 مؤجرة إلى  سفن ٥ ،)سابك(مؤجرة إلى الشركة العالمية للشحن والنقل المحدودة التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية  سفن ٥

  شركة أرامكو للتجارة.
  

على الخطوط التجارية بين أمريكا الشمالية وأوروبا  تعملسفن)  ٦ م:٢٠١٩ديسمبر  ٣١( سفن دحرجة ٦ يتكون من :قطاع الخدمات اللوجستية
  والشرق األوسط وشبه القارة الهندية.

 
  سفن متخصصة في نقل البضائع السائبة ٩ التي تمتلكشركة البحري للبضائع السائبة  يتم تشغيل هذا القطاع عن طريققطاع نقل البضائع السائبة: 

   تعمل في السوق الفوري. ٤، ومؤجرة إلى الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)منها  ٥ سفن)، ٥ م:٢٠١٩ديسمبر  ٣١(
  
    عدادأسس اإل .٢
  االلتزام بيان  ١ -٢

المعتمدة من السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى  في المملكة العربية ةالمعتمد للتقارير المالية للمعايير الدوليةتم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً 
  .الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  
  القوائم المالية  إعداد ٢-٢
  مبدأ التكلفة التاريخية   )أ

ً  إعدادتم    :التاليلمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء  القوائم المالية الموحدة وفقا
 األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة.  قياس  
  المتوقعة وحدة االئتمانالمحددة بالقيمة الحالية لاللتزامات المستقبلية باستخدام طريقة  الموظفين منافع التزاماتاإلعتراف بمستحقات. 

  
    الوظيفيةعملة الالعرض و عملة  )ب

أقرب ألف ما لم يذكر خالف  إلىتم تقريب كافة المبالغ كما  .للشركة العملة الوظيفية يوهتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي 
  .ذلك

 
  أسس توحيد القوائم المالية   .٣

  .الشركات التي تمارس عليها المجموعة السيطرة"المجموعة". الشركات التابعة هي  ـالشركة وشركاتها التابعة مجتمعة بيشار الى 
ويكون لها   بها،الشركة المستثمر    في  معامالتهاالعوائد المتغيرة نتيجة    الحصول على  أو لها الحق في  عرضة  المجموعة  تصبحتتحقق السيطرة عندما  

 تلك الشركات.  على سيطرتهاممارسة القدرة على التأثير في تلك العوائد من خالل 
  

  كان لدى المجموعة: –وفقط إذا  -وبشكل خاص فإن المجموعة تسيطر على المنشأة المسثمر بها إذا 
  ).مثل: وجود حقوق قائمة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها(  بهاالمستثمر    المنشأةعلى    نفوذ -
  .نتيجة معامالتها مع المنشأة المستثمر بهاعوائد متغيرة  الحصول على في اطر أو لديها حقوقالتعرض لمخ -
 لتأثير على عوائدها.ا بها فيالمستثمر  المنشأةعلى  نفوذهاالقدرة على استخدام  -
  

سيطرة على المنشأة المستثمر بها أم ال عندما تشير الحقائق والظروف أن هناك تغيراً في التقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت ال تزال تمارس 
ستمر حتى زوال عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتباراً من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وت

الل الفترة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خ
 ركة التابعة.  في القوائم المالية الموحدة من تاريخ استحواذ المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ فقدان المجموعة للسيطرة على الش

  
حتى   ،خر بين المساهمين في الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرةآل يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل ا

 لو أن هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة.  
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 ( تتمة )أسس توحيد القوائم المالية  .٣
 

 ، وذلك يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة في حالة وجود فروقات جوهرية بين الشركة األم والشركة التابعة ،إذا تطلب االمر
دات من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات المالية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرا

 توحيد. الوفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند والمصر
  

االستحواذ بالقيمة  يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة المستثمر فيها في تاريخ 
  الملكية.التغيرات في ملكية شركة تابعة بدون فقدان السيطرة كمعامالت ضمن حقوق يتم المحاسبة عن . العادلة
  

  في حال فقدان المجموعة للسيطرة على شركة تابعة:
  إلغاء اإلعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة.        -
  إلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة.  -
  الملكية.حقوق قات تحويل العمالت المتراكمة المسجلة في وفرباف إلغاء اإلعتر  -
  بالقيمة العادلة. للمقابل المستلم اإلعتراف   -
  بالقيمة العادلة.  اإلعتراف ألي استثمار محتفظ بها  -
 اإلعتراف بأي فائض أو عجز في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  -
  

 ،الموحدة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة أو األرباح المبقاة بها سابقاً في قائمة الدخل الشاملإعادة تصنيف عناصر حصة المجموعة المعترف 
 . الصلةموجودات والمطلوبات ذات الستبعاد إفي حال قامت المجموعة ب مالئماً، كما ستكون مطلوبة مباشرةً كان أيهما 
  
كما هو مبين في إيضاح (شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية)  ستثناء شركة بترديك  المالية بإشركة وشركاتها التابعة نفس فترات التقارير  تتبع ال

١ .  
  
 السياسات المحاسبية الهامة .٤

تم إعادة تبويب بعض أرقام الموحدة. المالية القوائم على جميع الفترات المعروضة في هذه بإتساق قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية 
  المقارنة للفترة السابقة لتتماشى مع العرض للفترة الحالية. 

  
  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ١-٤

المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات   ىأحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر عل إجراءإعداد القوائم المالية من اإلدارة  يتطلب
نها أساس والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف التي ينتج ع

 تلكقد تختلف النتائج الفعلية عن    فبالتاليغيرها من المصادر.   عندات والمطلوبات التي ال تظهر بسهولة  إصدار األحكام حول القيم الدفترية للموجو
  التقديرات. أساساها على تمت التي

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

كل من الفترات  على يؤثروالفترات المستقبلية إذا كان التعديل التقديرات مراجعة  التي يتم فيها فترةالأو في  ،إذا كان التعديل يؤثر فقط على الفترة
  المستقبلية.والحالية 

  
  :الموحدة واألحكام التالية التي تعتبر جوهرية في القوائم الماليةة، قامت اإلدارة بوضع التقديرات مجموعفي سياق تطبيق السياسات المحاسبية لل

 القيم للسفن. هبوط  تقييم  
    واإلفتراضات اإلكتوارية الرئيسية.لتزامات المنافع المحددة إقياس  
 , المتوسط المرجح لنسب فتراض أساسي لتقدير إوهو واألصول التعاقدية قياس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين

 .الخسائر

 

يتأثر الطلب على شحن  م) يمثل وباًء. ول١٩-مرض فيروس كورونا (كوفيدالمستمر لتفشي ال م، أن٢٠٢٠في مارس أعلنت منظمة الصحة العالمية 
 ىسالمة القوالنفط والمواد الكيميائية عالمياً إلى حد كبير نتيجة لتفشي هذا الفيروس، وبالتالي تستمر المجموعة في العمل واألخذ باالعتبار صحة و

الوقت ليست على علم بأي عوامل  ) عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا١٩-المجموعة مراقبة حالة كورونا (كوفيدإدارة وتواصل  .العاملة
  أو بعده. م٢٠٢١من المتوقع أن تغير تأثير الوباء على عمليات المجموعة خالل عام 
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   ( تتمة )السياسات المحاسبية الهامة .٤

 اإليرادات من العقود مع العمالء  ٢-٤
نموذج من خمس خطوات كما هو موضح في المعيار الدولي إلعداد التقارير تقوم المجموعة باثبات اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء بناًء على  

  :ويرد أدناه ١٥المالية رقم 
يير تحديد العقد (العقود) مع العميل: يتم تعريف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوق والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعا - ١الخطوة 

  الوفاء به ؛ الخاصة بكل عقد يجب 

  تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل ؛ - ٢الخطوة 

تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو مقدار االعتبار الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع أو الخدمات الموعودة   -  ٣الخطوة  
  إلى العميل ، باستثناء المبالغ التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف ثالثة ؛

بتخصيص   تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء واحد ، تقوم المجموعة  -  ٤الخطوة  
     .تبار إلى التي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام أداءسعر المعاملة لكل التزام أداء في مبلغ يحدد مقدار االع

 اثبات اإليرادات عندما تفي المجموعة (أو عند الوفاء) بالتزام األداء.  - ٥الخطوة 

  
  :تفي المجموعة بالتزام األداء وتعترف باإليرادات بمرور الوقت ، في حالة استيفاء أحد المعايير التالية

  ؛ تاريخهفي الدفع مقابل األداء المكتمل حتى   واجب النفاذأداء المجموعة أصل له استخدام بديل للمجموعة وللمجموعة حق  ينتج عنال  -
  أصل يتحكم به العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه ؛ تحسينأو  إنشاءأداء المجموعة يؤدي  -
 .التي يوفرها أداء المجموعة أثناء أداء المجموعة المزايايتلقى العميل ويستهلك في نفس الوقت  -
  

 لتزام األداء.بالنسبة اللتزامات األداء حيث ال يتم استيفاء أي من الشروط المذكورة أعاله ، يتم إثبات اإليرادات في الوقت الذي يتم فيه الوفاء با
  

 يتم إثبات اإليرادات عند حصول العميل على السيطرة على الخدمات. 
  األداء وشروط السداد الهامة  مطلوباتطبيعة وتوقيت استيفاء   لخدمة نوع ا

ترتيب إيجار سفن لمدة  
  محدودة 

سفن لمدة محدودة، تقيس المجموعة مدى إنجازها بشأن االستيفاء التام لاللتزام باألداء باستخدام الفي حالة إيجار 
ً ، و ذلكباإلضافة إلى . مقياس زمني ً الخدمة المقدمة  إلى أن المجموعة تصدر فواتير  نظرا محدد ال سعرعلى ال بناءا

يتفق مباشرة مع قيمة أداء المجموعة  الذيلكل يوم خدمة، فلدى المجموعة الحق في إصدار فواتير للعميل بالمبلغ 
  . تتحقق اإليرادات بناًء على نسبة اإلنجاز .الذي أنجزته حتى تاريخه

تقوم المجموعة بقياس اإلنجاز على أساس  ،بما في ذلك خطوط المالحة المنتظمة ،في حالة إيجار السفن بالرحلة  بالرحلةإيجار السفن 
تحدد المجموعة اَلية إستيفاء أداء   عدد األيام المنقضية وإستفادة العميل من الخدمات المقدمة خالل مدة الرحلة.

الخدمة في ميناء اإلفراغ. وبالتالي، يتم اإلعتراف باإليرادات وفقاً لمبدأ    خدمة النقل إبتداًء من ميناء التحميل وإنتهاء
 نسبةً إلىاإلستحقاق من نقطة التحميل حتى إكمال عملية اإلفراغ بناًء على عدد أيام الرحلة في نهاية كل فترة مالية  

  عة.إجمالي عدد أيام الرحلة المتوق
 . الخدمات اللوجستية تشمل تنفيذ طلبات الشحن وخدمات النقلايرادات  ايرادات الخدمات اللوجستية

والعميل يقبل الخدمة  يتم إثبات ايرادات الخدمات اللوجستية في النقطة التي يتم فيها اكمال تقديم الخدمات للعميل
  .المقدمة

 

) يحق للمجموعة في بعض الترتيبات المتعلقة باإليرادات الحصول على بعض المزايا المتغيرة أو تعهدها بدفع التزامات معينة (غرامات كبيرة
. إلغاؤه  يمكنمشروطة بوقوع أو عدم وقوع حدث معين. تقوم اإلدارة أثناء تحديد سعر المعاملة بتقدير سعر المعاملة المحتمل استرداده بشكل كبير وال  

  ال يتم إدراج هذه المزايا المتغيرة في التقييم األولي لسعر المعاملة حيث يحق للمجموعة الحصول عليها فقط عند وقوع هذا الحدث. 
 
   األدوات المالية ٣-٤
  عتراف األولي والقياس االأ) 

المالية األخرى عندما تصبح  وااللتزامات األصولجميع بمبدئيًا اإلعتراف المصدرة عند نشأتها. يتم  بالمدينون التجاريونمبدئيًا اإلعتراف يتم 
  المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. 

  
دًا، بالنسبة لبند غير مدرج يتم قياس األصل المالي (ما لم يكن ذمم مدينة تجارية بدون عنصر تمويلي هام) أو االلتزام المالي مبدئيًا بالقيمة العادلة زائ

الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى االستحواذ أو اإلصدار. يتم قياس الذمم التجارية المدينة   من خاللبالقيمة العادلة 
  .التي ليس لها عنصر تمويلي هام مبدئيًا بسعر المعاملة
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 ( تتمة )السياسات المحاسبية الهامة  .٤
 (تتمة)  األدوات المالية ٣-٤

  
  الموجودات المالية والمطلوبات المالية تصنيف وقياس ب) 

خل الشامل اآلخر عند االثبات األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الد
تثمارات في أدوات حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من خالل اس –استثمارات في أدوات الدين، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  –

خصائص  الربح أو الخسارة. إن تصنيف الموجودات المالية عادةً ما يستند إلى نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدارة الموجودات المالية وكذلك
  تدفقاتها النقدية التعاقدية.  

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

  يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و -
  مثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي ت -

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

  من خالل الربح أو الخسارة:
  و ،نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات ماليةيتم االحتفاظ بها ضمن  -
 تنشأ بنودها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. -

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

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

بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقاً لما تم بيانه أعاله، يتم قياسها   المقاسة  إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة  
ص بشكل بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة. وعند اإلثبات األولي، يحق للمجموعة أن تخص

التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات  نهائي الموجودات المالية
فيضه بشكل مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخ

 كبير.
 

  .يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية
الموجودات المالية بالقيمة العادلة  

  من خالل الربح أو الخسارة
يتم إثبات صافي المكاسب والخسائر، وتشمل أي فائدة  . يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة

  . الربح أو الخسارة أو دخل توزيعات أرباح، ضمن
الموجودات المالية بالتكلفة 

  المطفأة
 

يتم تخفيض التكلفة .  يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
يتم إثبات إيرادات الفائدة ومكاسب  وخسائر تحويل العمالت  . المطفأة بخسائر االنخفاض في القيمة

أو خسارة ضمن الربح أو  مكسبيتم إثبات أي  . األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن الربح أو الخسارة
  .الخسارة

االستثمارات في أدوات الدين  
بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

  الشامل اآلخر

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام  . دات بالقيمة العادلةيتم القياس الالحق لهذه الموجو
الربح أو الخسارة.  طريقة الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في

الدخل الشامل اآلخر. عند االستبعاد ، يتم إعادة   يتم االعتراف بصافي المكاسب والخسائر األخرى في
  نيف األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.تص

االستثمارات في أدوات حقوق  
الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

يتم إثبات توزيعات األرباح كإيرادات ضمن الربح أو . يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة
يتم إثبات المكاسب  . الخسارة ما لم تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة االستثمار

  .والخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها أبدًا إلى الربح أو الخسارة
       

، والموجودات المالية األخرى غير المتداولة، واألصول التعاقديةتتكون الموجودات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة من الذمم المدينة التجارية 
  والنقد وما في حكمه.والموجودات المالية األخرى المتادولة، 

    

  والخسائرالتصنيف والقياس الالحق والربح  -المطلوبات المالية 
بالقيمة  المالية المطلوبات تصنيفالربح أو الخسارة. يتم  قائمةتم تصنيف المطلوبات المالية عند قياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل ي

الربح أو الخسارة إذا تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة ، وهي مشتقة أو مخصصة على هذا النحو عند االعتراف  قائمةمن خالل  العادلة
شاملة أي مصروفات والخسائر،  أ  المكاسببالقيمة العادلة وصافي    يتم قياسها  الربح أو الخسارة  قائمةمن خالل    بالقيمة العادلة  األولي. المطلوبات المالية 

يتم االعتراف  الربح أو الخسارة. يتم الحقًا قياس المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.يتم اثباتها في  فائدة
ستبعاد في بمصروفات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في الربح أو الخسارة. يتم أيًضا االعتراف بأي مكسب أو خسارة من اال

  الربح أو الخسارة.
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  ( تتمة )السياسات المحاسبية الهامة  .٤
  ( تتمة )  األدوات المالية ٣-٤
  

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

ملكية األصل المالي تم نقلها أو عدم قيام المجموعة بتحويلها أو االحتفاظ بها بكافة  منافعتكون فيها جميع مخاطر و عملية الى حد كبيرالتعاقدية في 
 الملكية وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي. منافعمخاطر و

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

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

  المطلوبات المالية 
التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاء صالحيتها. تقوم المجموعة أيًضا بإلغاء  بمطلوباتهاعند الوفاء  بالمطلوبات المالية بالغاء االعترافتقوم المجموعة 

 المطلوبات الماليةالمعدلة مختلفة اختالفًا جوهريًا، وفي هذه الحالة  للمطلوباتعندما يتم تعديل شروطها وتكون التدفقات النقدية  طلوبات الماليةالم
  بالقيمة العادلة.  يتم اإلعتراف بها إلى الشروط المعدلة المستندة  ةجديدال

  
  المقاصة

عندما يكون للمجموعة حاليًا حق قابل فقط المركز المالي  قائمةاألصول المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض المبلغ الصافي في  المقاصة بين تتم
  للتنفيذ قانونيًا في تسوية المبالغ وتنوي تسويتها على أساس صافي أو لتحقيق األصل وتسوية االلتزامات في وقت واحد.

المدفوع (بما في ذلك أي أصول غير نقدية محولة أو مطلوبات مفترضة)  المطفأة والمقابلالفرق بين القيمة الدفترية  المطلوبات المالية،عند استبعاد 
 في الربح أو الخسارة.يتم اإلعتراف بها 

 
  انخفاض قيمة األصول المالية غير المشتقة

  ات الخسائر على أي من األسس التالية:يتم قياس مخصص ٩بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 
ً شهر ١٢الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  - ً شهر ١٢: وهي ناتجة عن أحداث تعثّر محتملة عن السداد خالل فترة ا من تاريخ القوائم  ا

  المالية؛ و
االئتمانية التي تنتج من جميع أحداث التعثّر المحتمل عن السداد الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة المالية: وهي الخسائر  -

 على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
مبلغ المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود. تقوم المجموعة بقياس    لألصولللخسائر االئتمانية المتوقعة    تقوم المجموعة بتكوين مخصص

 على األعمار االنتاجية لخسائر االئتمان المتوقعة.مخصصات الخسارة بناًء 
 

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

ً اآلخر منخفضة القيمة ائتمانيالدخل الشامل   سلبي. يتم تقييم األصل المالي على أنه منخفض القيمة ائتمانيًا عند وقوع حدث أو أكثر يكون له تأثير ا
 على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.

  
  : للمالحظة التاليةتشمل األدلة التي تشير إلى انخفاض األصول المالية البيانات القابلة 

  صعوبة مالية كبيرة للمدين ؛ -
ومتأخرة أكثر من والشبه حكومية، سنوات من تاريخ االستحقاق من الجهات الحكومية  ٤أكثر من خرق العقد مثل التقصير أو التأخير  -

  .سنتين من تاريخ االستحقاق من الجهات التجارية
  ط ال تراها المجموعةإعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشرو -
  خالف ذلك؛ -
  ؛ أومن المحتمل أن يدخل المدين في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي أخرى -
 اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية -
  

 عرض االنخفاض في القيمة 
  القيمة الدفترية للموجودات. إجمالي يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من

، بشكل منفصل في قائمة األصول التعاقديةيتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى، بما فيها 
  .األرباح أو الخسائر
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- ١٦ - 

  ( تتمة )السياسات المحاسبية الهامة  .٤
  

   النقد وما في حكمه  ٤-٤
 ،خالل ثالثة أشهر أو أقل  ةستحقممن النقد لدى البنوك والودائع قصيرة األجل ومرابحات  الموحدة  في قائمة المركز المالي    يتكون النقد وما في حكمه

  . تهاتخضع لمخاطر جوهرية للتغير في قيم الوالتي 
  

  المخزون    ٥-٤
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تقاس تكلفة يتكون المخزون من وقود السفن وزيوت التشحيم ومواد أخرى. 

 المخزون المستخدم باستخدام طريقة الوارد أوالً صادر أوالً بما في ذلك مخزون الوقود.
مصروفات مباشرة أخرى  أيركية وتكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجموتتضمن التكلفة صافي سعر الشراء (بعد الخصومات التجارية)  

  المخزون. باقتناءمتعلقة 
  

  الممتلكات والمعدات   ٦-٤
وتشمل هذه التكلفة تكلفة   .والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم و/ أو الخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، إن وجدت  الممتلكاتتدرج  

  .اإلثبات إذا استوفت معايير  (الموجودات المؤهلة) طويلة األجل ئيةاإلنشالمشاريع بااستبدال أجزاء من الممتلكات والمعدات وتكاليف االقتراض 
  

أعمار  لهاكموجودات  بشكل فردي هذه األجزاء بإثباتاستبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمعدات على فترات، تقوم المجموعة  إلى عند الحاجة 
ً إنتاجية محددة وتستهلكها   في حالة استيفاء في القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات    تكلفتهإجراء فحص رئيسي، يتم إثبات    عندما يتموبالمثل،    .لذلك  وفقا

   .عند تكبدها  الموحدة الربح أو الخسارة قائمةيتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في  .معايير اإلثبات
 

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

  عمار اإلنتاجية (بالسنوات)األ  الممتلكات والمعدات
   ٢٠ - ٣  مباني وتحسينات 
   ٢٥ - ٦  أسطول ومعدات

   ١٢ - ٥  ويات وجراراتاح
   ١٠  أثاث وتجهيزات

   ٤  أدوات ومعدات مكتبية 
   ٥ - ٤  سيارات

   ٦ - ٤  أجهزة حاسب آلي
   ١٠ - ٤  وياتاساحة الح معدات

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

ً  يكون جزءً المنفصل  مكونال .على حدة ً غير مادي جزءً أو  ماديا ً  ا ً  يمثل فحصا   .تكاليف التسفين)ك( أو إصالحا رئيسيا
  

 .كبند منفصل واستهالكه رسملتهوبالتالي  من تكاليف السفن رئيسي كجزءتسفين  يففإنه يتم تقدير أول تكال ،المجموعة سفن تكاليف لغرض إثبات
وفي حالة إجراء عملية تسفين قبل التاريخ . ة التاليعملية التسفين  تبدأ حتى  السنةرسملة تكاليف التسفين الالحقة بشكل منفصل واستهالكها خالل  يتم

  .المحدد لها، يتم قيد القيمة الدفترية الحالية لتكاليف التسفين كمصروف فوراً في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
  

أو  مكسب األصل أو عندما ال يتوقع وجود منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه. يتم إدراج أي  استيفاءبند الممتلكات والمعدات عند يتم استبعاد 
صل (المحتسب بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  خسارة ناتجة عن استبعاد األ

  استبعاد األصل. عند
  

عمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا كان ذلك يتم مراجعة القيم المتبقية واأل
 ً   .مالئما

  
ً وفق الممتلكات والمعداتيتم احتساب قطع الغيار واألالت الرأسمالية التي تستوفي تعريف    .١٦لمبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم  ا

  
    تحت التنفيذ مشاريع  ٧-٤

 لموجودات يتم تحويل هذه  و  الموجدات التي تم إقتنائها ولكنها غير جهازة لإلستخدام المعدة من أجله،بعض    في نهاية السنة   تحت التنفيذ   المشاريع  تشمل
  .المعدة من أجلهجاهزة لالستخدام  تصبحإلى فئات الموجودات ذات الصلة ويتم استهالكها عندما 
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- ١٧ - 

  ( تتمة )السياسات المحاسبية الهامة  .٤

   لموجودات غير الملموسةا  ٨-٤

 ً يتم إطفاء  .في القيمة المتراكمة، إن وجدت االنخفاض وخسائراإلطفاء المتراكم  يتم قياس الموجودات غير الملموسة (ماعدا الشهرة) بالتكلفة ناقصا
يتم رسملة المصروفات الالحقة فقط إذا كان من المحتمل  .الموجودات غير الملموسة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة

يتم مراجعة القيمة المتبقية للموجودات  .موثوق بشكل التدفقات تلكالمجموعة ويمكن قياس مبلغ  إلى بهاتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة 
ً هاية كل سنة مالية ويتم تعديلها بأثر مستقبلي إذا كان ذلك في ن قيمتهااإلنتاجية ومؤشرات االنخفاض في  هاعمارأغير الملموسة وال   .ضروريا
  

ى تصنف األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كمحددة أو غير محددة المدة. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مد
  ها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. تاألعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجع

  
وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل سنة مالية. يتم معالجة العمر االنتاجي مراجعة يتم 

أو العمر االنتاجي طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل محاسبياً وذلك بتغيير التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو 
إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر  مصروفاتطريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج 

برامج   الموجودات غير الملموسة  أكثر  تمثل الموحدة  كمصروف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.  الخسارةالربح أو  محدد في قائمة  
  .سنة ١٧إلى  ٤مدى أعمارها المقدرة بين  يتم إطفاء قيمة تلك الموجودات غير الملموسة على ،التقويم المادي طويل األجل لعقود النقلو حاسب آلي

  
  شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية    ٩-٤
ً بطريقة حقوق الملكية هي تلك الشركات التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً  المستثمر فيهاشركات ال هو قدرة المجموعة  الجوهري. التأثير جوهريا

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

بالتكلفة ويتم  وحدة المالمركز المالي  قائمةبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف بالشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية مبدئيًا في 
عند تجاوز وتعديلها بعد ذلك لالعتراف بحصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية.  

ي تتضمن أي حصص حصة المجموعة في تلك الشركات (والتإجمالي حصة المجموعة في خسائر الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
 عن ، تتوقف المجموعة)ستثمار المجموعة في الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةإطويلة األجل تشكل، في جوهرها، جزًءا من صافي 

ة التزامات قانونية أو  تكبد فيه المجموعتيتم االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط إلى الحد الذي و. المستقبلية االعتراف بحصتها في المزيد من الخسائر
بطريقة حقوق الملكية  المستثمر فيهاشركات الضمنية أو قامت بسداد مدفوعات نيابة عن الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية. وإذا قامت 

ح مع حصتها من الخسائر حصتها من األرباتساوي في فترة الحقة بتسجيل أرباح، تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه األرباح فقط عندما 
  غير المسجلة.

  
عتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة إستخدام طريقة حقوق الملكية  إبطريقة حقوق الملكية ب  مستثمر فيهافي شركات    الحصصالمحاسبة عن    يتم

ستثمار عن الملكية، تسجل أي زيادة في تكلفة اإلبطريقة حقوق    مستثمر فيهاستثمار في شركات  ستحواذ على اإل وعند اإل  .المستثمر فيها شركة زميلة
ستثمار. تسجل حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كشهرة وتدرج في القيمة الدفترية لإل

ستثمار بعد إعادة التقييم مباشرة لشركة الزميلة عن تكلفة اإلأي زيادة في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة ل
  ستثمار.ستحواذ على اإلالتي يتم فيها اإلالفترة في  في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة

  
القوائم المالية الموحدة عندما تتعامل إحدى شركات المجموعة مع شركة زميلة للمجموعة، تسجل األرباح والخسائر الناتجة عن هذا التعامل في 

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

  عقود اإليجار  ١٠-٤
على عقد إيجار  يحتويعلى عقد إيجار. ويكون العقد عقد إيجار أو  يحتويعقد إيجار أو يعتبرتقوم المجموعة عند نشأة العقد بتقييم ما إذا كان العقد 

ستخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل عوض. ومن أجل تقييم ما إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على إإذا كان العقد ينقل حق السيطرة على 
  ستخدام أصل محدد، تجري المجموعة تقييماً حول ما إذا كان:إ

أو يمثل ما يقارب جميع  قد يتم تحديد ذلك األصل صراحة أو ضمنيًا، ويجب أن يكون مميًزا ماديًا -ستخدام أصل محدد إ يتضمن العقد -
  الطاقة اإلنتاجية لألصل. وإذا كان المورد له حق أساسي في االستبدال، عندئِذ ال يتم تحديد األصل؛

  ستخدام؛ و ستخدام األصل خالل فترة اإلإقتصادية من جميع الفوائد اإل بشكل جوهري علىللمجموعة الحق في الحصول  -
بتغير كيفية   ةالمتعلق اتتخاذ القرارإستخدام األصل.  ويكون للمجموعة هذا الحق عندما يكون لديها حقوق إللمجموعة الحق في توجيه  -

ستخدام األصل، فانه يكون إوغرض  ستخدام األصل. وفي الحاالت النادرة التي يتم فيها التحديد المسبق للقرار حول كيفيةإوغرض 
  ستخدام األصل إذا: إللمجموعة الحق في توجيه 

 للمجموعة الحق في تشغيل األصل؛ أو  
  ستخدام األصل. إقامت المجموعة بتصميم األصل بطريقة تحدد مسبقاً كيفية وغرض 
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- ١٨ - 

 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامة .٤
  
 عقود اإليجار (تتمة)١٠-٤

  كمستأجرالمجموعة 
ستخدام" بالتكلفة التي  ستخدام" والتزام عقد اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. يتم مبدئياً قياس أصل "حق اإلتقوم المجموعة بإثبات أصل "حق اإل

تكاليف مباشرة مبدئية تم تكبدها   لتزام عقد اإليجار المعدل ألي دفعات إيجار تمت في أو قبل تاريخ البداية، باإلضافة إلى أيتتكون من المبلغ األولي إل
  ستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي يوجد عليه، مخصوماً منه أي حوافز عقد إيجار.إوتقدير تكاليف تفكيك وإزالة األصل األساسي أو 

  
اية العمر اإلنتاجي ألصل "حق االستخدام" ستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية عقد اإليجار إلى نهإيتم الحقاً إستهالك أصل "حق االستخدام" ب

ستخدام" على نفس األساس المستخدم للممتلكات . يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات "حق اإلأقربأو نهاية مدة عقد اإليجار، أيهما 
قيمة، إن وجدت، وتعديله إلجراء بعض عمليات  والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، يتم دورياً تخفيض أصل "حق االستخدام" بخسائر االنخفاض في ال

  إعادة قياس التزام عقد اإليجار.
  

استخدام معدل الفائدة  يتم مبدئياً قياس التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بداية عقد اإليجار وخصمها ب
قتراض اإلضافي. وعادةً ما تستخدم صعب تحديده بشكل موثوق، تستخدم المجموعة معدل اإلي المعدل  الضمني في عقد اإليجار، أو إذا كان ذلك

  المجموعة معدل االقتراض اإلضافي الخاص بها كمعدل الخصم.
  

  تتكون دفعات عقد اإليجار المدرجة عند قياس التزام عقد اإليجار مما يلي:
  ؛جوهرها) الدفعات الثابتة (تشمل الدفعات الثابتة في  -
  دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أومعدل، يتم قياسها مبدئيا باستخدام مؤشر أو معدل كما في تاريخ بداية عقد اإليجار؛ -
  المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و  -
الشراء إذا كانت المجموعة متأكدة بصورة معقولة من ممارسة هذا الخيار، ودفعات عقد اإليجار في فترة التجديد  سعر ممارسة خيار -

االختيارية إذا كانت المجموعة متأكدة بصورة معقولة من ممارسة خيار التمديد، ودفعات غرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تكن 
 من عدم قيامها باإلنهاء المبكر. المجموعة متأكدة بصورة معقولة

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

مجموعة للمبلغ المتوقع أن يكون مستحق الدفع بموجب ضمان المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، أو إذا كان هناك تغييراً في تقدير ال
  القيمة المتبقية، أو إذا غيرت المجموعة تقييمها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء. 

  
ستخدام" أو تسجيله في الربح أو صل "حق اإلعندما يتم إعادة قياس التزام عقد اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية أل

  ستخدام" إلى الصفر.الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل "حق اإل 
  

  عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة
ً أو أقل   ١٢لعقود اإليجار قصيرة األجل التي تبلغ مدتها لتزامات عقد اإليجار إستخدام" واختارت المجموعة عدم إثبات موجودات "حق اإل شهرا

ط وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة. تقوم المجموعة بإثبات دفعات عقد اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس القس
  الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

  
  المجموعة كمؤجر

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

المصاحبة لملكية  والمنافعولتصنيف كل عقد إيجار، تجري المجموعة تقييماً شامالً حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل جوهري جميع المخاطر 
وإذا كان هذا هو الحال، عندئِذ فإن عقد اإليجار يمثل عقد تأجير تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك، فإنه يمثل عقد تأجير تشغيلي. وكجزء  األصل األساسي.

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

بإثبات دفعات عقد اإليجار المستلمة بموجب عقود التأجير التشغيلي كإيراد على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد  تقوم المجموعة
  اإليجار.
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 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامة .٤
  

  "غير متداولة"وتصنيف الموجودات والمطلوبات إلى "متداولة"  ١١-٤
  الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس متداول/ غير متداول.تقوم المجموعة بإظهار 

  :عندماتعتبر الموجودات متداولة  
 بيعها أو استنفاذها خالل دورة العمليات العادية  ىيتوقع تحققها أو ينو  
 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة  
 عشر شهراً بعد السنة المالية، أو  ىيتوقع تحققها خالل اثن  
 المالية  السنةما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أية مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد في حكمه  وما تكون نقد  

  تصنف كافة الموجودات األخرى كـ"غير متداولة".
  

 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
 دادها خالل دورة العمليات العادية عندما يتوقع س  
 في حالة اقتناؤها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة  
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد السنة المالية، أو  
 عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد السنة المالية. عند  

  تصنف كافة المطلوبات االخرى كـ "غير متداولة".
  

  العمالت األجنبية  تحويل  ١٢-٤
بالنسبة لكل منشأة، تقوم  وهي أيضاً العملة الوظيفية للشركة األم.  المقربة الى أقرب ألف. المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي القوائم تظهر

    .العملة الوظيفيةالبنود المدرجة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام يتم قياس و، العملة الوظيفيةالمجموعة بتحديد 
  

ه  األصل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعينة بالتاريخ الذي تصبح فييتم، في 
فية بتاريخ لوظيالمعاملة أوال مؤهلة لإلثبات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل الفورية للعملة ا

د النقدية التي تشكل جزء إعداد القوائم المالية. يتم اثبات الفروقات الناتجة عن السداد أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح أو الخسارة، باستثناء البنو
حين بيع صافي االستثمار وعندئذ يعاد  من تغطية مخاطر صافي استثمار المجموعة في عملية خارجية، ويتم اثباتها في االيرادات الشاملة االخرى ل

يضاً تسجيل الضريبة المحملة والمستردة المتعلقة بفروقات التحويل على تلك البنود النقدية  أيتم   .تصنيف المبلغ التراكمي إلى قائمة الربح أو الخسارة
  في االيرادات الشاملة األخرى.

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

ي يتم فيه تحديد القيمة الحقاً. تحول البنود غير النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة بأسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذ
أو الخسائر المكاسب أو الخسائر الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بما يتفق مع اثبات المكاسب عادلة. يتم معالجة ال

 الدخلبالقيمة العادلة في أو خسائرها  مكاسبهاالناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي يتم اثبات فروقات التحويل على البنود التي يتم قياس 
  الشاملة األخرى أو قائمة الربح أو الخسارة، على التوالي).

  
  ترجمة العمالت األجنبية   ١٣-٤

سعودي بسعر التحويل السائد بتاريخ إعداد القوائم المالية الموجودات ومطلوبات العمليات الخارجية إلى الريال  تترجمعند توحيد القوائم المالية، 
فروقات التحويل الناتجة عن تحويل بالخاصة بها بأسعار التحويل السائد بتاريخ المعامالت. يتم اإلعتراف  الربح أو الخسارةقوائم  وتترجمالموحدة، 

المتعلق بتلك العملية  االَخرالدخل الشامل بلية خارجية، يتم اإلعتراف وعند استبعاد أي عم .االَخرالعمالت ألغراض التوحيد في الدخل الشامل 
  .الخارجية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة

  
  وضريبة الدخل الزكاة  ١٤-٤

والدخل بالمملكة العربية السعودية تخضع الشركة وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية للزكاة وفقاً لألنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة  
٪ من الربح الزكوي المعدل أو الوعاء الزكوي، أيهما أعلى. تقوم اإلدارة ٢٫٥("الهيئة") والتي تخضع للتفسيرات. تفرض الزكاة بمعدل ثابت بواقع 

لموقف اإلقرارات الزكوية في حال وجود أي  بتكوين المخصصات المالئمة على أساس المبالغ المتوقع دفعها للهيئة كما تقوم بإجراء تقييم دوري 
السابقة  فروقات. يتم تحميل الزكاة على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. مطلوبات الزكاة اإلضافية، إن وجدت، والتي تتعلق بالربط على السنوات

  .الصادرة عن الهيئة يتم إحتسابها في الفترة التي يتم فيها إنهاء الربوط
  

التابعة خارج المملكة العربية السعودية بإحتساب ضريبة دخل وفقاً ألنظمة ضريبة الدخل ذات الصلة في تلك الدول. ويتم  تحميل تقوم الشركات 
ربية المصروف على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تكوين مخصص لضريبة اإلستقطاع على الدفعات لألطراف غير المقيمة داخل الممملكة الع

ويتم تحميلها على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. كما تخضع ملكية الشركاء األجانب في المجموعة لضريبة الدخل وفقاً لحصصهم في السعودية 
   .نتائج المجموعة ويتم إدراجها كمصروف ضمن قائمة الربح أو الخسارة
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 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامة .٤
  
  تتمة )(   وضريبة الدخلالزكاة  ١٤-٤

قابلة المستخدمة يتم إثبات الضريبة المؤجلة على الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول والخصوم في القوائم المالية الموحدة واألسس الضريبية الم
لضريبة. يتم إثبات أصول  في حساب الربح الخاضع للضريبة. يتم اإلقرار عموماً باإللتزامات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة الخاضعة ل

بلها إستخدام  الضريبة المؤجلة عموًما لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر أرباح خاضعة للضريبة يمكن مقا
الضريبة المؤجلة هذه إذا كان الفرق  الفروق المؤقتة القابلة للخصم والخسائر الضريبية غير المستخدمة. ال يتم اإلعتراف بموجودات ومطلوبات

تؤثر المؤقت والخسائر الضريبية غير المستخدمة ناشئة عن اإلعتراف المبدئي (بخالف ما يتعلق بتكوين األعمال) لألصول والخصوم في معاملة ال  
الضريبية المؤجلة إذا نشأ الفرق المؤقت من على الربح الخاضع للضريبة وال الربح المحاسبي. باإلضافة إلى ذلك، ال يتم اإلعتراف باإللتزامات 

   االعتراف األولي بالشهرة.
  

زميلة  إال  يتم االعتراف باإللتزامات الضريبية المؤجلة للفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باإلستثمارات في الشركات التابعة والشركات ال
التحكم في عكس الفرق المؤقت ومن المحتمل أال ينعكس الفرق المؤقت في المستقبل المنظور. ال في الحاالت التي تكون فيها المجموعة قادرة على 

يكون من يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة الناتجة عن الفروق المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة بهذه االستثمارات والفوائد إال بقدر ما 
 .اإلستفادة منها مقابل فوائد الفروق المؤقتة ويتوقع عكسها مستقبالالمحتمل وجود أرباح ضريبية كافية يمكن 

  
ر أرباح تتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضريبة المؤجلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يصبح من غير المحتمل توف

 .ضريبية كافية فيه للسماح بإسترداد كل األصل أو جزء منه
  
لمحقق، بناًء  قياس اإللتزامات واألصول الضريبية المؤجلة بالمعدالت الضريبية المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها تسوية اإللتزام أو األصل ا  يتم

والموجودات  على معدالت الضرائب (والقوانين الضريبية) التي تم سنها أو سنها بشكل جوهري الفترة المشمولة بالتقرير. يعكس قياس المطلوبات
قيمة الدفترية الضريبية المؤجلة اآلثار الضريبية التي ستتبع من الطريقة التي تتوقع المجموعة، في نهاية فترة إعداد التقارير، إسترداد أو تسوية ال

  .ألصولها والتزاماتها
  

  تكاليف االقتراض  ١٥-٤
ً إنشاؤه أو إعداده وقتاً طويالً  الذي يستغرق  مؤهل ويتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل   غرض لل  ليصبح جاهزا

.  بد فيهاالتي تتك السنةخالل  كمصروفتكاليف االقتراض األخرى  كافةلبيع كجزء من تكلفة األصل المعني. يتم تسجيل لأو  الذي أنشئ من أجله
  .القروض تلك على للحصول المجموعةالتي تتكبدها  األخرى والتكاليفتتكون تكاليف االقتراض من التكاليف التمويلية 

  
 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية   ١٦-٤

. في حالة وجود أي مؤشر أو عندما غير مالي نخفاض قيمة أصلإبتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على  مالية، ئماقو كل عدادإبتاريخ  ،تقوم المجموعة
 ً القيمة العادلة   هيسترداد  لإل  ةالقابل  القيمةألصل.  استرداد  إل  ةالقابل  القيمةنخفاض القيمة السنوي لألصل، تقوم المجموعة بتقدير  إاختبار    يكون مطلوبا

، ةأصل فردي على حدلكل  سترداد  . يتم تحديد القيمة القابلة لإلأعلى  أيهما  ،ستبعاد والقيمة المستخدمةللنقد ناقصا تكاليف اإللألصل أو الوحدة المنتجة  
النقدية من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى. عندما تزيد القيمة   التدفقاتما لم يكن األصل ال ينتج تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبيرعن 

  سترداد.الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لإل
  

ستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة  إالمستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية بيتم خصم التدفقات النقدية    ،المستخدمة  القيمة  تقييمعند  
ً خاصالزمنية للنقود والمخاطر ال ستبعاد، تؤخذ معامالت السوق األخيرة في االعتبار. إذا لم يتم  تكاليف اإل ة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا

هذه العمليات الحسابية بمضاعفات التقييم وأسعار األسهم المدرجة بستخدام نموذج تقييم مناسب. يتم اإلعتراف إم تحديد مثل هذه المعامالت، يت
  .ولة أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحةاللشركات المتد

  
  المثبتة بتاريخ كل تقرير مالي لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن خسائر انخفاض القيمة    تقويمالشهرة، يتم إجراء    ستثناءإب  للموجوداتبالنسبة  

 ً سترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد.  لم تعد موجودة أو قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لإل  سابقا
فتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل لقيمة المعترف بها سابقا فقط إذا كان هناك تغيير في اإلنخفاض في ايتم عكس خسارة اإل

وز القيمة الدفترية استرداد وال تتجوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لإلاآخر خسارة انخفاض في القيمة. يحدد العكس بحيث ال تتجبمنذ اإلعتراف  
  نخفاض القيمة لألصل في السنوات السابقة. إبخسارة  عترافإل الكان من الممكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك في حالة عدم التي 
  

  نخفاض قيمة الموجودات المحددة:إيتم تطبيق المعايير التالية أيضا في تقييم 
  وعندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها. خالل الفترةنخفاض في القيمة ختبار الشهرة لتحديد اإل إيتم  
   لنقد) التي تتعلق  ل  منتجةلنقد (أو مجموعة وحدات  ل  منتجةسترداد لكل وحدة  نخفاض القيمة للشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لإلإيتم تحديد

نخفاض القيمة، ال إبخسارة  عترافاإلللنقد) اقل من قيمتها الدفترية، يتم  المنتجةسترداد (الوحدة عندما تكون القيمة القابلة لإل بها الشهرة،
 نخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.يمكن عكس خسائر اإل
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 ( تتمة ) السياسات المحاسبية الهامة .٤
 
  أرباح نقدية للمساهمينتوزيعات  ١٧-٤

. المجموعةالموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفاً على رغبة  للمساهمين كمطلوبات وذلك عند  أرباح نقدية  تقوم المجموعة بإثبات توزيعات  
عندما يتم اعتماد أو  المصادقة عليها من قبل المساهمينوطبقاً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية، تتم الموافقة على توزيعات األرباح عند 

 ضمن حقوق الملكية. يتم إثبات المبلغ المقابل مباشرةً . مجلس االدارةقبل من  لمرحليةالتوزيعات ا
  

  منافع نهاية الخدمة للموظفين ١٨-٤
  يتم إحتساب التزام المزايا المحددة للموظفين من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. 

 
  الموظفين قصيرة األجل منافع  )١ 

 المجموعةلتزام بالمبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى حتساب مزايا الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم إثبات اإلإيتم 
 لتزام بشكل موثوق.ن بتقديمها، ويمكن تقدير اإليالتزام حالي قانوني أو تعاقدي لدفع هذا المبلغ كنتيجة للخدمة السابقة التي قام الموظف

  
  المحددة نافعخطط الم  )٢

لتزام غير الممول المبلغ المستحق لكل مل السعودي وعقود الموظفين. يمثل هذا اإليتم تكوين مخصص بالمبالغ المستحقة للموظفين بموجب نظام الع
ستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة والمعدلة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  إويتم تحديد تكلفة تقديم هذه المكآفآت ب  ستمرارية.موظف على أساس اإل

 . ١٩رقم 
  

مع إدراج المبالغ الموحدة دراجها مباشرة في قائمة المركز المالي إوالخسائر اإلكتوارية يتم  المكاسبكون من إن عمليات إعادة القياس، والتي تت
تصنيف عمليات إعادة القياس إلى  إعادة المدينة أو الدائنة المقابلة في األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها. ال يتم

 في فترات الحقة.الموحدة قائمة الربح أو الخسارة 
  

  : الموحدة يتم إدراج تكاليف الخدمات السابقة في قائمة الربح أو الخسارة
 بتاريخ تعديل البرنامج أو تخفيض مدة الخدمة، و  
 لتكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة، (أيهما أسبق).  مجموعةتاريخ تسجيل ال  

تكاليف بإثبات التغيرات التالية ضمن التزام المنافع المحددة تحت بند "  المجموعةيتم احتساب الفائدة بتطبيق معدل الخصم على اإللتزام المحدد. وتقوم  
  : " و"المصروفات العمومية واإلدارية" ضمن قائمة الربح أو الخسارةالتشغيل
 .تكاليف الخدمة المكونة من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة السابقة واألرباح والخسائر من التخفيضات والتسويات غير الروتينية   
  تمويليةمصروفات أو إيرادات . 

  

  المخصصات  ١٩-٤
) على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر استخدام  إلزامي(قانوني أو    التزام حالييتم إثبات المخصصات عند وجود  

بشكل موثوق به. وفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة   المطلوباتوأنه يمكن تقدير مبلغ    المطلوباتالموارد التي تتضمن المنافع االقتصادية لسداد  
بموجب عقد تأمين، فإنه يتم إثبات المبالغ المستردة كأصل مستقل وذلك فقط عندما تكون عملية   استرداد بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال

 االسترداد مؤكدة فعالً. يتم عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة  بعد خصم أية مبالغ مستردة.
  

  المحتملة  لمطلوباتالموجودات وا  ٢٠-٤
يتم إجراء تقييم    ال يتم إثبات الموجودات المحتملة في القوائم المالية الموحدة، ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون من المحتمل تحقيق منافع اقتصادية.

إال بوقوع وعدم وقوع محتملة ناشئة عن أحداث سابقة ال يمكن حدوثها    في تاريخ كل فترة مالية لالعتراف بالمطلوبات المحتملة والتي تكون مطلوبات
 حدث أو أكثر من األحداث المستقبلية غير المؤكدة التي ال تخضع لكامل سيطرة المجموعة.

  
  السهمية ربح  ٢١-٤

األسهم حاملي األسهم العادية (البسط) على المتوسط المرجح لعدد المتعلقة بتحدد المجموعة العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة الربح أو الخسارة 
ي بداية السنة، معدلة العادية القائمة (المقام) خالل السنة. إن المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة هو عدد األسهم العادية القائمة ف

األيام التي تكون فيها األسهم أو المصدرة خالل السنة مضروبة في عامل ترجيح الوقت. عامل ترجيح الوقت هو عدد  ةبعدد األسهم العادية المشترا
ً مستحقة كنسبة من إجمالي عدد األيام في السنة؛ يكون التقريب المعقول للمتوسط المرجح كافي   في العديد من الظروف. ا

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

جميع أسهم حقوق الملكية المحتملة إلى أسهم  ليإصدارها عند تحو تميالمتوسط المرجح لعدد األسهم التي س یاألسهم القائمة خالل السنة باإلضافة إل
 حقوق الملكية.
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  ( تتمة )السياسات المحاسبية الهامة .٤
  
  االحتياطي النظامي   ٢٢-٤

يبلغ ٪ من صافي الربح أو الخسارة في كل سنة إلى االحتياطي النظامي حتى  ١٠تحويل    مجموعةالالشركات السعودي، يجب على  نظام    ألحكاموفقاً  
  .على المساهمين في الشركة للتوزيع٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل ٣٠حتياطي اال إجمالي
  

   وقود إعانة ٢٣-٤
عتراف بتقديم اإلعانة. يتم اإل  المتعلقةلتزام بجميع الشروط  اإل  معو  المجموعةحتساب إعانة الوقود على أساس الكمية المشتراة والمستخدمة من قبل  إيتم  

جموعة الم تقومبها كإيرادات على أساس منتظم على مدى الفترات التي يتم فيها تحميل التكاليف ذات الصلة، والتي يعتزم تعويضها، كمصروف. 
  کإيرادات إعانة الوقود.  األرباح أو الخسائرالحکومية المتعلقة بشراء الوقود في قائمة  باإلعانة باإلعتراف

 
  التقارير القطاعية  ٢٤-٤

اإليرادات  تكبد نفقات، بما في ذلك يحصل منها على إيرادات ويقد  ذيفي األنشطة التجارية وال يشارك والذيأحد مكونات المجموعة  يعتبر القطاع
م من والمصروفات التي تتعلق بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى. يتم مراجعة النتائج التشغيلية لكافة قطاعات التشغيل بشكل منتظ

  ات مالية منفصلة.قبل صانعي القرارات التشغيلية في المجموعة حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقييم أدائه، والتي تتوفر بشأنها معلوم
  

  تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال بناء على عملياتها ولها القطاعات التالية: 
 قطاع نقل النفط الخام  
  الكيماوياتقطاع نقل  
  قطاع الخدمات اللوجستية  
 قطاع نقل البضائع السائبة    
 اإلدارة العامة وأخرى  

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

  .الخاصة بالقطاعاتوالموجودات والمطلوبات وكذلك معايير عرض اإليرادات والمصروفات 
  

    التنفيذالتي لم تدخل حيز الصادرة   تعديالت المعايير والمعايير ٢٥-٤
  

  تعديالت المعايير 
لموحدة للمجموعة التوجد معايير جديدة صادرة؛ ومع ذلك، فإن تطبيق التعديالت التالية على المعايير الحالية ليس له تأثير جوهري على القوائم المالية ا

  تأثير جوهري في الفترات المستقبلية.  اعلى الفترات الحالية أو الفترات السابقة، ومن المتوقع أن ال يكون له
 
 .تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقرير المالي  
  ٣تعريف األعمال (تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم.(  
  ٨لي رقم ومعيار المحاسبة الدو ١تعريف المواد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم.(  
  والمعيار الدولي إلعداد   ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ٩تقويم معيار سعر الفائدة (تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم

 ).٧التقارير المالية رقم 
  

  التعديالت الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ 
م ويسمح بالتطبيق المبكر ومع ذلك، فإن المجموعة لم تعتمد ٢٠٢١يناير  ١للفترات السنوية التي تبدا في أو بعد يسري عدد من التعديالت الجديدة 

  ومن المتوقع أن ال يكون لها تأثير جوهري في الفترات المستقبلية: ، مبكرا المعايير الجديدة أو المعدلة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة
  
 ٣٧تكلفة إتمام العقد (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -رتها العقود المتوقع خسا( 
  م٢٠٢٠ –م ٢٠١٨التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي دورة 
  ١٦الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي( 
  ٣إطار المفاهيم (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي الَمراجع حول(  
  ١٧عقود التأمين المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم.  
  ١تصنيف المطلوبات على أنها متداولة او غير المتداولة (تعديالت على معيار المحاسبة رقم.(  
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 الرياالت السعودية)(باآلف 

  

- ٢٣ - 

  القطاعات التشغيلية  .٥
مثل االتجاهات في نمو المبيعات ومعدالت العائد ومستوى   -خدمات مختلفة وتدار بشكل منفصل ألن لها خصائص اقتصادية مختلفة    القطاعات. تقدم هذه  التشغيليةاستراتيجية وهي القطاعات  قطاعات  لدى المجموعة أربعة  

  ولديها استراتيجيات تسويقية مختلفة.  -رأس المال االستثماري 
  
  :ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في غراض اإلدارة، تنقسم المجموعة إلى وحدات أعمال بناء على عملياتها أل  )أ

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

  عن أي معلومات حول القطاعات الجغرافية.
  

  .أكد من توفر معلومات مالية محددة حول كل قطاعئج القطاعات التشغيلية بشكل منتظم من قبل إدارة المجموعة من أجل اتخاذ القرارات بشأن الموارد المحملة لكل قطاع وتقييم أدائه، والتتتم مراجعة كافة نتا

  

  

  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١

 النفط نقل قطاع

    الخام

 نقل قطاع

    الكيماويات

 الخدمات قطاع

    اللوجستية

 البضائع نقل قطاع

  السائبة

 العامة اإلدارة   

  اإلجمالي   وأخرى

              
  ٨٬٣٩٣٬٠٠١    ٣٬٩١٨    ١٣٧٬٣٧٤    ٩١٨٬٨٤٧    ١٬٢٤١٬٩٥٠    ٦٬٠٩٠٬٩١٢   اإليرادات

  ) ٦٬٣٢٠٬٥٥٤(    ) ٤٢(    ) ٧٩٬٤٣٤(    ) ٩٢٦٬٢٧٠(    ) ١٬٠٥٣٬٢٩٢(    ) ٤٬٢٦١٬٥١٦(  التشغيل تكاليف

  ٤٩٬٣٤٢    -     -     ٨٬٤٤٣    ١٬٩٨٤    ٣٨٬٩١٥  الوقود  إعانة

  ٢٬١٢١٬٧٨٩    ٣٬٨٧٦    ٥٧٬٩٤٠    ١٬٠٢٠    ١٩٠٬٦٤٢    ١٬٨٦٨٬٣١١  الربح إجمالي

  ) ١٧٢٬٣٤٠(    ) ١١٤٬١٤٦(    ) ٧٬٠٦٧(    ) ٢٣٬٢١٠(    ) ١٤٬١٨٩(    ) ١٣٬٧٢٨(  مصروفات إدارية وعمومية

   مخصص اإلنخفاض في مدينون تجاريون

  ) ٦٣٬٤٧٣(    ٢١    ١٬٧٣٩    ) ١١٬٧٢٨(    ) ٢٤٬٦١١(    ) ٢٨٬٨٩٤(  وأصول تعاقدية  

  ) ٢٠٬٠٤٣(    ) ٢٬١٧٢(    ) ٢٥٥(    ٥٣٩    ) ٢٧٬٣٠٩(    ٩٬١٥٤  (مصروفات)/ إيرادات أخرى، صافي 

  ) ٢٥٣٬٥٨٣(    ) ٢٦٬٠٣٠(    ) ١١٬١٧٩(    ) ١٤٬٠٢٩(    ) ٣٣٬١٦٣(    ) ١٦٩٬١٨٢(  تمويل روفاتمص

  ٩٦٬٨٠٢    ٩٦٬٨٠٢    -     -     -     -   بطريقة حقوق الملكيةفيها  مستثمرشركات  في نتائجالحصة 

  ١٬٧٠٩٬١٥٢    ) ٤١٬٦٤٩(    ٤١٬١٧٨    ) ٤٧٬٤٠٨(    ٩١٬٣٧٠    ١٬٦٦٥٬٦٦١  ربح/ (الخسارة) قبل الزكاة وضريبة الدخلال
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- ٢٤ - 

  ( تتمة )القطاعات التشغيلية  .٥

  

  م٢٠١٩ديسمبر   ٣١

  النفط  نقل قطاع

    الخام

  نقل قطاع

    الكيماويات 

  الخدمات قطاع

    اللوجستية 

  البضائع  نقل قطاع

  السائبة 

  العامة   اإلدارة   

  اإلجمالي    وأخرى 

              
    ٦٬٥٦٧٬٠١٥       ١٣٬٣٤٨       ٤٢٠٬٠٥٣       ١٬٠٦٩٬٢٧٠       ١٬١٠٥٬١٤٢     ٣٬٩٥٩٬٢٠٢    اإليرادات

  ) ٥٬٣٧٤٬١٨٦(       ٤٬٨٢٧     ) ٣٥٤٬٢٩٥(     ) ٩١٨٬٢٤٢(     ) ٩٤٥٬٧٩٨(     ) ٣٬١٦٠٬٦٧٨(  التشغيل   تكاليف

    ٢٣٤٬١٦٨     -       -       ١٠٬٤١٣       ١٢٬٠٤٠     ٢١١٬٧١٥  الوقود   إعانة 

    ١٬٤٢٦٬٩٩٧       ١٨٬١٧٥       ٦٥٬٧٥٨       ١٦١٬٤٤١       ١٧١٬٣٨٤       ١٬٠١٠٬٢٣٩   الربح   إجمالي

  ) ١٥٤٬٠٦٣(     ) ١٣٢٬٩٢٩(     ) ١٦٬٠٣٤(     ) ٤٬٠٧٥(     ) ١٬٠٢٥(     -   مصروفات إدارية وعمومية 

   اإلنخفاض في مدينون تجاريون  مخصص

  ) ٧٨٬٨٥٣(     -     ) ٣٬٠٣٣(     ) ٥٨٬٧٥٤(     ) ٢٠٬٣١٤(       ٣٬٢٤٨   وأصول تعاقدية   

    ٢٨٬٩٣٧       ٩٬٥٥٣       ١٬٠٧٤       ٧٩٤     ) ٥٬٣١٧(       ٢٢٬٨٣٣   (مصروفات)/ إيرادات أخرى، صافي 

  ) ٤٦٣٬٧٢٤(     ) ٨٥٬٥١٧(     ) ٣٠٬٤٤٦(     ) ٢٤٬٧٠٦(     ) ٦٢٬٧٨٣(     ) ٢٦٠٬٢٧٢(   تمويل   روفاتمص

  ) ٢٣٬٧٠٢(     ) ٢٣٬٧٠٢(     -     -     -     -   بطريقة حقوق الملكية فيها   مستثمر شركات  في نتائج الحصة 

    ٧٣٥٬٥٩٢     ) ٢١٤٬٤٢٠(       ١٧٬٣١٩       ٧٤٬٧٠٠       ٨١٬٩٤٥       ٧٧٦٬٠٤٨   قبل الزكاة وضريبة الدخل(الخسارة)   /الربح
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- ٢٥ - 

  ( تتمة )القطاعات التشغيلية  .٥
  
  :يوضح الجدول التالي توزيع موجودات ومطلوبات المجموعة وفقاً لقطاعات التشغيل  )ب

  

    قطاع نقل النفط الخام  م٢٠٢٠ ديسمبر   ٣١

قطاع نقل 

    الكيماويات

قطاع الخدمات 

    اللوجستية

قطاع نقل 

    السائبةالبضائع 

اإلدارة العامة  

  اإلجمالي    وأخرى

             

  ١٤٬٢٠٨٬٧٢٠   ٢٥٬٣٩٠   ٩٨٤٬٧١٩   ١٬٢١٦٬٧٤١   ٢٬٣٨٣٬١٦٦   ٩٬٥٩٨٬٧٠٤  ممتلكات ومعدات

  ٢١٬١٠٥٬٣٠٨   ٣٬٣٨١٬٩٣١   ١٬٠٦٥٬٨٥١   ٢٬٢٥٧٬٣٥١   ٣٬٠٦٧٬١٤١   ١١٬٣٣٣٬٠٣٤  الموجودات  اجمالي

  ١٠٬٦٠٦٬٨٧٢   ١٬١٦٩٬٨٨٣   ٦٧٥٬٢٢١   ٧٧٥٬٧١٦   ١٬٤٥٨٬٥٢٤   ٦٬٥٢٧٬٥٢٨  المطلوبات  اجمالي

  

    قطاع نقل النفط الخام  م٢٠١٩ديسمبر   ٣١

قطاع نقل  

    الكيماويات 

قطاع الخدمات  

    اللوجستية 

قطاع نقل  

    البضائع السائبة 

اإلدارة العامة   

  اإلجمالي     وأخرى 

  ومعدات  ممتلكات

 

١٠٬٢٠٨٬٥٣٠   

 

٢٬٦٨٢٬٧٦٤   

 

١٬٢٨١٬١٤٨   

 

٥١٣٬٥٦٣   

 

٣١٬٠٩٤   

 

١٤٬٧١٧٬٠٩٩  

  ٢٠٬٦٧٦٬٥٩٦   ١٬٧٢٢٬٠٥٣   ٨٣٣٬٥٦٨     ٢٬٢٩٠٬٨١٠      ٣٬١٧٧٬١٣٥    ١٢٬٦٥٣٬٠٣٠  الموجودات    اجمالي

  ١٠٬٩٩٩٬٧٢٥   ١٬٣٧١٬٧٩٢   ٤٨١٬٧١٩     ٨٧٩٬٤٦٥      ١٬٦٤٥٬٢٧٦    ٦٬٦٢١٬٤٧٣  المطلوبات    اجمالي

  

  

  



 البحري للنقل السعودية الوطنية الشركة
  )سعودية مساهمة(شركة 
  تتمة  - الموحدة المالية القوائم حول إيضاحات

   م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة
  (باآلف الرياالت السعودية)

  

- ٢٦  - 

   الممتلكات والمعدات .٦
  

  

  .)٧(إيضاح  مليون لایر سعودي ٤٨١والمعدات بقيمة إجماليه بلغت  الى الممتلكات جديدة والتي تم تحويلها من مشاريع تحت التنفيذ  سفنم، تم إستالم أربعة ٢٠٢٠*خالل سنة 
  
  ، مرهونة مقابل القروض طويلة األجل. م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي في  ٨٫١بعض السفن والناقالت التابعة للمجموعة ضمن أسطول ومعدات بقيمة دفترية تبلغ  -

  
  
  
  
  
  
  
  

  م٢٠٢٠ ديسمبر   ٣١

المباني 

  أسطول ومعدات  التحسيناتو

 حاويات

 ثاث وتجهيزاتأ  وجرارات

أدوات ومعدات 

  سيارات  مكتبية

أجهزة حاسب 

  آلي

ساحة  معدات

  اإلجمالي  وياتاالح

                    

                    التكلفة

    ٢١٬٩٠١٬٥٥٨    ١٤٬٤٣٣    ٢٨٬٦١٨    ٩٣٢    ٤٬٣٨٥    ١٢٬٩٢٥    ١٠٬٩٣٧    ٢١٬٧٦٥٬١٥٤    ٦٤٬١٧٤  م ٢٠٢٠يناير   ١في 

  ٦٩٤٬٣٥٠  -   ١٬٤٥٧  ٢٬٢٦٩  ٦٦٤  ٢٢٥  -   ٦٨٩٬٧٢٢  ١٣  * تحويالت إضافات/ 

 (٨٤٤٬٣٤٢)   -  (٣٩٨)       -  ) ٤٥(  ) ٧٢٢( (٥٥٧)   ) ٨٤٢٬٦٢٠(  -   ستبعادات ا

  ٢١٬٧٥١٬٥٦٦  ١٤٬٤٣٣  ٢٩٬٦٧٧  ٣٬٢٠١  ٥٬٠٠٤  ١٢٬٤٢٨  ١٠٬٣٨٠  ٢١٬٦١٢٬٢٥٦  ٦٤٬١٨٧  م ٢٠٢٠ ديسمبر   ٣١في 

                

                االستهالك المتراكم

    ٧٬١٨٤٬٤٥٩    ١٣٬٥٨٢    ٢٣٬٠١٣    ٨٩٥    ٤٬١٥٠    ٧٬٨٧١    ٦٬٥٤٦    ٧٬٠٨٧٬٢٤٠    ٤١٬١٦٢  م ٢٠٢٠يناير   ١في 

  ١٬٠١٥٬١٩٩  ٥١٨  ٢٬٣٨١  ٢٢٢  ١٤٨  ٨٠٨  ٤٦٩  ١٬٠٠٦٬٥٦٦  ٤٬٠٨٧  للسنة محمل  

 (٦٥٦٬٨١٢)   -  (٣٩٣)       -  ) ٤٥(  ) ٥٧٢( (٥٥٧)   ) ٦٥٥٬٢٤٥(  -   ستبعادات ا

  ٧٬٥٤٢٬٨٤٦  ١٤٬١٠٠  ٢٥٬٠٠١  ١٬١١٧  ٤٬٢٥٣  ٨٬١٠٧  ٦٬٤٥٨  ٧٬٤٣٨٬٥٦١  ٤٥٬٢٤٩  م ٢٠٢٠ ديسمبر   ٣١في 

                    صافي القيمة الدفترية:

  ١٤٬٢٠٨٬٧٢٠  ٣٣٣  ٤٬٦٧٦  ٢٬٠٨٤  ٧٥١  ٤٬٣٢١  ٣٬٩٢٢  ١٤٬١٧٣٬٦٩٥  ١٨٬٩٣٨  م ٢٠٢٠ ديسمبر  ٣١كما في 
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- ٢٧ - 

   ( تتمة )الممتلكات والمعدات  .٦

  

  

، مرهونة مقابل القروض طويلة األجل. م٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليار لایر سعودي كما في  ٨٫٤بعض السفن والناقالت التابعة للمجموعة ضمن أسطول ومعدات بقيمة دفترية  -

  وتجهيزات ثاث أوجرارات  حاويات  أسطول ومعدات التحسينات والمباني   م٢٠١٩ديسمبر   ٣١
أدوات ومعدات  

  مكتبية 
 أجهزة حاسب آلي   سيارات 

ساحة    معدات

  ويات االح 
  اإلجمالي 

                    

                    التكلفة 

  ٢٢٬٤٧٤٬٤٣٦  ١٤٬٤٣٣  ٢٦٬٧٠٥  ١٬١٣١  ٤٬٢١٦  ١٢٬٤٣١  ١٢٬٣٧٦  ٢٢٬٣٤١٬٥١٣  ٦١٬٦٣١  م ٢٠١٩يناير   ١في 

  ٢٣١٬٦٦٢    -  ١٬٩٢٢  ٦  ١٧٥  ٤٩٥  ١٢  ٢٢٦٬٣٨٨  ٢٬٦٦٤  تحويالت إضافات/ 

  ) ٨٠٤٬٥٤٠(    -  ) ٩(  ) ٢٠٥(  ) ٦(  ) ١(  ) ١٬٤٥١(  ) ٨٠٢٬٧٤٧(  ) ١٢١(  ستبعادات ا

  ٢١٬٩٠١٬٥٥٨  ١٤٬٤٣٣  ٢٨٬٦١٨  ٩٣٢  ٤٬٣٨٥  ١٢٬٩٢٥  ١٠٬٩٣٧  ٢١٬٧٦٥٬١٥٤  ٦٤٬١٧٤  م ٢٠١٩ ديسمبر   ٣١في  

                    

                    االستهالك المتراكم 

  ٦٬٨٥٩٬٦٤٥  ١٣٬٠٥٨  ٢٠٬٦٤٥  ١٬٠٠٨  ٣٬٩٩٢  ٧٬١٠٨  ٧٬٥٢٩  ٦٬٧٧٠٬٢٧٣  ٣٦٬٠٣٢  م ٢٠١٩يناير   ١في 

  ٩٦٨٬٠٤١  ٥٢٤  ٢٬٣٧٧  ٩٢  ١٦٠  ٧٦٤  ٤٦٨  ٩٥٨٬٤٠٥  ٥٬٢٥١  سنة لل محمل  

  ) ٦٤٣٬٢٢٧(    -  (٩)   ) ٢٠٥(  ) ٢( (١)  (١٬٤٥١)   ) ٦٤١٬٤٣٨(  ) ١٢١(  ستبعادات ا

  ٧٬١٨٤٬٤٥٩  ١٣٬٥٨٢  ٢٣٬٠١٣  ٨٩٥  ٤٬١٥٠  ٧٬٨٧١  ٦٬٥٤٦  ٧٬٠٨٧٬٢٤٠  ٤١٬١٦٢  م ٢٠١٩ ديسمبر   ٣١في  

                    صافي القيمة الدفترية:

  ١٤٬٧١٧٬٠٩٩  ٨٥١  ٥٬٦٠٥  ٣٧  ٢٣٥  ٥٬٠٥٤  ٤٬٣٩١  ١٤٬٦٧٧٬٩١٤  ٢٣٬٠١٢  م ٢٠١٩ ديسمبر  ٣١كما في  



  )سعودية مساهمة(شركة  البحري للنقل السعودية الوطنية الشركة
  تتمة  -حول القوائم المالية الموحدة  إيضاحات
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

 الرياالت السعودية)(باآلف 

  

- ٢٨ - 

 تحت التنفيذ مشاريع .٧
  

  :المشاريع تحت التنفيذفيما يلي حركة 
  م ٢٠١٩    م ٢٠٢٠    
          

    ١٣٨٬٧٦٤       ٣١٠٬١٤٢     السنة   بداية في  الرصيد

    ١٧١٬٣٧٨     ١٬١٠٦٬٠٤١    إضافات

  -     ) ٤٨١٬٧٥٧(    محول الى ممتلكات ومعدات 

    ٣١٠٬١٤٢       ٩٣٤٬٤٢٦     السنة   نهاية في  الرصيد

  
("توريد المياه المحاله من المحطات المتنقلة  المالحة  المياه    لتحلية  المؤسسة العامة  مشروع جديد معاتفاقية    وقعت الشركةم،  ٢٠١٩ديسمبر    ١٧  بتاريخ

المحاله ياه الم لنقلمليون لایر سعودي،  ٧٦٠محطات عائمة (بوارج) لتحلية المياه بتكلفة إجمالية  ٣ إلنشاءالعائمة إلى خزانات محطات التحلية")، 
عام النصف الثاني من  خالل    التشغيل  يبدأومن المتوقع أن  م  ٢٠٢٠وقد بدأ التنفيذ في يناير  من المحطات المتنقلة العائمة إلى خزانات محطات التحلية.  

  .م٢٠٢١
  

 المحدودة  داي ميبو لألحواض الجافةعقدا مع شركة هيون  وقعت الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (شركة تابعة)م،  ٢٠٢٠أغسطس    ٢٠بتاريخ  
ً ومن المتوقع إستالم الناقالت على دفعات بد ،لایر سعوديمليون  ١٬٥٣٨ناقالت كيماويات بقيمة إجمالية قدرها  ١٠بناء ل   لسنةمن الربع األول  أ

  م.٢٠٢٣الى الربع األول لسنة  م٢٠٢٢
 

ً وقعت المجموعة عقد ،م٢٠١٩سبتمبر  ١٨ بتاريخ هيونداي  لبناء أول ناقلة نفط عمالقة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية بالتعاون مع شركة ا
  م .٢٠٢١  سنةالنفط العمالقة خالل  مليون لایر سعودي ومن المتوقع استالم ناقلة ٣٧١الكورية للصناعات الثقيلة بمبلغ إجمالي قدره 

  
 م ما يلي:٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما في  تنفيذتحت ال المشاريعيمثل رصيد 

 سفن)، ٥مليون لایر سعودي إلنشاء  ٢٨٩م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( سفينة ١١إلنشاء مليون لایر سعودي  ٤٦٦ -
 م: الشئ)، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(لمشروع البوارج مليون لایر سعودي  ٣٧٢  -
 مليون لایر سعودي) ٢١م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي ( ٩٦ ومشاريع اخرى بقيمة  -

  
ً لبناء ٢٠١٧أغسطس  ٢٥بتاريخ  ناقالت للبضائع السائبة مع شركة هيونداي سامهو الكورية  ٤م، وقعت شركة البحري للبضائع السائبة، عقودا

  م٢٠٢٠األربع ناقالت خالل سنة   ورسملة مليون دوالر أمريكي)، تم إستالم ١٢٦مليون لایر سعودي ( ٤٧٢للصناعات الثقيلة بقيمة إجمالية قدرها 
  

  غير ملموسة الموجودات ال .٨
شركة فيال (شركة من    سفنالتقويم المادي طويل األجل لعقود النقل الناتجة عن عملية شراء  برامج حاسب آلي والموجودات غير الملموسة    أكثر  تمثل

 المقدرةر اإلنتاجية اعم. يتم إطفاء قيمة تلك الموجودات غير الملموسة على إجمالي مدى متوسط األم٢٠١٤ سنةتابعة لشركة أرامكو السعودية) في 
  للسفن المشتراة. المتبقية

  
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    

          :التكلفة
   ٩٣٩٬٩٣٠    ٩٤٠٬٧٠٥    السنة بداية في الرصيد
   ٧٧٥    ٥٬٦٨٤    إضافات
  -    )١١٨٬٩٨٨(    إلغاء

   ٩٤٠٬٧٠٥    ٨٢٧٬٤٠١    السنة  نهاية في الرصيد

          

          المتراكم: االطفاء

  ٢٦٤٬١٦٥    ٣١٨٬٢٣٠    السنة بداية في الرصيد
  ٥٤٬٠٦٥    ١٣٠٬٣٧٥    السنة خاللمحمل 
  -    )١١٨٬٩٨٨(    إلغاء

  ٣١٨٬٢٣٠    ٣٢٩٬٦١٧    السنة  نهاية في الرصيد

          

   ٦٢٢٬٤٧٥    ٤٩٧٬٧٨٤    صافي القيمة الدفترية
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 شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .٩
  
  : مما يلي رديسمب ٣١كما في  استثمارات أخرى تشمل المشتقات المالية رصيد يتكون

  
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠  إيضاح

  ١٬٠٩٤٬٧٦٧    ١٬١٦٩٬٩٥٤  ١-٩  شركة بترديك المحدودة
   ١٤٧٬٣٦٥     ١٧٢٬٩٢٠  ٢-٩  للصناعات البحريةالشركة العالمية 

    ١٬٢٤٢٬١٣٢    ١٬٣٤٢٬٨٧٤   
  

  : ديسمبر مما يلي ٣١كما في  مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكيةشركات تتكون حصة المجموعة في نتائج 

  
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠  إيضاح

  )٢٬٠٦٨(    ١٦٧٬٥١٤  ١-٩  شركة بترديك المحدودةالحصة في ربح/ (خسارة) من 
  )٢١٬٦٣٤(    )٧٠٬٧١٢(  ٢-٩  الشركة العالمية للصناعات البحريةالحصة في خسارة 

    ٢٣٬٧٠٢(    ٩٦٬٨٠٢(  
  
  شركة بترديك المحدودة   ١-٩

  :ديسمبر ٣١كما في  شركة بترديك المحدودة في االستثمار ةحرك يلي فيما

  
  

  م٢٠١٩    م٢٠٢٠

  ١٬٠٩٦٬٣٤٢    ١٬٠٩٤٬٧٦٧    السنة  بداية  في الرصيد
  -    )٨٥٬٢٢٧(   توزيعات األرباح المستلمة خالل السنة

للسنة  الخسارة ) في الربح/( الحصة    ٢٬٠٦٨(    ١٦٧٬٥١٤(  
الشاملة األخرى للشركات الزميلة    الربح )الخسارة(الحصة في    )٤٩٣    )٧٬١٠٠  

  ١٬٠٩٤٬٧٦٧     ١٬١٦٩٬٩٥٤     السنة  نهاية في الرصيد
  

  أكتوبر: ٣١كما في بترديك المالية الملخصة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في  بيانات يقوم الجدول بمطابقة ال

  

 ٣١( م٢٠٢٠أكتوبر  ٣١لایر سعودي كما في  مليار٦٣٨  بمبلغ مالية ورأسالتزامات مالية بطريقة حقوق الملكية  مستثمر فيهاشركات اللدى  يوجد
  لایر سعودي). مليار ١٫٥: م٢٠١٩أكتوبر 

  

  م٢٠١٩ أكتوبر ٣١    م٢٠٢٠ أكتوبر ٣١    
          

   ٢٬٨٧٣٬٨٨١      ٣٬٢٢٠٬٤٧٤     المتداولة الموجودات
   ٥٬٩٤١٬١٩٥      ٦٬٧٨٣٬٢٥٥     غيرالمتداولة الموجودات
  )٢٬٠٣٩٬٨٠٦(     )٢٬١٣٢٬٣٧٤(     المتداولة المطلوبات

  )٣٬٣٩٤٬٢٠٢(     )٤٬٢٣٣٬٣٦٥(     غيرالمتداولة المطلوبات 
   ٣٬٣٨١٬٠٦٨      ٣٬٦٣٧٬٩٩٠     قبل حقوق الملكية غير المسيطرة صافي الموجدات

  )٢٩٬٣٠٨(     )٣٨٬١١٦(     حقوق الملكية غير المسيطرة
   ٣٬٣٥١٬٧٦٠      ٣٬٥٩٩٬٨٧٤     صافي  الموجودات

          
   ١٬٠١٥٬٦٨٤      ١٬٠٩٠٬٨٧١     ٪) ٣٠٫٣٠المجموعة في صافي الموجودات (حصة 
   ٧٩٬٠٨٣      ٧٩٬٠٨٣     الشهرة

   ١٬٠٩٤٬٧٦٧      ١٬١٦٩٬٩٥٤     بطريقة حقوق الملكية ستثمر فيهاالقيمة الدفترية لالستثمار في  شركات م
          

   ١٩٬٨٥٠٬٢٦٠      ١٥٬٢٠٦٬١٠٠     االيرادات  
  )٥٬٣٠٥(     ٥٣٧٬١٥٢    (خسارة) السنة قبل حقوق الملكية غير المسيطرة ربح

   ١٠٩     )٧٬٩٣٢(    حقوق الملكية غير المسيطرة
  )٥٬١٩٦(      ٥٢٩٬٢٢٠    (الخسارة) الشامل اآلخر للسنة الربح اجمالي
  )١٬٥٧٥(      ١٦٠٬٤١٤    ٪) ٣٠٫٣٠((الخسارة) الشامل اآلخر الربح اجمالي  من المجموعة حصة
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- ٣٠ - 

  ( تتمة )شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية .٩
  للصناعات البحريةالشركة العالمية  ٢-٩
  

و شركة   الشركةمليون لایر سعودي في المملكة العربية السعودية بين كل من    ١٬١٠٧تم تأسيس الشركة العالمية للصناعات البحرية برأس مال قدره  
). تبلغ أرامكو السعودية وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة (شركة في كوريا الجنوبية) وشركة المبريل للطاقة المحدودة (شركة إماراتية

  ٪. ١٩٫٩حصة المجموعة في الشركة المنشأة 
  

  :رديسمب ٣١كما في  الشركة العالمية للصناعات البحرية في االستثمار ةحرك يلي فيما
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    

   ١٦٨٬٩٩٩     ١٤٧٬٣٦٥    السنة بداية في الرصيد
  -     ٩٦٬٢٦٧    رأس مال إضافي مدفوع 

بطريقة حقوق الملكية ستثمر فيهاشركات م أعمالالحصة في نتائج     )٢١٬٦٣٤(    )٧٠٬٧١٢(  

  ١٤٧٬٣٦٥    ١٧٢٬٩٢٠    السنة  نهاية في الرصيد
  

   : ديسمبر  ٣١بمطابقة البيانات المالية الملخصة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركة العالمية للصناعات البحرية كما في    التالي  يقوم الجدول
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    

          
   ٤٣٥٬٦٨٦     ١٬٧٩٩٬٨٩٥    المتداولة الموجودات
   ٥١٨٬٤١٩     ٨٧٩٬٤٥٠    غيرالمتداولة الموجودات
  )٢١٠٬٧٧٦(    )٨١٤٬١١٤(    المتداولة المطلوبات

  )٢٬٨٠١(    )٩٠٨٬٦٨١(    غيرالمتداولة المطلوبات 
   ٧٤٠٬٥٢٨      ٩٥٦٬٥٥٠     الموجوداتصافي 

          
  ١٤٧٬٣٦٥    ١٧٢٬٩٢٠    ٪) ١٩٬٩حصة المجموعة في صافي الموجودات (

  ١٤٧٬٣٦٥    ١٧٢٬٩٢٠    بطريقة حقوق الملكية ستثمر فيهاشركات م القيمة الدفترية لالستثمار في 
          

  ١٬٨٩٨    ٥٨٦٬٠٨٤    االيرادات
  )١٠٨٬٧١٣(    )٢٥٩٬٠٤٦(    للسنة األخرى ةاجمالي الخسارة الشامل

  )٢١٬٦٣٤(    )٧٠٬٧١٢(    ٪) ١٩٬٩( الخسارة صافي من المجموعة حصة
  
 غير المتداولة -الموجودات المالية األخرى  .١٠

  
 مما يلي:  المالية المشتقاتالتي تشمل  غير المتداولة -الموجودات المالية األخرى يتكون رصيد 

      م٢٠٢٠    م٢٠١٩

  غير المتداولة-مدينون تجاريون   ٤٧٬٢٦٦  -
  المشتقات المالية  ٨٬٤٦٦  ١٠٬١٢٨

 ٧٬٣٣٤   ٧٬٣٣٤  
 العادلة من خاللاالستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة 

  الدخل الشامل اآلخر 
  الحكومية السندات في االستثمار  ٨٣   ٨٣ 

٦٣٬١٤٩  ١٧٬٥٤٥   
 

  المخزون .١١
  :يلي مما السفن متن علىيوجد  والذي المخزون رصيد يتكون

      م٢٠٢٠    م٢٠١٩
          
  وقود     ٢٣٨٬٠٩٦      ٣٦٠٬٧٠٧ 
  التشحيم زيوت     ٤٢٬٤٤٠      ٤٣٬٩٤٣ 
  أخرى     ٧٬١٨٥      ٦٬٦٠٥ 
 ٢٨٧٬٧٢١    ٤١١٬٢٥٥    



  )سعودية مساهمة(شركة  البحري للنقل السعودية الوطنية الشركة
  تتمة  -حول القوائم المالية الموحدة  إيضاحات
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

 الرياالت السعودية)(باآلف 

  

- ٣١ - 

 صول تعاقديةأو تجاريونال المدينون  .١٢
    

 :يلي مما  واالصول التعاقدية المدينون التجاريون رصيد يتكون
      م٢٠٢٠    م٢٠١٩

          
   مدينون تجاريون    ٦٧٠٬٣٠١    ١٬١٠٩٬٣٩٦
  )٢٧(إيضاح  عالقة ذات أطراف من ةمستحقمبالغ     ٣٩٥٬٥٦٤    ٥٦٢٬٣٨٨

١٬٠٦٥٬٨٦٥    ١٬٦٧١٬٧٨٤      
  (إيرادات غير مفوترة) أصول تعاقدية    ١٦٥٬٤٣٢    ٣٣٠٬٨٢١

١٬٢٣١٬٢٩٧    ٢٬٠٠٢٬٦٠٥      
ً ناق    )١٩٥٬٩٤٧(    )١٣٢٬٩٢١(   )أ(إيضاح  وأصول تعاقدية مدينون تجاريون االنخفاض فيمخصص : صا

  ، صافيتعاقديةمدينون تجاريون وأصول   ١٬٠٣٥٬٣٥٠  ١٬٨٦٩٬٦٨٤

 
    : مدينون تجاريون وأصول تعاقديةاالنخفاض في مخصص  ةحرك يلي فيما  أ)

  م٢٠١٩    م٢٠٢٠     

        
  ٥٤٬٠٦٨    ١٣٢٬٩٢١    السنة  بداية  في الرصيد
  ٧٨٬٨٥٣    ٦٣٬٤٧٣    خالل السنة  الحركة

  -    )٤٤٧(    ديون معدومة

  ١٣٢٬٩٢١    ١٩٥٬٩٤٧    السنة  نهاية في الرصيد

  

  : واالصول التعاقدية عمار المدينون التجاريونألتحليل   يلي فيماب)   
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠      

          
  ١٬٤٨٨٬١٨٣    ٦٩٧٬٩٦٤    أشهر ٦ من أقل
  ١٥٥٬٣٨٣     ٢٨١٬٨٨٢     شهر ١٢ إلى أشهر ٦ من
  ٢٤٣٬٢٧٠    ٢٥١٬٤٥١    شهر ١٢ من أكثر

   ١٬٨٨٦٬٨٣٦     ١٬٢٣١٬٢٩٧    وأصول تعاقدية    التجاريون  المدينون اجمالي

 
ديسمبر   ٣١(  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون لایر سعودي كما في   ٢٩٧ حكومية قدرها  جهاتعلى مبالغ مستحقة من    تشتمل أرصدة المدينون التجاريون

ديسمبر  ٣١( م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ فيكما التجاريون  المدينون صافي من٪ ٢٩ نسبته  ما المبالغ تلك تشكل ) سعودي لایر  مليون ٥٩١: م٢٠١٩
 ، مبالغ مستحقة من جهات حكومية.شهر ١٢من المبالغ المستحقة ألكثر من  ٪٥٩و تمثل ما نسبته   .٪ ) ٣٤: م٢٠١٩
  
  مصروفات مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى  .١٣

ً  المدفوعة المصاريف تتكون   :يلي مما األخرىوالموجودات المتداولة  مقدما
      م٢٠٢٠    م٢٠١٩

          

  للموردين دفعات مقدمة    ٢٢٥٬٨٥٧    ٢٣١٬٢٣١
  مصروف وقود مسترد    ١٣٥٬٠٣٢    ١٦١٬٣٤٨
  تأمين مطالبات    ٨٣٬٦٦١    ٧٩٬٣١٠
ً  مدفوعة اتفومصر    ٧٦٬٨٦٩    ١٣٩٬٧٠٩   مقدما
  ودائع مستردة    ١٥٬٧٧٩    ٢٬٢٣٠
  موظفين سلف    ١١٬١٠٤    ١٧٬١٧٦
  أخرى    ٦٠٬٦٢٥    ٢٧٬٦٣١

٦٠٨٬٩٢٧    ٦٥٨٬٦٣٥      



  )سعودية مساهمة(شركة  البحري للنقل السعودية الوطنية الشركة
  تتمة  -حول القوائم المالية الموحدة  إيضاحات
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

 الرياالت السعودية)(باآلف 

  

- ٣٢ - 

 وما في حكمه النقد .١٤
  

  ودائع قصيرة األجل.  المرابحات والستثمارات في االنقد في الصندوق والرصدة لدى البنوك واألمن يتكون النقد وما في حكمه 
  

  مما يلي: يتكون النقد وما في حكمه ، الموحدة النقدية التدفقات قائمة إعداد ألغراض
      م٢٠٢٠    م٢٠١٩

  الصندوق في ونقد البنوك لدى أرصدة    ٤٥٨٬٠٤٠     ٢٤٥٬٨٤٠ 
  )١ -١٤مرابحات وودائع قصيرة األجل (ايضاح      ١٬٥١٧٬١٧٤      ٥٥٢٬٣٤٩ 

  التدفقات النقدية الموحدة قائمةفي د وما في حكمه النق     ١٬٩٧٥٬٢١٤      ٧٩٨٬١٨٩ 
  

  قصيرة األجل  الودائع المرابحات وال   ١-١٤
  األجل مما يلي: يتكون رصيد المرابحات والودائع القصيرة 

      م٢٠٢٠    م٢٠١٩

  األمريكي بالدوالر وودائع مرابحات    ٩٦٠٬٧٦٢    ٤٠٨٬٨٦١
  السعودي بالريال وودائع مرابحات     ٥٥٦٬٤١٢      ١٤٣٬٤٨٨ 

 ١٬٥١٧٬١٧٤      ٥٥٢٬٣٤٩       

  على أساس أسعار العمولة السائدة في السوق. مالية  ايراداترة االجل يالمرابحات والودائع قص من ينتج
  
  المال  رأس .١٥

ويبلغ رأس المال المصرح به  لایر سعودي للسهم. ١٠مصدر ومدفوع بالكامل بقيمة اسمية تبلغ  سهم الف ٣٩٣٫٧٥٠يتكون رأس مال الشركة من 
   .م٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ،م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في  سعودي لایر  ٣٫٩٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠دفوع والمصدرموال

  
  قروض وتمويالت .١٦

  م٢٠١٩    م٢٠٢٠  إيضاح  

١-١٦  صكوك  ٣٬٩٠٠٬٠٠٠    ٣٬٩٠٠٬٠٠٠  
٢-١٦   مرابحة تمويل  ٥٬٣٣٨٬٠٢٠    ٤٬٩٩٩٬١٣٩  

٣-١٦  قروض تجارية   ٩٠٬٧٨١    ٥٤٬٤٦٩  

  ٩٬٣٢٨٬٨٠١    ٨٬٩٥٣٬٦٠٨   القروض طويلة األجل  و  الصكوكإجمالي 

  )٨٨١٬٧٦٨(    )٨٢٧٬٨٣٣(   القروض طويلة األجل من المتداول الجزء ناقص

  ٨٬٤٤٧٬٠٣٣    ٨٬١٢٥٬٧٧٥   القروض طويلة األجلو  الصكوكمتداول من الغير  الجزء

ً  مدفوعة تمويل مصروفات: يخصم   )٦٠٬٣٥٥(    )٥٢٬٢٤٥(   مقدما

  ٨٬٣٨٦٬٦٧٨    ٨٬٠٧٣٬٥٣٠   القروض طويلة األجل و الصكوكمتداول من الغير  الجزءصافي 

         
٤-١٦   قروض قصيرة األجل  -    ٢٦٠٬٠٠٠  

  ٨٨١٬٧٦٨    ٨٢٧٬٨٣٣   القروض طويلة األجل  من المتداول الجزء

  ١٬١٤١٬٧٦٨    ٨٢٧٬٨٣٣   المطلوبات المتداولة   - وتمويالت قروض
  ٨٬٣٨٦٬٦٧٨    ٨٬٠٧٣٬٥٣٠   متداولة الالمطلوبات غير  - وتمويالت قروض

   ٩٬٥٢٨٬٤٤٦    ٨٬٩٠١٬٣٦٣  

  

    الصكوك ١ -١٦
م)، أتمت الشركة إصدار وطرح صكوك محلية مقومة بالريال السعودي طرحاً عاماً بقيمة اسمية ٢٠١٥يوليو  ٣٠هـ (الموافق ١٤٣٦شوال  ١٤في 

ً هامش محدد  ٣٬٩٠٠قدرها  مليون لایر سعودي، وبواقع مليون لایر سعودي لكل صك. تحمل الصكوك معدل عائد متغير بالسعر (سايبور) زائدا
هـ ١٤٤٤بشكل نصف سنوي. تستحق الصكوك عند االستحقاق بالقيمة االسمية بتاريخ انتهاء الصالحية في األول من محرم عام يستحق الدفع 

  م).٢٠٢٢يوليو  ٣٠(الموافق 
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- ٣٣ - 

  ( تتمة )قروض وتمويالت  .١٦
  

  المرابحة تمويل  ٢-١٦
 ٣١مليون لایر سعودي خالل السنة المنتهية في  ٤٩٩بمبلغ إستخدمت المجموعة عقود تمويل طويل األجل قائمة للحصول على تمويل إضافي 

ورهونات مقابل سفن. يتم سداد هذا التمويل    مليون لایر سعودي). إن التمويل القائم مضمون بسندات إذنية   ٤٥م:  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١م (٢٠٢٠ديسمبر
ر تجارية عادية. رصيد التمويل الذي يستحق عليه الربح سنوات على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي. يحمل هذا التمويل عمولة بأسعا ١٠خالل 

مليون لایر سعودي) ورصيد  ٢٬٥٥٥م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١م (٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في   ٢٬١٦٥على أساس سعر الليبور 
 ٢٬٧٨٣م: ٢٠١٩ديسمبر    ٣١م (٢٠٢٠  مبرديس  ٣١مليون لایر سعودي كما في    ٢٬٨٣٤التمويل الذي يستحق عليه الربح على أساس سعر السيبور  

مليون لایر سعودي  ٥٢م هو ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١مليون لایر سعودي) إن رصيد حساب التمويل المدفوع مقدما المتعلق بتمويل المرابحة في كما في 
 مليون لایر سعودي). ٦٠م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(

  
  القروض التجارية   ٣-١٦

م: ال شيء). إن القرض ٢٠١٩ديسمبر  ٣١م (٢٠٢٠ ديسمبر ٣١جديد طويل األجل خالل السنة المنتهية في لم تحصل المجموعة على أي قرض 
سنوات على أساس نصف سنوي وتحمل عمولة خاصة بسعر ليبور  ١٠القائم مضمون كرهن مقابل السفن. يستحق سداد هذا القرض على مدى 

مليون لایر  ٥٤م هو ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يتم دفع األرباح عليه على أساس الليبور كما في مضافاً إليه هامش تجاري عادي. إن رصيد القرض الذي 
 مليون لایر سعودي). ٩١م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١سعودي (

  
  قصيرة األجلالقروض  ٤-١٦

م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١م  (٢٠٢٠ ديسمبر ٣١مليون لایر سعودي خالل السنة المنتهية في  ١٩٠حصلت المجموعة على تمويل قصير األجل بمبلغ 
ديسمبر   ٣١مليون لایر سعودي (  ٤٥٠م هو  ٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١مليون لایر). مجموع دفعات السداد مقابل هذه القروض خالل السنة المنتهية في    ٥٣٥
  .مليون لایر سعودي). هذه القروض تستخدم لتغطية احتياجات رأس المال العامل خالل السنة ٣٧١م: ٢٠١٩

  
  تعهدات ال ٥-١٦

تشتمل اتفاقيات القروض على عهود تتعلق بشكل رئيسي بالحفاظ على نسب معينة من الرفع ونسبة الدين إلى حقوق الملكية. بموجب شروط هذه 
  .التعهداتالمطالبة بالسداد الفوري للقروض إذا لم يتم الوفاء بهذه  للمقرضيناالتفاقيات ، يحق 

  
  لموظفينامنافع .١٧

مطلوبة بموجب قانون العمل السعودي. تعتمد المنفعة على الرواتب والبدالت   المنافعلدى المجموعة خطة منافع محددة بعد التوظيف لموظفيها. 
  .النهائية للموظفين وسنوات الخدمة التراكمية ، كما هو منصوص عليه في قانون العمل بالمملكة العربية السعودية

  
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    
          

  ٦٩٬٩٢٧    ٧٠٬٧٨٩     السنة  بداية في  الرصيد
  ١٠٬٩٦٥    ١٠٬٨٥٢   تكلفة الخدمات الحالية  

  ٢٬٦٦٠    ١٬٨٧١   تكلفة الفوائد
  ١٣٬٦٢٥    ١٢٬٧٢٣   اجمالي التكلفة المحملة خالل السنة 

  )١١٬٦٧٩(    )١٦٬٨٦٩(   المنافع المدفوعة
  )١٬٠٨٤(    )١٬٣٤٢(   المنافع المحددة  برامجإعادة قياس  ربح

  ٧٠٬٧٨٩    ٦٥٬٣٠١   ة   سنفي نهاية ال الرصيد

  
  نهاية الخدمة مبينة أدناه:  منافعالهامة المستخدمة في تحديد التزامات  االفتراضات إن
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    

  ٪٣٫٠٠    ٪١٫١٨    معدل الخصم 
  ٪١٢٫٥٠    ٪١٢٫٥٠    ألول سنتين خدمة - اإلنسحاب معدل

  ٪١٢٫٥٠    ٪١٢٫٥٠    للسنة الثالثة من الخدمة وأعلى –معدل اإلنسحاب 
  ٪٥٫٥٠    ٪٣٫٦٨    للثالث سنوات القادمة –الزيادة المستقبلية في الرواتب 
  ٪٥٫٥٠    ٪٣٫٦٨    بعد وما الرابعة للسنة –الزيادة المستقبلية في الرواتب 

  
  



  )سعودية مساهمة(شركة  البحري للنقل السعودية الوطنية الشركة
  تتمة  -حول القوائم المالية الموحدة  إيضاحات
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

 الرياالت السعودية)(باآلف 

  

- ٣٤ - 

  ( تتمة ) .منافع الموظفين١٧
  

  : لموظفينا منافعفيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الهامة على 
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    

          معدل الخصم 
  )١٬٩٥٣(    )١٬٩٩١(    ٪٠٫٥ارتفاع 

  ٢٬٠٦٨    ٢٬١١٤    ٪٠٫٥انخفاض 
         اإلنسحابمعدل 

  )٨٤٦(    )٨٩٠(    ٪١٠ارتفاع 
  ٩٥٤    ١٬٠٠٤    ٪١٠انخفاض 

         الزيادة المستقبلية في الرواتب  
  ٤٬٤٥٩    ٤٬٤٢٦    ٪١٫٠ارتفاع 

  )٤٬٠٥٩(    )٤٬٢١٣(    ٪١٫٠انخفاض 
  

األثرعلى التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية التي   تقديرتم تحديد تحليالت الحساسية أعاله بناء على طريقة 
. وقد ال تمثل تحليالت الحساسية تغيرا فعليا في التزام االستحقاقات المحددة ألنه من غير المرجح أن تحدث تغييرات في السنةتحدث في نهاية 

  االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض.
  
 يجارعقود اإل .١٨

  
  التي تكون فيه المجموعة كمستأجر اإليجارعقود 

  وسفن. مكتبها الرئيسي والمباني اإلداريةتتمثل عقود إيجار المجموعة في 
  معلومات حول عقود اإليجار التي تكون المجموعة مستأجراً لها كالتالي:

  
          حق االستخدام   .أ

  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    
  ٤٠٬٢٥٨    ٢٩٬٤٤٠    يناير ١الرصيد في 
  -    ١٤٨٬٩٤٠    االضافات

  )١٠٬٨١٨(    )٢٧٬٢٣٧(    مصروفات االستهالك للسنة
  ٢٩٬٤٤٠    ١٥١٬١٤٣    ديسمبر ٣١الرصيد في 

 

  إيجار التزامات    .ب
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    

  ٢٠٬٩٩٤    ٨٥٬٧١٠    غير متداولة
  ٢٬٦٣٢    ٦٢٬٥٣٠    متداولة

    ٢٣٬٦٢٦    ١٤٨٬٢٤٠  

          الربح أوالخسارة الموحدة المبالغ المعترف بها في قائمة  .ج

  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    
  ٢٧٨    ٤٨٨    الفوائد على التزامات تأجير

  ٧٬٦٨٢    ١٠٬٠٣٠    المصروفات المتعلقة باإليجارات قصيرة األجل
  
  خرى وأتجاريون الدائنون ال.١٩

  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    
          

  ١١٥٬٧٦٩    ٤٤٧٬٠٩٩    )٢٧(إيضاح  عالقة ذات طرافأل مبالغ مستحقة
   ٥٢٦٬١٧٧     ٤١٠٬٣٥٢   دائنون تجاريون

   ٣٥٢٬٨٤٢     ٢٩٦٬٨١٨    مستحقة اريفمص
   ٤٩٬٦٠١     ٦٤٬٩٩٥    رباح غير مدفوعةأتوزيعات 

   ٨٤٬٠٢٦     ٣٨٬٢٤٥    أخرى
    ١٬١٢٨٬٤١٥     ١٬٢٥٧٬٥٠٩  
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- ٣٥ - 

  وضريبة الدخلالزكاة  .٢٠
من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل   ةالصادر  لألنظمةالمالية للشركة وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل، وذلك وفقاً    القوائمتستند زكاة المجموعة على  

  .. تقدم الشركة وشركاتها التابعة غير المملوكة بالكامل إقراراتها الزكوية والضريبية بشكل منفصل")("الهيئة
  

  :مما يلي للسنة المحمل وضريبة الدخل لزكاةا يتكون مبلغ
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    
        

  ٥٨٬٠٥٢    ١٥٥٬٣٤٢    الزكاة وضريبة الدخل
  ٣٤٬٠٤٧     ٧٬٠٠٠     للضريبة المؤجلة محمل
  -    )٦٨٬٠١٣(    *الضريبة المؤجلة عكس

  ٩٢٬٠٩٩    ٩٤٬٣٢٩    السنة  نهايةفي  الرصيد

  

  كما يلي: والضرائبحركة مخصص الزكاة  كانت
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    

      
  ٢١٤٬٩٠٢    ١٨٣٬٣٣٨    بداية السنة في الرصيد
  ٥٨٬٠٥٢    ١٥٥٬٣٤٢    لسنةل محمل

  )٨٩٬٦١٦(    )٩٥٬٤٠١(    السنة خالل المدفوع
  -    )١٩٬٢٢٠(    معاد تصنيفها إلى ذمم دائنة أخرى 

  ١٨٣٬٣٣٨    ٢٢٤٬٠٥٩    السنة  نهايةفي  الرصيد

 
  كما يلي: المطلوبات الضريبة المؤجلةحركة مخصص  كانت

  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    
        

  ٢٣٬٥١١     ٥٧٬٥٥٨     بداية السنة في الرصيد
  ٣٤٬٠٤٧     ٧٬٠٠٠     لسنةل محمل

  -    )٦٨٬٠١٣(    *عكس الضريبة المؤجلة
  -    ٣٬٤٥٥    الى موجودات متداولة أخرىمعاد تصنيفها 

  ٥٧٬٥٥٨    -    السنة  نهايةفي  الرصيد

  
ضريبة الدخل السعودي، تخضع اسهم الشركات المدرجة في المملكة العربية  نظام(أ) من ٢المعدل للمادة  ١٥٣بموجب األمر الملكي رقم م/  *

عليه، بدآل من ضريبة الدخل. وبناًء     السعودية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشركات العاملة في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية للزكاة
مليون لایر سعودي فيما يتعلق بحصة أرامكو  ٦٨قامت الشركة بتطبيق األمر الملكي والذي أدى إلى إنخفاض المطلوبات الضريبية المؤجلة بمبلغ 

  السعودية في الشركة.
  

  وشركاتها التابعة المملوكة بالكامل للشركة األم والضريبي  الزكوي الموقف
الخاصة  ةيالربوط الزكوية والضريب، لم تقم الهيئة بإصدار م وحصلت على شهادة الزكاة٢٠١٩اإلقرارات الزكوية حتى سنة قامت الشركة بتقديم 

  م.٢٠١٩بسنة 
  

 مليون لایر سعودي ٦٧٬٨إضافية قدرها  فروقات زكويةبسداد  وطالبت ،م٢٠١٧م إلى ٢٠١٥أصدرت الهيئة ربط زكوي عن األعوام المنتهية من 
والزال األعتراض قيد الدراسة   تقديم إعتراضبالشركة  قامت  من خالل مبادرة اإلفصاح.  لتلك األعوام  موقفها الزكوي سابقا  الشركة  نهاء  بالرغم من إ
 . من قبل الهيئة

  

سعودي. قامت الشركة مليون لایر  ٢٧٫٩م، وطالبت الشركة بموجبه سداد فروقات زكوية إضافية بمبلغ ٢٠١٨أصدرت الهيئة الربط الزكوي لسنة 
نة العامة اقامت الشركة بتحويل اإلعتراض إلى األم ربط معدل من قبل الهيئة.ر وأصدا تم قبوله جزئيا ذيبتقديم إعتراض على الربط الزكوي وال

لتغطية أي التزامات محتملة أنه تم وضع المخصصات الكافية    الشركة. تعتقد  والزال األعتراض قيد الدراسة  كمال عملية اإلعتراضالضريبية إل  للجان
  للزكاة والضرائب.
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- ٣٦ - 

   (تتمة) ضريبة الدخلوالزكاة .٢٠
  (تتمة) الزكاة والضريبة للشركة األم

 
   المحدودة الكيماويات لنقل الوطنية للشركة والضريبي  الزكوي الموقف

م. تمت الموافقة على الربوط الزكوية للشركة التابعة من قبل الهيئة  ٢٠١٩قامت الشركة التابعة بتقديـم اإلقرارات الزكوية عن كافة السنوات حتى عام  
م، ٢٠٠٨م م حتى عا٢٠٠٥م. أصدرت الهيئة الربوط الزكوية للسنوات من عام ٢٠٠٤العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") عن جميع االعوام حتى عام 

مليون لایر سعودي. بعد اإلعتراض على الربوط استلمت الشركة التابعة ربوط  ٤٫٤ بمبلغوطالبت فيها الهيئة الشركة التابعة بسداد مبالغ إضافية 
االستئنافية   مام اللجنةأ مليون لایر سعودي. قامت الشركة التابعة باإلستئناف على قرار لجنة االعتراض االبتدائية  ٢٫٨ بمبلغمعدلة بمطالبة إضافية 

م للمطالبة بسداد مبالغ إضافية قدرها ٢٠١٢م إلى ٢٠٠٩ومازال اإلستئناف قيد الدراسة. كما استلمت الشركة التابعة الربوط الزكوية للسنوات من 
 الدخل.مليون لایر سعودي. دفعت الشركة التابعة المطالبة اإلضافية وأغلقت السنوات مع الهيئة العامة للزكاة و ٤٦٬٨

 
استئنافها لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، ونقلت االستئناف إلى  التابعة . وقدمت الشركةم٢٠١٨لعام  الربط الزكوي التابعة كما استلمت الشركة

  .ومازال اإلستئناف قيد الدراسة االمانة العامة للجان الضريبية
  

. وتعتقد الشركة التابعة أنه تم  م٢٠١٩و م٢٠١٧إلى  م٢٠١٣من الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط الزكوية لألعوام من  التابعة لم تستلم الشركة
 أي التزامات زكوية وضريبية محتملة. لمواجهةعمل مخصصات كافية 

  
   السائبة  للبضائع البحري لشركة والضريبي  الزكوي الموقف
 تعتقد). التاسيس تاريخ( م٢٠١٠ عام منذ زكوية ربوط أية الهيئة تصدر لم. م٢٠١٩ سنة حتى الزكوية اإلقرارات كافة بتقديم التابعة  الشركة قامت

 محتملة.وضريبية التزامات زكوية  أي لمواجهة كافية مخصصات كونت قد بأنها التابعة الشركة
 

  الموقف الزكوي والضريبي لشركة بحري بولوريه 
مع الهيئة    م٢٠١٨  لعام  موقفها الزكوي والضريبيالتابعة  الشركة    أنهت.  م٢٠١٩بتقديم اإلقرارات الزكوية والضريبة حتى عام    التابعة  ت الشركةمقا

 العامة للزكاة والدخل.
  

 االيرادات .٢١
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    
        

  ٤٬٢٢٣٬٩٤٩    ٥٬١٥٩٬٢٨٠    السوق الفوري
  ٧٦٤٬٨٩٥    ١٬٨٠٥٬٦١٦    عقود تأجير

  ٧٢٨٬٧٣٥    ٨٣٢٬٨٠٠    الشحناتنقل 
  ٥٥٦٬٥٥٥    ٤٢٣٬٩٣٢    سفنتأجير 
  ٢٩٢٬٨٨١    ١٧١٬٣٧٣    أخرى

    ٦٬٥٦٧٬٠١٥    ٨٬٣٩٣٬٠٠١  
 
  تكلفة التشغيل .٢٢

  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    
        

  ١٬١٥٣٬٨٣٢    ١٬٩١٣٬١٧٣    مصاريف تشغيل السفن
  ١٬٥٢٩٬٠٨٥    ١٬٢٦٦٬٢٢٦    وقود وزيوت تشحيم
  ٨٧٢٬٥٦١    ٩٥٦٬٢٠٠    االستهالك واالطفاء

  ٥٨١٬٧٩٨    ٦٤٧٬٨٣٣    رواتب ومزايا موظفين
  ١١٣٬٩٨٠    ٤٥٣٬١١٤    مصاريف نقل الشحنات
  ٤٧٦٬٨٩٥    ٤٣٧٬٩٩٩    رسوم الموانئ والوكاالت

  ٣٥٤٬٦٦٢    ٤١٠٬٨٠٠    مصاريف صيانة واصالحات
  ٢٩١٬٣٧٣    ٢٣٥٬٢٠٩    األخرى التشغيلمصاريف 

    ٥٬٣٧٤٬١٨٦    ٦٬٣٢٠٬٥٥٤  
 
  داريةاإلو عموميةال روفاتمصال .٢٣

  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    
          

   ١١٠٬٣٣٣     ١٢١٬٨٨٩    رواتب ومزايا موظفين
   ١١٬٧٣٤     ١٣٬٢٨٩    أتعاب واستشارات مهنية وقانونية 

   ٨٬٩٧١     ٦٬٤٤٤    تسويق و اتصال
   ٧٬٦٨٢     ١٠٬٠٣٠    إيجارات

   ٦٬٣١٩     ٧٬١٠٨    صيانة 
   ٥٬٩٧٤     ٤٬٨٧٠    استهالك
   ٣٬٠٥٠     ٨٬٧١٠    أخرى

    ١٥٤٬٠٦٣     ١٧٢٬٣٤٠   
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- ٣٧ - 

  صافي  ،أخرى إيرادات(مصروفات)/  .٢٤
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    
          

   ١٤٬٧٠١     )٣٬٥٩٠(    معدات و ممتلكات إستبعاد أرباح(خسائر)/
   ٨٬٥٩٤     ١٬٣٢٤    إيرادات مالية 

  -    )٩٬٩٩٧(    تبرعات
   ٥٬٦٤٢     )٧٬٧٨٠(    أخرى

    )٢٨٬٩٣٧     )٢٠٬٠٤٣   
  

  التمويل روفاتمص.٢٥
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    
        

  ٢٤٥٬٧٣٤    ١٤٣٬٠٩٠     مرابحةتمويل 
  ١٤٦٬٥٠٦    ١٠١٬٨٧٧    السعودي بالريال مقومة صكوك
  ٦٧٬٨٢٢    ٦٬٧٤١    تقييم المشتقات المالية   إعادة

  ٣٬٣٨٤    ١٬٣٨٧    تجارية قروض
  ٢٧٨    ٤٨٨    التزامات عقود االيجار

    ٤٦٣٬٧٢٤    ٢٥٣٬٥٨٣   
  

  السهم يةربح. ٢٦
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    

  ٦٢٠٬٧٠٢    ١٬٥٧١٬١١٢    األم  الشركة بمساهمي المتعلق السنة ربح
  ٣٩٣٬٧٥٠٬٠٠٠    ٣٩٣٬٧٥٠٬٠٠٠   متوسط عدد األسهم االساسية القائمة خالل السنة  

  ١،٥٨    ٣،٩٩    األساسي -ربح السهم 
  ١،٥٨    ٣،٩٩    المخفض -ربح السهم 

  
  العالقةمعامالت مع األطراف ذات  ال . ٢٧

وفقاً  األطرافحيث تتم العديد من معامالت المجموعة وترتيباتها مع تلك  لها العادية األعمال دورة خالل عالقة ذات جهات مع المجموعة تتعامل
الطلب ما لم  مضمون وبدون فوائد ويستحق السداد عند  غيرمع األطراف ذات عالقة  القائمالرصيد  إنالشركات.  هلعقود مبرمة بين المجموعة وهذ

  :ديسمبر ٣١المنتهية في  السنةاألطراف ذات العالقة خالل  معيذكر غير ذلك. اإليرادات 
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠ 

      
  ٢٬٢٣٩٬٩٦٢    ٣٬٨٠٦٬٤٠٧  مساهم  –التابعة لها  والشركاتأرامكو السعودية  شركة

  ٥٩٧٬٥٦٩    ٤٦٠٬٨٩٤ شقيقة – التابعة لها والشركاتشركة سابك 
  ٢٠٬١١٢    ١٨٠٬٠٠١  شقيقة – السعودية للكهرباءالشركة 

  ١٠٦٬٩٥٩    ١١٣٬٠٣٠  شقيقة  –الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) 
  

  ) كما يلي:١٢الذمم المدينة التجارية (إيضاح  ضمن والظاهرةعالقة الذات  األطراف معأرصدة المعامالت  كانت
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠     

  ٤٦٨٬١٩١    ٣٤٤٬٤٠٠    التابعة لها   والشركاتأرامكو السعودية  شركة
  ٥٩٬٢٢٠    ٣٠٬١٥٥     التابعة لها والشركاتشركة سابك 

  ٣٠٬٨٩٨    ٢١٬٠٠٢    الشركة السعودية للكهرباء
  ٤٬٠٧٩    ٧    الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو) 

    ٥٦٢٬٣٨٨    ٣٩٥٬٥٦٤  
  

  عالقة : ذات رافطأل ومبالغ مستحقة قروض طويلة األجل
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠     

  ٢٦٥٬١٥٦    ١٨٣٬٨٤٤    مساهم  -صندوق االستثمارات العامة  قرض من

  ١١٥٬٧٦٩    ٤٤٧٬٠٩٩    )١٩(إيضاح التابعة لها  والشركاتأرامكو السعودية  شركة
  

  التعويضات لموظفي اإلدارة العليا: 
  م ٢٠١٩    م٢٠٢٠ 

  ١٢٬٠٧٣    ٢٣٬٢٥٩  الرواتب والتعويضات 
  ٦١٣    ٢٬٤٩٣  الخدمة  نهايةاستحقاقات 

  ١٢٬٦٨٦    ٢٥٬٧٥٢     إجمالي التعويضات
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- ٣٨ - 

 األدوات المالية. ٢٨
  
  المالية  الموجودات   ١-٢٨

  م٢٠١٩    م٢٠٢٠  إيضاح    
          المالية المدرجة بالقيمة العادلة  الموجودات

          كأدوات تغطية:المشتقات غير المخصصة 
  ١٠٬١٢٨    ٨٬٤٦٦  ١٠  خيارات أسعار العموالت  

الموجودات المالية المتاحة للبيع المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
          خرالشامل االَ  الدخل

  ٧٬٣٣٤    ٧٬٣٣٤  ١٠  أسهم غير متداولة  
  ١٧٬٤٦٢    ١٥٬٨٠٠    إجمالي األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة

          الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة:
  ٨٣    ٤٧٬٣٤٩  ١٠  موجودات غير متداولة أخرى

   ١٬٨٦٩٬٦٨٤    ١٬٠٣٥٬٣٥٠  ١٢  واالصول التعاقدية مدينون تجاريون
  ١٦٣٬٥٧٨    ١٥٠٬٨١١    موجودات متداولة أخرى

  ٧٩٨٬١٨٩    ١٬٩٧٥٬٢١٤  ١٤  النقد ومافي حكمه
  ٢٬٨٣١٬٥٣٤    ٣٬٢٠٨٬٧٢٤    المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةإجمالي الموجودات 

  ٢٬٨٤٨٬٩٩٦    ٣٬٢٢٤٬٥٢٤    الموجودات المالية  إجمالي
  

  المالية  المطلوبات  ٢-٢٨
م٢٠٢٠ إيضاح   م٩٢٠١    

     المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة
 ٧٬٥٥٣  ١٠٬٤٠٠  أدوات المشتقات المالية

المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةالمطلوبات       
وتمويالتقروض   ٩٬٥٢٨٬٤٤٦  ٨٬٩٠١٬٣٦٣ ١٦ 
وأخرى تجاريون دائنون  ١٬٠١٢٬٦٤٦  ١٬٢٥٧٬٥٠٩ ١٩ 

 ٢٣٬٦٢٦  ١٤٨٬٢٤٠  التزامات عقود االيجار
المطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة إجمالي   ١٠٬٥٦٤٬٧١٨   ١٠٬٣٠٧٬١١٢  
  ١٠٬٥٧٢٬٢٧١   ١٠٬٣٠٧٬١١٢    المطلوبات المالية إجمالي 

  
  المالية لألدوات العادلة القيمة    ٣-٢٨

األدوات   القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل. تتكون
  والمطلوبات المالية. المالية من الموجودات المالية 

لعادلة إلى  عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ، تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة إلى أقصى حد ممكن. يتم تصنيف القيم ا
  نحو التالي:مستويات مختلفة في تسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على ال

  
  : األسعار المعروضة (غير المعدلة) في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المماثلة.١المستوى 
والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام ، إما مباشرة (أي كأسعار) أو  ١: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المدرجة في المستوى ٢المستوى 

  مشتقة من األسعار).بشكل غير مباشر (أي 
  : مدخالت لألصول أو االلتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها (المدخالت غير القابلة للمالحظة).٣المستوى 

  
إثبات  الخسارة يوجد لدى المجموعة أدوات مالية مشتقة تتمثل في اتفاقيات خيارات أسعار عموالت للتحوط من التذبذب في أسعار العموالت. تم 

  ). ٢٥الموحدة (إيضاح الربح أو الخسارة قائمة  فيالناتجة عن إعادة تقويم هذه االتفاقيات 
  فيما يلي التسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 

  م ٢٠٢٠    
سعار المعلنة في األ 

  السوق النشطة
    ) ١المستوى  (

المدخالت الهامة 
  القابلة للمالحظة

    ) ٢(المستوى  

المدخالت الهامة 
  الغير القابلة للمالحظة

  اإلجمالي    ) ٣(المستوى  
    –بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

            أداة حقوق ملكية 
   

  ٧٬٣٣٤   ٧٬٣٣٤    -     -    متداولة أسهم غير   
               المشتقات المقاسه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

               العموالت خيارات أسعار   
  ٨٬٤٦٦   -     ٨٬٤٦٦    -   الموجودات 
  ١٠٬٤٠٠   -     ١٠٬٤٠٠    -   المطلوبات 
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  (تتمة) األدوات المالية.٢٨
  
  الماليةلألدوات  العادلة القيمة ٣-٢٨

  م ٢٠١٩    
سعار المعلنة في  األ 

  السوق النشطة 
    ) ١(المستوى 

المدخالت الهامة  
  القابلة للمالحظة 

    ) ٢(المستوى 

المدخالت الهامة  
  الغير القابلة للمالحظة 

  اإلجمالي     ) ٣(المستوى 
أداة   -بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

            حقوق ملكية
   

  ٧٬٣٣٤   ٧٬٣٣٤    -     -     متداولةأسهم غير 
ربح المشتقات المقاسه بالقيمة العادلة من خالل قائمة ال

               أو الخسارة
                أسعار العموالتخيارات  

  ١٠٬١٢٨   -     ١٠٬١٢٨    -   الموجودات 
  ٧٬٥٣٣   -    ٧٬٥٥٣    -   المطلوبات 

  

  .الدفترية قيمتها تقارب األخرى والمطلوبات للموجودات العادلة القيمة أن المجموعة إدارة تعتقد
  

  إدارة المخاطر المالية    ٤-٢٨
ومخاطر  السعرتشتمل على مخاطر العمالت ومخاطر  والتيإن أنشطة المجموعة تعرضها إلى مخاطر مالية مختلفة، من ضمنها مخاطر السوق 

إدارة المخاطر للمجموعة علـى عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق المالية ويسعى إلى   يتركزسعر العمولة، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. 
  يل من التأثيرات العكسية المحتملة علـى األداء المالي للمجموعة.التقل
  

واالستثمارات والذمم المدينة والذمم الدائنة   وما في حكمه تتضمن األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي الموحدة بشكل رئيسي من النقد 
المالية واإلعتراف  والمطلوباتقروض. يتم إجراء المقاصة بين الموجودات لاصكوك ولاوبعض المصاريف المستحقة واألدوات المالية المشتقة و

ً في إجراء المقاصة والنية إما للتسوية على أساس الصافي أو ب ً قانونيا اإلعتراف الصافي بالقوائم المالية الموحدة عندما يكون لدى المجموعة حقا
 ارة العليا بإدارة برنامج إدارة المخاطر. تتلخص أنواع المخاطر الهامة بما يلي: في نفس الوقت. وتقوم اإلد والمطلوباتالموجودات ب

  
  اإلئتمانمخاطر    ١-٤-٢٨

عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر تمثل مخاطر اإلئتمان 
قائمة وضمان اإلئتمان الخاصة بها وذلك بالتعامل مع بنوك ذات سمعة جيدة، وبالنسبة للعمالء بوضع حدود إئتمان لكل عميل، ومراقبة الذمم المدينة ال

  عن كثب. المتابعة 
  

الخسائر معدالت  تحسب    المجموعة معادلة المسموحات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة للمدينين التجاريين من الحكومة والعمالء التجاريون.تستخدم  
وير يتم احتسابها التدمعدالت باستخدام طريقة معدالت التدوير المعتمدة على متابعة التحصيل خالل مراحل متعاقبة حتى شطب تلك المديونيات.  

  بطريقة منفصلة الختبار القطاعات المختلفة باالعتماد على معدالت مخاطر االئتمان العامة للحكومة والعمالء التجاريون.
  

داد للشطب. لسيتم احتساب معدالت الخسارة باستخدام طريقة معدل التدوير بناًء على احتمالية تقدم الذمم المدينة خالل مراحل متتالية من التأخر في ا
 الحكومات والتجارية.  -يتم احتساب معدالت القوائم بشكل منفصل للتعرضات في قطاعات مختلفة بناًء على خصائص مخاطر االئتمان الشائعة التالية  

 
  :م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان والخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة التجارية كما في

  
  انخفاض القيمة مخصص    إجمالي القيمة الدفترية    متوسط معدل الخسارة المرجح 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠    ٢٠١٩  ٢٠٢٠    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
                  
    ١٤٬٧٢٠     ١٥٬١٨٢    ١٬٤٨٨٬١٨٣  ٦٩٧٬٩٦٤    ٪١  ٪٢  أشهر ٦ من أقل
    ١٤٬٢٨٧     ٥٬٧٨٢    ١٥٥٬٣٨٣    ٢٨١٬٨٨٢    ٪٩  ٪٢  شهر ١٢ إلى أشهر ٦ من
    ١٠٣٬٩١٤     ١٧٤٬٩٨١    ٢٤٣٬٢٧٠  ٢٥١٬٤٥١    ٪٤٣  ٪٥٥  شهر ١٢ من أكثر

  ١٣٢٬٩٨١  ١٩٥٬٩٤٥      ١٬٨٨٦٬٨٣٦   ١٬٢٣١٬٢٩٧        اإلجمالي
  

  في حكمه النقد وما
موال ألتم إستثمار ايرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقا لسياسة المجموعة.  ألئتمان من االتتم إدارة مخاطر ا
ئتمان المخصصة لكل طرف مقابل. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف المقابل من قبل الطراف المقابلة المعتمدة وضمن حدود األالفائضة فقط مع ا

مقابل على  لعدم قدرة الطرف ا  خاللمالية من  لخسارة الي تخفيف المخاطر وبالتالحدود لتقليل تركيز الحديد اتيتم   اس سنوي.إدارة المجموعة على أس
فيما  ٢٨في إيضاح رقم  ةمبين الالمركز المالي الموحدة هو القيم الدفترية  قائمةئتمان لمكونات القصى للتعرض لمخاطر األتسديد الدفعات. إن الحد ا

  دوات المالية المشتقة.  ألمانات المالية واعدا الض
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- ٤٠ - 

 (تتمة) األدوات المالية .٢٨
  
  (تتمة) إدارة المخاطر المالية   ٤-٢٨
  السيولةمخاطر   ٢-٤-٢٨
في  المجموعة سياسة. إن المالية باألدوات المرتبطة بااللتزاماتلوفاء ل األموال توفير في المجموعةالتي تواجهها  الصعوباتمخاطر السيولة  تمثل

  للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.  كافي وتمويل  نقدية سيولة توفر منإدارة مخاطر السيولة هو التأكد 
  

  يلخص الجدول أدناه محفظة استحقاقات المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة بناء على الدفعات التعاقدية غير المخصومة: 

 

  
مليون لایر ٢٫٠١٩:  م٢٠١٩(م  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ي  فمليون لایر سعودي كما   ٢٬٣٥٠يوجد لدى المجموعة تسهيالت مصرفية غير مستخدمة بمبلغ  

  سعودي) للوفاء بمتطلبات السيولة. 
  
  السوق مخاطر ٣-٤-٢٨
السوق. تتكون   أسعارلتغيرات في  ا  بسببألدوات المالية  لالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية    ذبذبمخاطر الناتجة عن تالمخاطر السوق    تمثل

  كما يلي: خرىألسعار األت ومخاطر االت ومخاطر أسعار العموالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العمالمخاطر السوق من ث
  

  العمالت مخاطر
ألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف لقيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ال تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب 

مالت ليست  بالريال السعودي والدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي. تعتقد إدارة المجموعة أن مخاطر الع المجموعةمعظم معامالت  تتماألجنبي. 
  جوهرية حيث أن سعر صرف الريال السعودي مثبت تقريباً مقابل تلك العمالت. 

  
  العموالت أسعارمخاطر 

ق. تخضع تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت الخاصة السائدة في السو
أسعار العموالت بشأن موجوداتها ومطلوباتها المرتبطة بعمولة، بما في ذلك الودائع البنكية، والقروض. تقوم المجموعة بإدارة المجموعة لمخاطر 

تحوط مخاطر أسعار العموالت وذلك بالمتابعة المستمرة للتغيرات في أسعار العموالت. قامت المجموعة بتوقيع اتفاقيات خيارات أسعار عموالت لل
  في اسعار العموالت. من التذبذب
  

  ألدوات المالية ذات المعدل المتغير لتحليل الحساسية  
افة البنود  يوضح الجدول التالي أثر التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار العموالت المتعلقة بالصكوك والقروض طويلة األجل على الدخل، مع بقاء ك

      األخرى القابلة للتغيير ثابتة: 
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    

       الفائدة سعر
  ٩٧٬٥٠٢   ٨٩٬٥٣٦  أساس نقطة ١٠٠ بمقدار الزيادة

  )٩٧٬٥٠٢(   )٨٩٬٥٣٦(  أساس نقطة ١٠٠ بمقدار االنخفاض
 

   ألسعارامخاطر 
عوامل إن مخاطر األسعار هي مخاطر تعرض قيمة األداة المالية للتقلبات نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت تلك التغيرات ناتجة عن 

ارة مخاطر متعلقة باألداة أو مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق. تقوم المجموعة بتنويع محفظتها اإلستثمارية وذلك إلد
  السعر الناتجة عن إستثماراتها في أسهم حقوق الملكية.

              م ٢٠٢٠         
   

  األساسةالقيمة 
    أشهر  ٣ل الخ    المجموع  

  ١٢إلى  ٣من 
  شهرا

  
  ٥من سنة إلى  
  سنوات

  
  ٥ من اكثر

  سنوات
  ١٬٣٥٣٬٩٣٣    ٢٬٨٧١٬٨٤٢    ٦٦١٬٤٨٩    ١٦٦٬٣٤٤    ٥٬٠٥٣٬٦٠٨    ٥٬٠٠١٬٣٦٣  جل ألقروض طويلة ا 

  -     ٣٬٩٠٠٬٠٠٠    -     -     ٣٬٩٠٠٬٠٠٠    ٣٬٩٠٠٬٠٠٠  الصكوك 
  ٤٬١٤٨    ٩٣٬٥٧٣    ٦٤٬٤١٤    -     ١٦٢٬١٣٥    ١٤٨٬٢٤٠  يجار إ التزامات 

  -     -     ١٬١٩١٬٦٦٧    ٦٥٬٨٤٢    ١٬٢٥٧٬٥٠٩    ١٬٢٥٧٬٥٠٩  وأخرى دائنون تجاريون 
  ١٬٨٣٤    ٦٬٧٧٠    ٨٤٦    ٦٣٨    ١٠٬٠٨٨    ٨٬٦٠٤  المشتقات المالية أدوات  

  ١٬٣٥٩٬٩١٥    ٦٬٨٧٢٬١٨٥    ١٬٩١٨٬٤١٦    ٢٣٢٬٨٢٤    ١٠٬٣٨٣٬٣٤٠    ١٠٬٣١٥٬٧١٦  

        م ٢٠١٩     

  
  أشهر   ٣ل الخ   المجموع   القيمة الدفترية 

  ١٢إلى  ٣من 
  شهرا 

  ٥من سنة إلى 
  سنوات 

  ٥ من اكثر
  سنوات 

  -     -   -   ٢٦٠٬٠٠٠  ٢٦٠٬٠٠٠  ٢٦٠٬٠٠٠  األجلقروض قصيرة 
  ١٬١٥٧٬٣٥٨  ٣٬٣٨٩٬٦٧٤  ٦٩٢٬٤٦٠  ١٨٩٬٣٠٩  ٥٬٤٢٨٬٨٠١  ٥٬٣٦٨٬٤٤٦  جل ألقروض طويلة ا 

  -   ٣٬٩٠٠٬٠٠٠  -   -   ٣٬٩٠٠٬٠٠٠  ٣٬٩٠٠٬٠٠٠  الصكوك 
  ١٢٬٤٦٥  ١٦٬١٧٣  -   -   ٢٨٬٦٣٨  ٢٣٬٦٢٦  يجار إ التزامات 

  -   -   ٣٢٩٬١٨٩  ٦٨٣٬٤٥٧  ١٬٠١٢٬٦٤٦  ١٬٠١٢٬٦٤٦  وأخرى دائنون تجاريون 
  ٢٬٩٤٣  ٧٬١٤٥  ٣٨١  ٣٠١  ١٠٬٧٧٠  ٧٬٥٥٣  أدوات المشتقات المالية 

  ١٬١٧٢٬٧٦٦    ٧٬٣١٢٬٩٩٢    ١٬٠٢٢٬٠٣٠    ١٬١٣٣٬٠٦٧    ١٠٬٦٤٠٬٨٥٥    ١٠٬٥٧٢٬٢٧١  
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- ٤١ - 

 (تتمة) األدوات المالية .٢٨
  
  (تتمة) إدارة المخاطر المالية   ٤-٢٨
  المال  رأس إدارة ٤-٤-٢٨

 بمساهمي الخاصة الملكية بحقوق المتعلقة األخرى اإلحتياطيات وجميع المصدر المال رأس المال رأس يتضمن المجموعة، مال رأس إدارة لغرض
ائتماني قوي ونسب رأس مال جيدة من . يتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في التأكد من الحفاظ على تصنيف  األم  الشركة

  أجل دعم عملياتها وزيادة حصة المساهمين.
.  المالية بالتعهدات  الخاصة والمتطلبات االقتصادية الظروف في  التغيرات ضوء في عليه  التعديالت وإجراء المال رأس هيكل بإدارة المجموعة تقوم

ين أو للحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم المجموعة بتعديل دفع توزيعات األرباح إلى المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهم
 صافي زائدا المال رأس إجمالي على مقسوما الدين صافي وهي المديونية، نسبة  باستخدام المال رأس بمراقبة المجموعة تقومإصدار أسهم جديدة. 

 األخرى  الدائنة  األرصدةالتزامات عقود االيجاروو  التجاريون  والدائنون  األجل  طويلة  والقروض  الصكوك  الدين  صافي  ضمن  المجموعة  تدرج.  الدين
  . األجل قصيرة والودائع النقد ناقصا

  
  م٢٠١٩    م٢٠٢٠    

  ٩٬٣٢٨٬٨٠١    ٨٬٩٥٣٬٦٠٨    )١٦(إيضاح  تمويالتقروض و
   ١٬١٢٨٬٤١٥    ١٬٢٥٧٬٥٠٩    )١٩(إيضاح  وأخرىتجاريون  دائنون

  ٢٣٬٦٢٦    ١٤٨٬٢٤٠    )١٨(إيضاح التزامات تأجير
  )٧٩٨٬١٨٩(    )١٬٩٧٥٬٢١٤(    )١٤(إيضاح  وما في حكمه ناقصا: النقد

  ٩٬٦٨٢٬٦٥٣    ٨٬٣٨٤٬١٤٣    صافي الدين  
          

   ٩٬٦٧٦٬٨٧١    ١٠٬٤٩٨٬٤٣٦    حقوق الملكية 
   ٩٬٦٧٦٬٨٧١    ١٠٬٤٩٨٬٤٣٦    إجمالي رأس المال

  ١٩٬٣٥٩٬٥٢٤    ١٨٬٨٨٢٬٥٧٩    رأس المال وصافي الدين  
  ٪٥٠    ٪٤٤    نسبة المديونية 

  
  الرأسمالية وااللتزامات المحتملة المطلوبات  .٢٩

  الرأسمالية: المطلوبات
ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي كما في  ١٫٧٩٥مطلوبات المجموعة الرأسمالية والمتعلقة بالسفن تحت اإلنشاء وشراء الممتلكات والمعدات هي 

 مليون لایر سعودي).  ٥٧٥م: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠
  

دية (أرامكو السعودية) وشركة هيونداي للصناعات م بتوقيع اتفاقية مع كل من شركة الزيت العربية السعو٢٠١٧مايو  ٣٠قامت المجموعة بتاريخ 
ع الثقيلة المحدودة (شركة في كوريا الجنوبية) وشركة المبريل للطاقة المحدودة (شركة إماراتية)، لتأسيس شركة إنشاء وتطوير وتشغيل مشرو

 ٢،٦٢٥البحرية. سيضخ الشركاء ما يعادل  حوض بحري في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية تسمى بالشركة العالمية للصناعات
م ما يعادل  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١مليون دوالر أمريكي) من تكلفة المشروع. بلغ رأس المال المدفوع من الشركاء كما في  ٧٠٠مليار لایر سعودي (

٪ وحصة ٥٠٫١ية من التالي: حصة أرامكو  تتكون ملكية الشركة الدولية للصناعات البحر   مليون دوالر أمريكي).  ٤٢٤مليار لایر سعودي (  ١،٥٩١
بينما حصة شركة هيونداي للصناعات الثقيلة هي   ٪١٩٫٩٪ وحصة الشركة الوطـنية السعودية للنقل البحري ٢٠شركة المبريل للطاقة المحدودة 

نوات من تاريخ بدء تشغيل المشروع بما س  ١٠٪ من احتياجاتها من السفن التجارية على مدار  ٧٥٪. وقعت المجموعة اتفاقية شراء ما ال يقل عن  ١٠
  .خاضعة للشروط واألحكام التجارية –سفينة بما فيها ناقالت النفط العمالقة  ٥٢يعادل 

 

  االلتزامات المحتملة:
مليون لایر سعودي) تم   ٢٨٧: م٢٠١٩( م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لایر سعودي كما في  مليون ٣٤٤يوجد لدى المجموعة خطابات ضمان بنكية بمبلغ 
  . إصدارها في سياق األعمال االعتيادية للمجموعة

  
وفي الوقت الذي لم تتقّرر النتائج النهائية لهذه  ،لدى المجموعة بعض القضايا القانونية والتي يجري النظر فيها ضمن نشاط المجموعة االعتيادي

  وهري على نتائج عمليات المجموعة الموحدة أو على مركزها المالي الموحد.القضايا، فإن اإلدارة ال تتوقع أن يكون لها تأثير سلبي ج
  

  كمؤجر للمجموعة - التشغيلي التأجير عقود التزامات
  اتفاقية بموجب المستحقةيلي المبالغ المستقبلية  فيما. سفن طرف ذات عالقة بموجب اتفاقية تأجيرأبعض سفنها إلى  تؤجر (كمؤجر) المجموعة
  :اإليجار

  

  م٢٠١٩    م٢٠٢٠     
  ٤٣٨٬٥٤٩     ٣٥٩٬٩٦٨    خالل سنة

  ١٬٠٢٨٬٨٤٨     ٩٤٩٬٧٥٢    سنوات خمسة الى سنة من
  ٣٠٤٬٩٦١     ٦٥٬٥٤٩    سنوات خمسة من أكثر

    ١٬٧٧٢٬٣٥٨     ١٬٣٧٥٬٢٦٩  
 

لایر  مليون ٥٥٧ :م٢٠١٩( م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لایر سعودي للسنة المنتهية في  مليون ٤٢٤مبلغ  سفنالة من عقود تأجير اإليرادات التشغيلي بلغت
  سعودي)
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- ٤٢ - 

  أرباح توزيعات .٣٠
مليون لایر سعودي  ٥٩١م، على توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠١٩أبريل  ١٤وافقت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

من القيمة االسمية للسهم. تم دفع هذه   ٪١٥لایر سعودي للسهم الواحد وبنسبة    ١٫٥م بواقع  ٢٠١٨ديسمبر   ٣١المنتهية في  للمساهمين عن السنة المالية  
  . م٢٠١٩أبريل  ٢٨األرباح في 

  
النصف األول من مليون لایر للمساهمين وذلك عن    ١٩٧م، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة  ٢٠١٩سبتمبر    ٢٦قرر مجلس االدارة في اجتماعه المنعقد في  

  . م٢٠١٩أكتوبر  ١٥م بواقع نصف لایر سعودي للسهم الواحد. تم دفع هذه األرباح في ٢٠١٩عام 
  

مليون لایر سعودي  ٣٩٤م، على توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠٢٠أبريل  ٢٠وافقت الجمعية العمومية لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
 ١٠لایر سعودي للسهم الواحد. تم دفع هذه األرباح في  ١م بواقع ٢٠١٩ديسمبر ٣١النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في للمساهمين وذلك عن 

  .م٢٠٢٠مايو 
  

مليون لایر سعودي للمساهمين عن النصف  ٣٩٤م، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠٢٠سبتمبر  ٢١قرر مجلس االدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
  .م٢٠٢٠أكتوبر  ٢٢تم دفع هذه التوزيعات في  لایر سعودي للسهم الواحد. ١م بواقع ٢٠٢٠ديسمبر ٣١للسنة المالية المنتهية في  األول 
  
 غير مسيطرة في الشركات التابعةالالحصص  .٣١

  
  :١ إيضاح في والموضحةالمالية للشركات التابعة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة  بياناتبال ملخص بيانفيما يلي 

    االجمالي

شركة بحري  
بولوريه 
    لوجيستكس

البحري   شركة
 السائبة للبضائع

    وشركتها التابعة 
الشركة الوطنية 
  م ٢٠٢٠    لنقل الكيماويات

  المسيطرة  غير   الملكية   حقوق نسبة    ٪ ٢٠    ٪ ٤٠    ٪ ٤٠    

  المتداولة   غير الموجودات       ٢٬٨٢٥٬٣٥٩      ٩٩٧٬٤٢٨      ٦٣٤      ٣٬٨٢٣٬٤٢١

  المتداولة  الموجودات       ٢٤١٬٧٨٢      ٦٨٬٤٢٣      ١٢٥٬٧٤٤      ٤٣٥٬٩٤٩

  المتداولة  غير  المطلوبات    ) ٩٢٤٬١٣٣(    ) ٥٩٠٬٩٧٩(    ) ٤٬٣٥٣(    ) ١٬٥١٩٬٤٦٥(

  المتداولة   المطلوبات    ) ٥٣٤٬٣٩٠(    ) ٨٧٬٠٤٩(    ) ٤٩٬٢٨٧(    ) ٦٧٠٬٧٢٦(

  الموجودات  صافي      ١٬٦٠٨٬٦١٨      ٣٨٧٬٨٢٣      ٧٢٬٧٣٨      ٢٬٠٦٩٬١٧٩

  حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بالشركة التابعة     -     ٢٬٨٠٨    -     ٢٬٨٠٨

٢٩٬٠٩٥    ٥٠٨٬٧٥٥  
  

٣٢١٬٧٢٣    ١٥٧٬٩٣٧    
  غير  الملكية حقوق  إلى العائدة  الموجودات صافي

  المسيطرة 
                  

  اإليرادات       ١٬٢٤١٬٩٥٠      ١٣٧٬٣٧٤      ٣٣٧٬٥١٣      ١٬٧١٦٬٨٣٧

    ربح السنة      ٧٦٬٧٢٥      ٣٧٬٩٨١      ٣١٬١٣٩      ١٤٥٬٨٤٥

  حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بالشركة التابعة     -     ٧١٩    -     ٧١٩

  المسيطرة   غير  الملكية  حقوق إلى  العائدة ربح السنة  صافي    ١٥٬٣٤٥    ١٥٬٩١١    ١٢٬٤٥٥    ٤٣٬٧١١
 

    االجمالي 

شركة بحري  
بولوريه  
    لوجيستكس 

البحري    شركة
  السائبة للبضائع 

    وشركتها التابعة 
الشركة الوطنية  
  م ٢٠١٩    لنقل الكيماويات 

  المسيطرة  غير   الملكية   حقوق نسبة    ٪ ٢٠    ٪ ٤٠    ٪ ٤٠    
  المتداولة   غير الموجودات     ٢٬٦٨٣٬١٤٥      ٧٣٣٬١٤٦    -     ٣٬٤١٦٬٢٩١
  المتداولة  الموجودات     ٤٩٣٬٩٩٠      ١٠٢٬٩٥٧      ١٠٦٬١٠٨      ٧٠٣٬٠٥٥

  المتداولة  غير  المطلوبات    ) ١٬٠٣٥٬٣٣٢(    ) ٤٠٠٬١٨٢(    ) ٤٬٧٣١(    ) ١٬٤٤٠٬٢٤٥(

  المتداولة   المطلوبات    ) ٦٠٩٬٩٤٤(    ) ٨٦٬١١٧(    ) ٦٠٬٤٦٥(    ) ٧٥٦٬٥٢٦(

  الموجودات  صافي    ١٬٥٣١٬٨٥٩      ٣٤٩٬٨٠٤      ٤٠٬٩١٢      ١٬٩٢٢٬٥٧٥

  حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بالشركة التابعة     -     ٢٬٠٤٥    -       ٢٬٠٤٥

١٦٬٣٦٥      ٤٦٤٬٧٠٤  
  

٣٠٦٬٣٧٢    ١٤١٬٩٦٧    
  غير  الملكية حقوق  إلى العائدة  الموجودات صافي

  المسيطرة 
                  

  اإليرادات     ١٬١٠٥٬١٤٢      ٤٢٠٬٠٥٣      ١٦٠٬٩٥٩      ١٬٦٨٦٬١٥٤

    السنة ربح     ٥٥٬٦٧٩      ٩٬٢٠١      ١٠٬٩١١      ٧٥٬٧٩١
  حقوق الملكية غير المسيطرة المتعلقة بالشركة التابعة     -       ٣٬٦١١    -       ٣٬٦١١

  المسيطرة   غير  الملكية  حقوق إلى  العائدة ربح السنة  صافي    ١١٬١٣٦      ٧٬٢٩١      ٤٬٣٦٤      ٢٢٬٧٩١

  



  )سعودية مساهمة(شركة  البحري للنقل السعودية الوطنية الشركة
  تتمة  -حول القوائم المالية الموحدة  إيضاحات
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  للسنة

 الرياالت السعودية)(باآلف 

  

- ٤٣ - 

 تغيير في اإلفتراضات المحاسبية. ٣٢
م، قامت المجموعة بمراجعة العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية ألسطول ناقالت النفط. وبناًء على ذلك، قرر مجلس اإلدارة تخفيض ٢٠٢٠خالل سنة 

لربح .  تم عكس األثر بمصاريف األهالك في قائمة اوعكس التغييرات بأثر مستقبليسنة؛    ٢٢سنة إلى    ٢٥العمر اإلنتاجي ألسطول ناقالت النفط من  
  مليون لایر سعودي كزيادة  في مصاريف اإلهالك. ٦١م والتي بلغ أثرها ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١أوالخسارة الموحدة للسنة المنتهية في 

 
   الالحقةحداث األ.٣٣

مليون لایر سعودي عن النصف   ٣٩٤بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة    م٢٠٢١يناير    ٢٨جتماعه المنعقد بتاريخ  إمجلس اإلدارة في    أوصى
  لایر سعودي للسهم الواحد. بواقع م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الثاني من السنة المالية المنتهية في  

  
الموحدة   المالية  القوائمعلى   جوهري  تأثيروالتي قد يكون لها    السنة،  نهاية  بعد  جوهرية  الحقة  أحداث  وجود  بعدماإلدارة    تعتقدعدا ما تم ذكره أعاله،  

  .م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١کما في 
  

  اعتماد القوائم المالية الموحدة .٣٤
 ٢٨هـ (الموافق ١٤٤٢ رجب ١٦بتاريخ  المنعقدخالل اجتماعه  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  دارةاإلاعتمد مجلس 

  ).م٢٠٢١ فبراير


