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 نشطةالتنظيم واأل .1
 

الشركة السعودية للخدمات الصناعية )"الشركة" أو "الشركة األم" أو "سيسكو"( هي شركة مساهمة تأسست وفقاً 
ربيع األول  7بتاريخ  223بموجب قرار وزارة التجارة رقم  في المملكة العربية السعوديةلنظام الشركات 

بتاريخ  4030062502جاري رقم الشركة مسجلة بموجب السجل التم(. 1988أكتوبر  18هـ )الموافق 1409
االستثمار في وإدارة  م(. تزاول الشركة نشاطها في1988نوفمبر  20هـ )الموافق 1409ربيع الثاني  10

واإلنشاء والنقل لمصانع والمرافق الصناعية، أعمال صيانة وتشغيل وإدارة ا الشركات التابعة إضافة إلى
ة بها وتحلية المياه وتوزيع ومعالجة كافة مرافقها وخدماتها، والتخزين والتخليص الجمركي والخدمات المتعلق
يع واالستثمار في جموتسويق منتجات المصانع محلياً وعالمياً إنشاء وتشغيل محطات الوقود وخدمات الصيانة 

  . يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في االستثمار في الشركات التابعة وإدارتها.األنشطة السابقة
 
 الرئيسي للشركة األم في العنوان التالي: يقع المركز 
 

 المركز السعودي لألعمال
 14221ص.ب 

 21424جدة  
 المملكة العربية السعودية 
 

ونتائج عمليات الشركة األم وشركاتها ألولية الموحدة الموجزة موجودات ومطلوبات تتضمن هذه القوائم المالية ا
 التابعة التالية )"المجموعة"(:

 
 األنشطة الرئيسية الملكية الفعلية التأسيس بلد الشركة 

  م2017 م2018  
     

رة نمية التجاالشركة السعودية لت
لوجي )"والصادرات المحدودة 

 "(بوينت

المملكة العربية  
 السعودية

إدارة وتشغيل مشروع التخزين وإعادة  76% 76%
التصدير المقام على األرض المستأجرة 

 من ميناء جدة اإلسالمي.
     

 –شركة كنداسة لخدمات المياه 
شركة مساهمة مقفلة 

 )"كنداسة"(

المملكة العربية  
 السعودية

 محطات تحلية وتنقية المياه وبيعها. 65% 65%

     
شركة تشغيل الخدمات المساندة 

 المحدودة )"إسناد"(
المملكة العربية 

 السعودية
اء وإنشتطوير وتشغيل المدن الصناعية  99.28% 99.28%

وتشغيل المطاعم ومراكز التموين 
والمراكز الترفيهية وإقامة محطات 
الوقود وورش خدمات وصيانة 
السيارات وشراء األراضي إلقامة 
المباني عليها واستثمارها بالبيع أو 

 اإليجار.
     

شركة محطة بوابة البحر 
 األحمر المحدودة

المملكة العربية  
 السعودية

وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات  تطوير 60.6% 60.6%
 الحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم.

     
شركة البحر األحمر لتطوير 

 شركة مساهمة مقفلة –الموانئ 
المملكة العربية 

 السعودية
تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات  60.6% 60.6%

 الحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم.
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 س اإلعداداأس .2

 
 االلتزامبيان  2-1

 
ً لمعيار المحاسبة الدولي القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تم إعداد هذه  التقرير المالي " (34)وفقا

عودية ة السالمعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئ "األولي
 للمحاسبين القانونيين.

 
جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تتضمن هذه 
 31ويجب قراءتها جنباً إلى جنب القوائم المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  السنوية القوائم المالية

 م.2017ديسمبر 
 

الموجزة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموحدة 
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المقرر عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. 

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
 

المالية" والمعيار الدولي للتقارير  ( "األدوات9قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية )
م وقد تم اإلفصاح عن السياسات 2018يناير  1( "اإليرادات من العقود مع العمالء" اعتباراً من 15المالية )

. وفي سياق إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة 5المحاسبية لهذه المعايير الجديدة في اإليضاح 
لمجموعة لوالمصادر األساسية للتقديرات تقديرات جوهرية لتطبيق السياسات المحاسبية  قامت اإلدارة بعمل

م 2017ديسمبر  31المنتهية في  المماثلة لتلك المطبقة في القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للسنة
رى اإلفصاح عنه في ( كما ج9باستثناء التقديرات واألحكام الجديدة الجوهرية المتعلقة بتطبيق المعيار )

 .2-4اإليضاح 
 

 س القياساأس 2-2
 

دات الموجوتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء 
المالية المصنفة بالقيمة العادلة )استثمارات باألسهم بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واستثمارات 

 مالية مشتقة(. بأدوات
 

 التشغيل والعرضعملة  2-3
 

العرض و التشغيليتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة باللاير السعودي والذي يمثل عملة 
 للمجموعة.

 
 توحيد الس اأس .3

  
من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في  القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةتتكون هذه 
 . يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير المالي للشركة.1اإليضاح 
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 )تتمة( توحيد الس اأس .3

 
الشركات التابعة  3-1  

الشركات التابعة هي منشآت تسيطر عليها المجموعة. تعتبر المجموعة مسيطرة على المنشأة، عندما تتعرض أو 
يكون لديها الحق في الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك 

 جب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية: ولتحديد تعريف السيطرة، يالعوائد من خالل تحكمها في المنشأة. 
 

 على المنشأة. اً أن يكون للمجموعة نفوذ .أ
ً أن يكون للمجموعة تعرض .ب ً أو حقوق ا  بالمنشأة. افي عوائد متغيرة ناتجة عن ارتباطه ا
 أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة للتأثير على حجم عوائدها. .ج

 
تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدى استمرارها في السيطرة على المنشأة المستثمر فيها إذا ما اشارت الحقائق 

 والظروف إلى أن هناك تغيرات في واحد أو أكثر من معايير السيطرة. 
 

ف اعتباراً من قيتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة إلى المجموعة ويتم التو
التاريخ الذي يتم فيه نقل السيطرة من المجموعة. إن نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المباعة خالل الفترة ــ إن 

ا متناء أو حتى تاريخ البيع ـــ حسبوجدت ــ يتم إدراجها في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة من تاريخ االق
 يقتضي األمر.

 
 ر المسيطرةالحصص غي 2ـ3

تمثل الحصص غير المسيطرة جزءاً من صافي الدخل وصافي موجودات الشركات التابعة التي ال تملكها 
المجموعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في شركاتها التابعة، ويتم عرضها بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل 

شكل باألولية الموحدة الموجزة لمركز المالي في قائمة ا الملكيةاألولية الموحدة الموجزة، كما تُعرض ضمن حقوق 
ابعة غير المسيطرة في منشأة ت يتم تحميل أي خسائر متعلقة بالحصص. المجموعةفي  الملكيةمنفصل عن حقوق 

على الحصة غير المسيطرة حتى لو كان ذلك يتسبب في عجز رصيد الحصة غير المسيطرة. يتم احتساب التغيرات 
ـ والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة على الشركة التابعة من جانب  المجموعةفي حصة   لمجموعةافي شركة تابعة ــ

 كمعامالت حقوق ملكية. 
 

 استبعاد العمليات عند التوحيد 3-3
يتم استبعاد األرصدة بين منشآت المجموعة وأي إيرادات ومصاريف غير محققة الناتجة عن التعامالت بين 

. ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس األولية الموحدة الموجزةإعداد القوائم المالية منشآت المجموعة عند 
 الطريقة لألرباح غير المحققة فقط في حالة أنه ال يوجد دليل على انخفاض القيمة

 
 استثمار في شركات زميلة ومنشآت مسيطر عليها بشكل مشترك  3-4

 فيها بطريقة حقوق الملكية حصة في استثمارات في شركات زميلة. تتضمن حصة المجموعة في الشركة المستثمر
 

الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً تسجيل االستثمارات في 
ً لطريقة حقوق الملكية، ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي  الشركات الزميلة بالتكلفة وتحتسب بعد ذلك وفقا

 .قة حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد ــ أيهما أقلبالقيمة المحتسبة وفقاً لطري األولية الموحدة الموجزة
 

المشروع المشترك هو ترتيب يكون للشركة فيه سيطرة مشتركة ولها حقوق في صافي موجودات الترتيب بخالف 
 حقها في موجوداتها والتزاماتها والمطلوبات. 

 
 ً اً تغيرات ما بعد االقتناء في حصة المجموعة من لطريقة حقوق الملكية التكلفة زائدتمثل القيمة المحتسبة وفقا

ساس على أ (صافي موجودات الشركة الزميلة )الحصة من النتائج واالحتياطيات والمكاسب/ )الخسائر( المتراكمة
 .مالية متوفرة( ناقصاً االنخفاض في القيمة ــ إن وجد معلوماتآخر 
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 )تتمة( توحيد الس اأس .3

 
 ومنشآت مسيطر عليها بشكل مشترك )تتمة(  زميلةاستثمار في شركات  3-4

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة إضافية النخفاض 
القيمة على استثمارها في الشركة الزميلة. وتحدد المجموعة في كل تاريخ تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل 

خفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. وفي هذه الحالة تحتسب المجموعة قيمة موضوعي يدل على ان
المبلغ  دراجبإالفرق بين القيمة الممكن استردادها من الشركة الزميلة والقيمة الدفترية وتقوم االنخفاض على أنه 
 .الموحدة الموجزةاألولية /)الخسارة( في الشركة الزميلة" في قائمة الدخل الدخلضمن "الحصة في 

 
إن خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقاً فيما يتعلق باالستثمار في شركة زميلة يمكن عكس قيدها من 

ألولية ابحيث تبقى القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي  األولية الموحدة الموجزةخالل قائمة الدخل 
حقوق الملكية )قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أو سبة وفقاً لطريقة بقيمتها المحت الموحدة الموجزة

 القيمة القابلة لالسترداد ــ أيهما أقل.
 

مجموعة در حصة اليتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة من التعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بق
 في تلك الشركات.

 
 المعايير الجديدة والتعديالت  .4

 

 م تدخل حيز التنفيذ معايير جديدة صادرة وتعديالت لكن ل 4-1
 

 ( ـ عقود اإليجار16) ةرير المالياالمعيار الدولي للتق
عقود  –( 17م وهو يحل محل معيار المحاسبة الدولي )2016( في يناير 16) ةرير المالياصدر المعيار الدولي للتق

( فيما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد 4للمعيار ) ةرير الماليااإليجار، وتحدد لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتق
لحوافز، ولجنة تفسيرات ا –( ــ عقود اإليجار التشغيلي 15إيجار، ولجنة تفسيرات المعايير للمعيار )الجزء ــ 

تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل قانوني لعقد اإليجار. يحدد المعيار  -( 27المعايير للمعيار )الجزء ــ 
( مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب من المستأجر احتساب جميع عقود 16)

 معيارالمة المركز المالي مشابه الحتساب عقود اإليجار التمويلي بموجب اإليجار بموجب نموذج مفرد من قائ
عقود إيجار أصول "منخفضة القيمة" )مثل أجهزة  –(. يتضمن المعيار اعتراف بإعفاءين للمستأجرين 17)

اريخ شهراً أو أقل(. في ت 12الكمبيوتر الشخصية( وعقود اإليجار قصيرة األجل )مثل عقود اإليجار بإيجار مدته 
بدء عقد اإليجار، سيقوم المستأجر بتسجيل التزام دفعات عقد اإليجار )مثل التزام اإليجار(، ويمثل األصل الحق 
في استخدام األصل الرئيسي خالل مدة اإليجار )مثل حق استخدام األصل(. سيكون مطلوباً من المستأجرين أن 

يجار وبمصروف االستهالك فيما يخص حق استخدام يعترفوا بشكل مستقل بمصروف الفائدة على التزام عقد اإل
األصل. كما سيتوجب على المستأجرين أيضاً إعادة قياس التزام عقد اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل التغير 
في مدة اإليجار أو التغير في مدفوعات عقد اإليجار المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم 

يد تلك المدفوعات(. يقوم المستأجر بصفة عامة بإدراج مبلغ إعادة قياس التزام عقد اإليجار كتعديل على حق لتحد
 استخدام األصل. 

 
(. يستمر 17معيار )ال( كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب 16تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار )

( ويجب التمييز بين 17معيار )الم نفس مبدأ التصنيف في المؤجرون في تصنيف جميع عقود اإليجار باستخدا
 نوعين من عقود اإليجار: اإليجار التشغيلي واإليجار التمويلي.
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 )تتمة( المعايير الجديدة والتعديالت  .4

 معايير جديدة صادرة وتعديالت لكن لم تدخل حيز التنفيذ )تتمة(  4-1

 
 )تتمة(  ( ـ عقود اإليجار16) ةرير المالياالمعيار الدولي للتق
( من المستأجرين والمؤجرين اإلفصاح عن إفصاحات أكثر عن تلك التي يتم اإلفصاح عنها بموجب 16يتطلب المعيار )

م أو بعد هذا التاريخ يسمح 2019يناير  1( حيز التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في 16(. يدخل المعيار )17معيار )ال
(. يمكن للمستأجر أن يختار 15) ةرير المالياالمعيار الدولي للتقبالتطبيق المبكر، ولكن ليس قبل أن تقوم المنشأة بتطبيق 

عض بب األحكام االنتقالية للمعيارتسمح أثر رجعي كامل أو أثر رجعي معدل. إما بتطبيق المعيار باستخدام منهج 
 (. 16لتحديد تأثير المعيار )تعديالت التأثير  لتقييم بشكل أكبر بعمل تقييم مفصل. تقوم المجموعة اإلعفاءات

 
 ( ـ معامالت العمالت األجنبية والثمن المدفوع مقدما  22) ةرير المالياتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتق

يوضح التفسير أنه عند تحديد سعر الصرف الفوري لالستخدام في االعتراف األولي باألصل والمصروفات وااليرادات 
ثمن لقة بالذات العالقة )أو جزءاً منها( في إلغاء االعتراف بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات غير النقدية المتع

المدفوع مقدماً، فإن تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي تعترف فيه المنشأة مبدئياً بالموجودات غير النقدية أو المطلوبات 
غير النقدية الناشئة عن الثمن المدفوع مقدماً. إذا كانت هناك مدفوعات أو استالم مبالغ مدفوعة مقدماً، عندئذ يجب على 

 كل أكبربش بعمل تقييم مفصلتقوم المجموعة المعامالت لكل دفعة أو استالم ثمن مدفوع مقدماً. المنشأة تحديد تاريخ 
 (.22لتحديد تأثير المعيار ) المستقبلي تأثيرال لتقييم

 
 ( ـ تحويل االستثمارات العقارية40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

ممتلكات، بما في ذلك الممتلكات قيد اإلنشاء أو التطوير إلى أو من توضح التعديالت عندما ينبغي على المنشأة نقل 
يحدث عندما تستوفي الممتلكات أو تتوقف عن  استثمارات عقارية. تنص التعديالت على أن التغيير في االستخدام

إلدارة الستخدام يا ااستيفاء تعريف االستثمارات العقارية وهناك أدلة على التغير في االستخدام. إن مجرد التغيير في نوا
ثر تفصيالً بعمل تقييم للتأثير وستقوم بعمل تقييم أكتقوم المجموعة  الممتلكات ال يقدم دليالً على التغيير في االستخدام.

 (.40تأثير المعيار ) حول التأثير المستقبلي لتحديد
 

توضيح  –والمشاريع المشتركة (: االستثمارات في الشركات الزميلة 28معيار المحاسبة الدولي )تعديالت على 
 خسارة كخيار لكل استثمار على حدةقياس الشركات المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال

 
توضح التعديالت أنه يمكن للمنشأة التي هي عبارة عن مشروع رأس مال مشترك أو أي منشأة أخرى مؤهلة أن تختار 
عند االعتراف األولي على أساس كل استثمار على حده، أن تقيس استثماراتها في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

لدى المنشأة التي ليست منشأة استثمارية في حد ذاتها حصة في  والخسارة. إذا كانأبالقيمة العادلة من خالل الربح 
شركة زميلة أو مشروع مشترك الذي هو عبارة عن منشأة استثمارية، يجوز للمنشأة التي تمتلك الحصة، عند تطبيق 

رك تطريقة حقوق الملكية، االحتفاظ بقياس القيمة العادلة للحصص المطبق في الشركة الزميلة أو المشروع المش
يتم ذلك االختيار بشكل مستقل لكل شركة زميلة أو مشروع مشترك الذي هو منشأة تابعة. المستثمر به في شركات 

للشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي هو منشأة  المسبق استثمارية في وقت الحق من: )أ( تاريخ االعتراف األولي
زميلة أو المشروع المشترك منشأة استثمارية، أو )ج( التاريخ الذي استثمارية، )ب( التاريخ الذي تصبح فيه الشركة ال

عمل بتصبح فيه الشركة الزميلة أو المشروع المشترك الذي هو منشأة استثمارية الشركة األم ألول مرة. تقوم المجموعة 
 (.28) رتأثير المعيا تقييم للتأثير وستقوم بعمل تقييم أكثر تفصيالً حول التأثير المستقبلي لتحديد

 
 (: عدم التيقن بخصوص معالجة ضريبة الدخل 23) ةرير المالياتفسير لجنة تفسير المعايير الدولية للتق

يتناول المعيار توضيح المحاسبة عن معالجة ضريبة الدخل التي ستوافق عليها الهيئات الضريبية. الفحص الرئيسي هو 
      ة ضريبة الدخل الخاصة بالمجموعة.أنه ما إذا كانت ستوافق الهيئة الضريبية على معالج
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م، طيقت المجموعة المعايير الدولية للتقارير المالية التالية، فيما يلي تأثير هذه المعايير: 2018يناير  1اعتباراً من   
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء –( 15) ةرير المالياالمعيار الدولي للتق

( "اإليرادات من العقود مع العمالء" ونتج عن ذلك تغيراً في سياسة االعتراف 15بتطبيق المعيار ) المجموعة تقام
م ليدخل حيز 2014( في مايو 15صدر المعيار ) في العقود المبرمة مع العمالء. الشركةباإليرادات فيما يتعلق بعالقة 

ً شامالً واحداً 15هذا التاريخ. يحدد المعيار)م أو بعد 2018يناير  1التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في  ( نموذجا
للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة من العقود المبرمة مع العمالء ويحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية بخصوص 

سس المعيار يؤ. ةرير الماليااإليرادات والموجودة من خالل العديد من المعايير والتفاسير في نطاق المعايير الدولية للتق
( يتم 15نموذجاً جديداً من خمس خطوات سيتم تطبيقه على اإليرادات الناشئة من العقود مع العمالء. بموجب المعيار )

إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول عليه مقابل تحويل البضائع أو تقديم الخدمات 
 للعميل. 

 
وعة يمتلكون سيطرة على البضائع والخدمات في نقطة محددة من الوقت أي عند التوصيل واإلقرار بما أن عمالء المجم

( على االعتراف باإليرادات 15على البضائع أو الخدمات بخالف فترة ما، فال يوجد تأثير جوهري لتطبيق المعيار )
نها لمعروضة للفترات السابقة كما تم اإلفصاح عمن قبل المجموعة خالل الفترة او فترة سابقة. بالتالي، فإن المعلومات ا

 ( والتفسيرات ذات الصلة لم يتم تعديلها. 18بموجب معيار المحاسبة الدولي )
 

 األدوات المالية – (9المعيار الدولي للتقارير المالية )
يناير  1م بتاريخ التطبيق األولي في 2014( "األدوات المالية" الصادر في يوليو 9بتطبيق المعيار ) المجموعة تقام

ً من معيار المحاسبة الدولي )9م. تمثل متطلبات المعيار )2018 ( "األدوات المالية: االعتراف 39( تغيراً جوهريا
موجودات المالية وبعض جوانب المحاسبة عن المطلوبات والقياس". يقدم المعيار الجديد تغييرات أساسية للمحاسبة عن ال

 المالية.
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية وقياس تصنيف
 الموجودات المالية 

( ثالث فئات رئيسية للتصنيف بخصوص الموجودات المالية وهي: مقاسة بالتكلفة المطفأة، ومقاسة 9يتضمن المعيار )
دخل الشامل اآلخر، ومقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. إن هذا التصنيف بالقيمة العادلة من خالل ال

 ً على نموذج األعمال الذي من خالله يتم إدارة األصل المالي وما يرتبط به من تدفقات نقدية تعاقدية.  يعتمد عموما
المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، ( بخصوص الموجودات 39يستبعد المعيار فئات التصنيف الواردة في المعيار )

 وعةالمجموالقروض والذمم المدينة، والموجودات المالية المتاحة للبيع. للمزيد من التوضيح حول كيفية تصنيف 
 (، انظر الجزء المعني الخاص بالسياسات المحاسبية. 9للموجودات المالية بموجب المعيار )

 
 المطلوبات المالية 

( بخصوص تصنيف المطلوبات المالية. 39( بشكل كبير على المتطلبات الحالية الواردة في المعيار )9استبقى المعيار )
( المحددة بموجب خيار القيمة 39تغيرات القيم العادلة للمطلوبات بموجب المعيار )إال أنه وعلى الرغم من أن جميع 

( 9، فإن التغيرات في القيم العادلة بموجب المعيار )ية الموحدة الموجزةاألولفي قائمة الدخل العادلة التي تم إدراجها 
 تُعرض عموماً على النحو التالي:

  ،عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة العائد للتغيرات في مخاطر ائتمان االلتزام المعروضة في الدخل الشامل اآلخر 

  األولية الموحدة الموجزةفي قائمة الدخل عرض المبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة. 
 

للحصول على مزيد من التفاصيل حول  للمجموعةيرجى الرجوع إلى الجزء المعني في السياسات المحاسبية الهامة 
 (.9بتصنيف المطلوبات المالية بموجب المعيار ) المجموعةكيفية قيام 
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 )تتمة(  األدوات المالية – (9المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

 التحوط 
طبقت المجموعة محاسبة التحوط بأثر رجعي، في تاريخ التطبيق األولي، كانت جميع عالقات التحوط الخاصة 

استمرت المجموعة كما في الفترات السابقة في بالمجموعة القائمة مؤهلة كي يتم معالجتها كعالقات تحوط مستمرة. 
التالي، ات النقدية الخاصة بعقود الصرف اآلجلة للمجموعة، بتحديد التغير في القيمة العادلة لجميع عالقات التحوط للتدفقب

 ( على القوائم المالية للمجموعة. 9ال يوجد تأثير جوهري لتطبيق متطلبات محاسبة التحوط بموجب المعيار )
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
( مع نموذج "خسائر االئتمان المتوقعة". 39( محل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار )9يحل المعيار )

( من المجموعة تسجيل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لجميع القروض والموجودات المالية 9يتطلب المعيار )
من خالل قائمة الدخل ـ مع التزامات القروض وعقود األخرى من أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة 

الضمانات المالية. يستند المخصص إلى خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة باحتمالية التعثر خالل االثني عشر شهراً 
االئتمان ( يتم إدراج خسائر 9القادمة إال إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ النشوء. بموجب المعيار )

للحصول على  للمجموعة(. يرجى الرجوع إلى اإليضاح المعني في السياسات المحاسبية الهامة 39بموجب المعيار )
ر السياسات انظ (.9بتطبيق متطلبات انخفاض القيمة بموجب المعيار ) المجموعةمزيد من التفاصيل حول كيفية قيام 

 (. 5 يضاحاإلالمحاسبية الهامة )
 

 التحّول
حصلت المجموعة على اعفاء بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بتصنيف وقياس )بما في ذلك 
انخفاض القيمة( المتطلبات. ال يتم إدراج فروقات القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق 

 م ألن المبلغ لم يكن جوهرياً. 2018يناير  1ي ( ضمن األرباح المبقاة كما ف9المعيار )
    

تعكس متطلبات المعيار  ( لكن9عكس بشكل عام متطلبات المعيار )م ال ت2017معلومات المعروضة لسنة بالتالي فإن ال
 ( بشكل أكبر.39)
  

 عمل التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف التي كانت في تاريخ التطبيق األولي:تم 
 

 تحديد نموذج األعمال الذي يتضمن األصل المالي المحتفظ به. -
 تحديد وإلغاء الموجودات المالية والمطلوبات المالية المحددة مسبقاً للقياس بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. -
دخل الشامل لتحديد بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المقتناة للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل ا -

 اآلخر.
 

 (9تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار )
( تأثير جوهري على السياسات المحاسبية للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات المالية. فيما يلي 9لم يكن لتطبيق المعيار )

 ية. ( على تصنيف وقياس الموجودات المال9تأثير المعيار )
 

( للموجودات 9( وفئات القياس الجديدة بموجب المعيار )39يبين الجدول التالي فئات القياس األصلية بموجب المعيار )
 م:2018يناير  1المالية للمجموعة كما في 
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 )تتمة(  األدوات المالية – (9المعيار الدولي للتقارير المالية )
 

( )تتمة( 9تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية في تاريخ التطبيق األولي للمعيار )  
 

 
 

 
 

 إيضاح

التصنيف األصلي 
بموجب المعيار 

(39) 

التصنيف الجديد بموجب 
 (9المعيار )

الدفترية القيمة 
األصلية بموجب 

 (39المعيار )

 القيمة الدفترية 
الجديدة بموجب 

 (9المعيار )
القيمة العادلة من خالل  متاح للبيع  أ استثمار حقوق ملكية   

أداة  –الدخل الشامل اآلخر 
 18.838.212 18.838.212 حقوق الملكية 

 استثمار في صناديق 
 مشتركة   

العادلة من خالل القيمة  متاح للبيع أ
أداة  –الدخل الشامل اآلخر 

 حقوق الملكية

 
 

50.487.996 

 
 

50.487.996 
 ذمم دائنة تجارية وذمم 

 أخرى        دائنة 
 
 ب

 
 قروض وذمم مدينة 

 
 101.588.415 101.588.415 التكلفة المطفأة  

 150.707.941 150.707.941 التكلفة المطفأة  قروض وذمم مدينة   نقد وأرصدة بنكية 

    321.622.564 321.622.564 
 
تمثل أوراق حقوق الملكية استثمارات تنوي المجموعة االحتفاظ بها ألجل طويل ألغراض استراتيجية. كما هو  (أ

هذه االستثمارات في تاريخ التطبيق األولي ألنها تقاس (، قامت المجموعة بتحديد 9مسموح بموجب المعيار )
(، لن يتم إعادة تصنيف احتياطي القيمة العادلة 39خالل الدخل الشامل اآلخر. بخالف المعيار )بالقيمة العادلة من 
 االستثمارات في الربح أو الخسارة. هذه المتراكمة المتعلق ب

 
( تُصنف حالياً 39الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى المصنفة كقروض وذمم مدينة بموجب المعيار ) (ب

ً بمبلغ بالتكلفة  مليون لاير سعودي في مخصص االنخفاض في القيمة لتلك الذمم  0,106المطفأة. إن انخفاضا
( ألنه لم يتم 9م عند التحول إلى المعيار )2018يناير  1المدينة لم يتم إدراجه في األرباح المبقاة االفتتاحية في 

 اعتبار المبلغ جوهرياً في قائمة المركز المالي للمجموعة. 
 

 ياسات المحاسبية الهامةلسا .5
 

إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة إلعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة تتطابق مع تلك 
 ءم، باستثنا2017ديسمبر  31المستخدمة من قبل المجموعة في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 التغيرات في السياسات المحاسبية الموضحة ادناه: 
 

 والموجودات والمطلوبات ذات الصلةاالعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء 
يتم قياس اإليرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العميل ويستثني المبلغ الذي يتم تحصيله نيابة عن األطراف 

 الثالثة.
 

من خالل تحديد كل سلعة أو خدمة مميزة محدد تم التعهد بتقديمها إلى العميل في العقد وتقييم  (15)يار تطبق مبادئ المع
 ما إذا كانت الشركة في مقابل ذلك تحصل على السيطرة على السلعة أو الخدمة المحددة قبل نقلها إلى العميل.

 
لعقد مع العميل؛ ويحدث ذلك عند استيفاء االلتزامات بموجب شروط ا ات، يتم االعتراف باإليراد(15)وفقًا للمعيار 

ً عموم مع نقل السيطرة على المنتجات أو الخدمات. يتم قياس اإليرادات بالقيمة التي تتوقع المجموعة استالمها مقابل  ا
تزامنة مع المحصلة المبضائع أو تقديم خدمات. يتم استبعاد المبيعات والقيمة المضافة وغير ذلك من الضرائب  تحويل

األنشطة المدرة للدخل من األرباح. ليس لدى المجموعة أي شروط دفع جوهرية هامة حيث يتم استالم الدفعة مقدًما في 
 وقت البيع أو بعده بفترة وجيزة.
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة .5

 
 )تتمة(  والمطلوبات ذات الصلةاالعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء والموجودات 

بها  اإليجار التي يتم االعتراف عقود تقوم المجموعة بشكل عام باالعتراف باإليرادات في مرحلة ما، باستثناء إيرادات
في وقتها على أساس تناسبي على مدى الفترات المستقبلية. تقوم المجموعة بتحويل السيطرة وإثبات عملية البيع عندما 

تحديد سعر قابالً للمالحظة ل سعراً يتم تسليم المنتج إلى العميل، وذلك بالنسبة لغالبية عقود اإليرادات. تستخدم اإلدارة 
ع المنفرد اللتزامات األداء المنفصلة أو طريقة هامش التكلفة اإلضافية عند عدم توافر أحدهما. وقد اختارت المجموعة البي

 االعتراف بتكلفة النقل والشحن إن وجدت، عندما يتم نقل السيطرة إلى العميل كمصروف في تكلفة اإليرادات.
 
تم توزيع إجمالي سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يعتمد على فصل العقد إلى أكثر من التزام أداء واحد، ي في حال

المستقل للسلع أو الخدمات المتعهد بتقديمها التي يقوم عليها كل التزام أداء. وتبيع المجموعة  التقديريأسعار البيع المستقل 
 بالتزام أداء واحد.  قابلة للرصدفي الغالب منتجات قياسية مع مبيعات مستقلة 

 
ً تصنيف النقد المستلم  يتم من  اً شهر 12، باستثناء الجزء المتوقع تسويته بعد / غير محققة كإيرادات حالية مؤجلة مقدما

 مؤجل. متداولتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، والذي يصنف كإيراد غير 
 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 

 تقديم الخدمات
المجموعة في تقديم خدمات تشغيلية تتعلق بعملياتها في الميناء، باإلضافة إلى توفير الخدمات اللوجستية تشارك 

والصيانة. وإذا تم تقديم الخدمات بموجب ترتيب واحد في فترات تقارير مختلفة، يتم توزيع المقابل على أساس القيمة 
عتراف باإليرادات من تقديم الخدمات على أساس تقييم العمل العادلة النسبية بين مختلف الخدمات. تقوم المجموعة باال

وفقًا ألمر  هب المنجز / المكتمل بموجب )أي المسلم / المعترف به / المقبول( بموجب االلتزام التعاقدي الذي يتعين القيام
   العمل / العقد / أمر المبيعات.

 
 اإليجارإيرادات 

ل إيرادات يتم تأجيعلى مدى فترات تأجيرها. يتم االعتراف بإيرادات العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت 
اإليجارات  وافزحعلى مدى الفترات المستقبلية الالحقة. يتم إثبات كدخل  إثباتهااإليجارات المتعلقة بالسنوات الالحقة ويتم 

 إليجار على مدى عقد اإليجار.كجزء ال يتجزأ من إجمالي االممنوحة 
 

 تصنيف الموجودات المالية 
امل اآلخر الدخل الش قائمة عند االعتراف األولي، يتم تصنيف األصل المالي بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل

 .األولية الموحدة الموجزة أو القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة
 

 األصل المالي بالتكلفة المطفأة
يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا ما استوفى الشرطين التاليين وهو غير مصنف ضمن القياس بالقيمة العادلة من 

 خالل قائمة الدخل:
 االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال الغرض منه االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و 
  عن الشروط التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل ينتج

 المبلغ وتعتبر أيضاً فائدة على أصل المبلغ القائم.
 

الحقاً والموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة تُقاس بدايةً بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المباشرة اإلضافية للمعاملة 
 الة.بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعّ 
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة .5
 

 )تتمة( تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 

 األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 
 أدوات الدين  (1

تقاس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر فقط إذا استوفت الشرطين التاليين وهي غير محددة 
 :قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل 

  االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال والذي يتحقق الغرض منه عن طريق تحصيل كل من التدفقات النقدية
 ات المالية، والتعاقدية وبيع الموجود

  ينتج عن األحكام التعاقدية ألصل مالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ
 على أصل المبلغ القائم.فائدة وتعتبر أيضاً 

 
 أدوات حقوق الملكية (2

بشكل  المجموعة قد تختار عند االعتراف األولي، بالنسبة الستثمار حقوق الملكية غير المحتفظ به للمتاجرة، فإن
غير قابل لإللغاء أن تعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على 

 أساس كل استثمار على حدة.
 

 األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.تصنف كافة الموجودات المالية األخرى على أنه تم قياسها 

 
بصورة غير قابلة لإللغاء أصل مالي يفي بالمتطلبات ليتم  المجموعةإضافةً لذلك، وعند االعتراف األولي، قد تحدد 

ل خقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ليتم قياسه بالقيمة العادلة من خالل قائمة الد
 إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلص بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ.

 
 ً  لمجموعةااألولي بها، باستثناء في الفترة التي تلي تغيير  لالعترافال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقا

 لنموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية.
 
   قييم نموذج األعمالت

بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل محتفظ بموجبه على مستوى المحفظة ألن هذا  المجموعةتقوم 
 يعكس الطريقة التي يدار بها العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما يلي:

 

 سات المطبقة. وبشكل محدد، إذا ما كانت استراتيجية العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة للسيا
اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات الفائدة التعاقدية أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد أو يكون هناك توافق بين مدة 
الموجودات المالية ومدة المطلوبات المالية التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع 

 لموجودات.ا

 .كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة 

  المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية
 إدارة المخاطر.

 موجودات التي تمت إدارتها أو التدفقاتكيفية تعويض المدراء، أي إذا ما استند التعويض إلى القيمة العادلة لل 
 النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها، و
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 )تتمة(  السياسات المحاسبية الهامة .5
 

 )تتمة( تصنيف الموجودات المالية
 

 )تتمة( قييم نموذج األعمالت
  عات المستقبلية. المبيتكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة

إال أن المعلومات حول أنشطة المبيعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزءاً من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق 
 المجموعة لهدفها في إدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.

 
يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "األسوأ" 

، لمجموعةلأو "كثافة العمل". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية 
الية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال، ولكن يتم إدراج تلك ال تغير تصنيف الموجودات الم المجموعةفإن 

 المعلومات عند عمل تقييم للموجودات المالية ـ المستحدثة أو المشتراة ـ في المستقبل.
 

من  ةالموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادل
خالل قائمة الدخل ألنها غير محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية 

 وبيع موجودات مالية.
 

ط على أصل المبلغ )"ضواب فائدةتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو 
 أو العمولة على أصل المبلغ"(مدفوعات أصل المبلغ 

" هي ثمن  ةالفائدلغرض القيام بهذا التقييم، فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. "
القيمة المالية للوقت، واالئتمان ومخاطر االقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معينة 

 االقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، إضافة لهامش الربح.وتكاليف 
 

لمبلغ، فإن ألصل ا فائدةعند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو 
تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروطاً تعاقدية المجموعة تأخذ في اعتبارها األحكام التعاقدية لألداة. يتضمن ذلك 

يمكنها تغيير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط. عند القيام بالتقييم، تأخذ 
 المجموعة في اعتبارها ما يلي:

 
 قدية،األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات الن -
 مزايا الرفع، -
 مبالغ مدفوعة مقدماً وشروط تمديد، -

الشروط التي تقيد مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من أصل محدد )أي ترتيبات أصل دون حق  -
 الرجوع(،

 .الفائدةالمزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت، أي التعديل الدوري لمعدالت  -

 
 تصنيف المطلوبات المالية 

 عند االعتراف األولي، تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة. 
 

أو  مة الدخلقائيتم قياس المطلوبات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة، إال إذا كان مطلوباً قياسها بالقيمة العادلة من خالل 
يار وفقاً لمتطلبات لمعقائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة اختارت قياس االلتزام بالقيمة العادلة من خالل  منشأة ماأن 

 (.9الدولي للتقارير المالية )
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(5
 

 تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 الموجودات المالية 
األصل المالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بصورة إذا تم تعديل أحكام 

إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة بصورة جوهرية، فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصل المالي  جوهرية.
د األصل المالي االصلي ويتم االعتراف باألصل المالي األصلي تعتبر منتهية الصالحية. وفي هذه الحالة يتم إلغاء قي

 الجديد بالقيمة العادلة.
 

وفيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل المدرج بالتكلفة المطفأة ال تختلف جوهرياً، فإن التعديل ال يؤدي إلى 
الي القيمة الدفترية لألصل المالي واالعتراف إلغاء قيد األصل المالي. وفي هذه الحالة تقوم المجموعة بإعادة احتساب إجم

. موجزةقائمة الدخل األولية الموحدة البالمبلغ الناتج عن تعديل إجمالي القيمة الدفترية كتعديل للمكسب أو الخسارة في 
إذا تم تنفيذ هذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض فإنه يتم عرض المكسب أو الخسارة معاً إلى جانب خسائر 

 .فائدةانخفاض القيمة. وفي حاالت أخرى يتم عرضها كإيرادات 
 

 المطلوبات المالية
معدل دما تكون التدفقات النقدية لاللتزام التقوم المجموعة باستبعاد االلتزام المالي عندما يتم تعديل أحكام االلتزام وعن

مختلفة جوهرياً. وفي هذه الحالة، يتم تسجيل االلتزام المالي الجديد بناًء على األحكام المعدلة بالقيمة العادلة. يتم ادراج 
لدخل األولية اقائمة  حكام المعدلة فيالفرق بين القيمة الدفترية لاللتزام المالي المنتهي وااللتزام المالي الجديد وفق األ

 .الموحدة الموجزة
 

 االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة بإدراج المخصصات لخسائر االئتمان المتوقعة من األدوات المالية التالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 

 :قائمة الدخلمن خالل 
 
 الموجودات المالية التي هي أدوات دين، -
 التزامات القروض الصادرة. -
 
 يتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة على االستثمارات في األسهم.ال 
 

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على أساس العمر الزمني باستثناء 
 شهراً: 12ما يلي والتي يتم قياسها بخسارة ائتمان متوقعة على مدى 

 
  ات دين يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر متدنية في تاريخ التقرير المالي، واستثمارات بأوراق مالية كأدو -
 أدوات مالية أخرى لم تزدد مخاطر االئتمان بخصوصها بصورة جوهرية منذ االعتراف االولي بها. -
 

التعثر  حداثأشهراً هي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنشأ عن  12إن خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
 شهراً بعد تاريخ التقرير المالي. 12في األدوات المالية المحتملة خالل 

 
 إن المدخالت الرئيسية في قياس خسائر االئتمان المتوقعة تمثل هيكل أحكام المتغيرات التالية:

 
 احتمالية التعثر 
 الخسارة الناتجة عن التعثر 
  مخاطر التعرض للتعثر 
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 الهامة )تتمة(. السياسات المحاسبية 5
 

 )تتمة(تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 

 )تتمة( االنخفاض في القيمة 

 ( كما يلي:9تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية في ثالث مراحل وفقاً لمنهجية المعيار )
 
 ( ـ الموجودات المالية التي لم تنخفض قيمتها بصورة جوهرية من حيث 1المرحلة ) .الجودة االئتمانية منذ نشأتها

 شهراً. 12يتم تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة بناًء على احتمالية التعثر على مدى 
 
 ( ـ الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها بصورة جوهرية من حيث الجودة االئتمانية منذ نشأتها. يتم 2المرحلة )

 عثر.دى العمر الزمني الحتمال التخسارة االئتمان المتوقعة على م تسجيل مخصص االنخفاض في القيمة استناداً إلى
 
 ( 3المرحلة )–  باالعتراف بمخصص االنخفاض المجموعةبالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها، تقوم 

 في القيمة استناداً إلى العمر الزمني الحتمال التعثر.
 

المتوقعة مستقبالً في تقييمها لالنخفاض الجوهري في مخاطر االئتمان  تأخذ المجموعة أيضاً في االعتبار المعلومات
 منذ نشأتها إضافة إلى قياس خسائر االئتمان المتوقعة.

 
ة ونمو الناتج البطالستشمل المعلومات المتوقعة مستقبالً عناصر مثل الحكم من قبل خبير وعوامل االقتصاد الكلي )مثل: 

( والتوقعات االقتصادية التي يتم الحصول عليها من خالل ت الربح وأسعار المنازلاإلجمالي المحلي والتضخم ومعدال
 المصادر الداخلية والخارجية.

 
 قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 إن خسائر االئتمان المتوقعة هي احتمال التقدير المرجح لخسائر االئتمان والتي يتم قياسها كاآلتي:

 فض فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير المالي تعتبر كقيمة حالية لجميع النواقص الموجودات المالية التي ال تنخ

الحصول لمجموعة االنقدية )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع 

 عليها(،

 لدفترية التقرير المالي: تمثل الفرق بين إجمالي القيمة ا الموجودات المالية التي انخفضت فيها قيمة االئتمان في تاريخ

 ات النقدية المستقبلية المتوقعة.والقيمة الحالية للتدفق

 
 الموجودات المالية المهيكلة

إذا تم إعادة التفاوض على أحكام الموجودات المالية أو تم تعديلها أو تم استبدال األصل المالي القائم بأصل مالي جديد 
الصعوبات المالية التي يواجها المقترض ومن ثم تقييم ما إذا كان يجب القيام بعملية استبعاد األصل المالي وقياس بسبب 

 خسائر االئتمان المتوقعة على النحو التالي:
 
د قإن كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ال تؤدي إلى استبعاد األصل المالي القائم، فإن التدفقات النقدية المتوقعة التي  -

 تنشأ من األصل المالي المعدل مدرجة ضمن احتساب النواقص النقدية من األصل القائم.
 
إن كانت إعادة الهيكلة المتوقعة ستؤدي إلى استبعاد األصل المالي القائم، فإن القيمة العادلة المتوقعة لألصل الجديد  -

ص قيده. يتم ادراج هذه القيمة في حساب النواقتعتبر كتدفقات نقدية نهائية من األصل المالي القائم في وقت إلغاء 
النقدية من األصل المالي القائم التي تم خصمها من التاريخ المتوقع لالستبعاد إلى تاريخ التقرير المالي باستخدام 

 لألصل المالي القائم.معدل العمولة الخاصة األصلي 
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 . السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(5
 

 المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانيةالموجودات 

بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت  المجموعةفي كل تاريخ تقرير مالي، تقوم 
النخفاض في قيمتها االئتمانية. يعتبر األصل المالي بأنه "منخفض القيمة االئتمانية" عند حصول حدث أو أكثر ذي 

 تقبلية لألصل المالي حال حدوثها.ضار على التدفقات النقدية التقديرية المس تأثير
 

القرض الذي يتم التفاوض عليه بسبب تعثر المقترض يعتبر عادةً بأنه منخفض القيمة االئتمانية ما لم يكن هناك دليالً 
 جد مؤشرات على انخفاضال توعلى أن مخاطر عدم استالم تدفقات نقدية تعاقدية آخذة باالنخفاض بصورة جوهرية و

 في القيمة.
 

 التالية: في االعتبار العوامل المجموعةعند تقييم ما إذا كان االستثمار في دين سيادي انخفضت قيمته االئتمانية، تأخذ 
 

 .تقييم السوق للمالءة االئتمانية كما ظهرت في عوائد السندات 
 .تقييم وكاالت تصنيف االئتمان 
 الديون مما يؤدي إلى خسائر يتحملها المالكون من خالل االعفاء الطوعي أو االلزامي  احتمال إعادة هيكلة

 للديون.
 

آليات الدعم الدولي المتوفرة لتقديم الدعم الضروري كـ "مقرض ـ مالذ أخير" لتلك الدولة إضافة إلى النية التي ظهرت 
يتضمن هذا تقييم لعمق تلك االليات بغض النظر عن في تصريحات عامة أو حكومية أو وكاالت الستخدام تلك اآللية. 

 النية السياسية سواء كان هناك مقدرة الستيفاء المعايير المطلوبة أم ال.
 

 الت ومعداتآمتلكات وم .6
   

 سبتمبر 30
 م2018 

 ديسمبر 31
 م2017 

  )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي

   
 298,137,823 309.075.449 ممتلكات وآالت ومعدات

 32,637,572 31.346.368 ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير
 596,314,559 565.783.880 محطة الميناء عمليات-ممتلكات ومعدات 

   
 906.205.697 927,089,954 

 
مليون لاير سعودي  36,9 بمبلغإضافات  تم عملم، 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة 

 ت ومعدات.آالمليون لاير سعودي( إلى ممتلكات و 42,2م: 2017 سبتمبر 30)
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 موجودات غير ملموسة  .7

  
 سبتمبر 30
 م2018 

 ديسمبر 31
 م2017  

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1,198,629,009 1.149.519.168 "(1-7حقوق امتياز الميناء )اإليضاح "
 27,298,792 26.406.435 "(2-7حق استعمال أرض )اإليضاح "

 8,776,760 8.776.760 "(3-7الشهرة )اإليضاح "
 4,136,596 3.125.917 موجودات غير ملموسة أخرى

   
 1.187.828.280 1,238,841,157 

 
 حقوق امتياز الميناء 7-1

 
 الميناء كما يلي:الحركة في حقوق امتياز 

 
 سبتمبر 30 

 م 2018  
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م 2017 

 )مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي 

   التكلفة:
 1,711,145,484 1.711.145.484 يناير  1الرصيد في 

   
   اإلطفاء:

 446.093.761 512.516.475 يناير 1الرصيد في 
 66.422.714 49.109.841 مخصص محمل للفترة / للسنة

 561.626.316 512.516.475 
   

 1.198.629.009 1.149.519.168 صافي القيمة الدفترية

 
 حق استخدام األرض 7-2

 
( اتفاقية مع المؤسسة العامة للموانئ لوجي بوينتعقدت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة )

السعودية بغرض إنشاء محطة حاويات في منطقة إعادة التصدير في ميناء جدة اإلسالمي. وقد تم نقل اتفاقية امتياز 
ى شركة إل لوجي بوينتخدمة اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية هذه مع المؤسسة العامة للموانئ السعودية من قبل شركة 

م(، ومدة هذه االتفاقية 2007نوفمبر  3هـ )الموافق 1428شوال  22البحر األحمر المحدودة اعتباًرا من  محطة بوابة
عاماً. طبقاً لالتفاقية في نهاية فترة االمتياز فإن الممتلكات والمعدات والتي تمثل الموجودات غير الملموسة لمشروع  32

 للموانئ. الرصيف البحري سوف يتم تحويلها إلى المؤسسة العامة
 
 الشهرة  7-3

 
 تمثل الشهرة القيمة الدفترية الزيادة في الثمن المدفوع عند االستحواذ على شركة كنداسة لخدمات المياه، شركة تابعة. 
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 ستثماراتا .8
 

 سبتمبر 30 
 م2018  

 ديسمبر 31
 م2017  

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 

 
 110,971,249 128.288.674 (1-8)اإليضاح استثمار في شركات زميلة 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل محتفظ بها استثمارات 
 (3-8يضاح اإلاآلخر )

 
69.218.905 

 
69,326,208 

   
 197.507.579 180,297,457 

 
 استثمارات في شركات زميلة  8-1

 

 التأسيس بلد األنشطة الرئيسية الشركات الزميلة

نسبة المساهمة في رأس 

 القيمة الدفترية المال الفعلية

   

 سبتمبر 30

 م2018 

 ديسمبر 31

 م2017

 سبتمبر 30

 م2018   

 ديسمبر 31

 م2017  

 )مراجعة( )غير مراجعة( لاير سعودي لاير سعودي   

 لاير سعودي لاير سعودي        

الشركة الدولية لتوزيع 

 المياه المحدودة

أعمال الصرف 

الصحي وتنقية المياه 

 وتأجير معدات المياه

 

المملكة العربية 

 السعودية

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

72.440.414 

 

 

63,825,428 

       

لمياه شركة خدمات ا

والبيئة السعودية 

 "(أ" )اإليضاح

أعمال الكهرباء والمياه 

واألعمال الميكانيكية 

 والصيانة والتشغيل

 

المملكة العربية 

 السعودية

 

 

31.85% 

 

 

31.85% 

 

 

18.364.088 

 

 

15,976,838 

       

شركة الجبر تالكي 

 السعودية المحدودة

 )اإليضاح "ب"(

مقاوالت، إنشاءات  

وعمليات صيانة 

 المصانع والمخازن

 

المملكة العربية 

 السعودية

 

 

33.33% 

 

 

33.33% 

 

 

36.728.440 

 

 

30,502,211 

       

اس ايه  شركة زنمت

 "(جفادوز )اإليضاح "

التخزين والتداول 

 والوساطة في السلع

إمارة 

 لختنشتاين

 

19% 

 

19% 

 

755.732 

 

666,772 

     128.288.674 110,971,249 

 

لخدمات  ( لشركة كنداسة%49م: 2017ديسمبر  31) %49شركة خدمات المياه والبيئة السعودية مملوكة بنسبة  (أ
 ( للشركة األم.%65م: 2017ديسمبر  31) %65المياه )شركة تابعة(، مملوكة بنسبة 

 
مليون لاير سعودي( ضمن في القيمة  3,6م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3,6تم إدراج شهرة بمبلغ  (ب

 الدفترية لالستثمار. 
 

 ةللشركة السعودية لتنمية التجار (%25م: 2017ديسمبر  31) %25اس ايه فادوز مملوكة بنسبة  شركة زنمت (ج
 (%76م: 2017ديسمبر  31) %76والصادرات المحدودة )شركة تابعة(، والتي هي بدورها مملوكة بنسبة 

 .للشركة األم
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 ستثمارات )تتمة( ا .8
 
 الحركة في استثمار في شركات زميلة هي كما يلي: 8-2
 

 سبتمبر 30 
 م2018  

 ديسمبر 31
 م2017 

 سبتمبر 30
 م2017  

 )غير مراجعة( )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    

 101.131.652  100,685,270  110,971,249  الرصيد في بداية الفترة / السنة
 (6.766.425) (9,928,474) (2.799.946) توزيعات أرباح مستلمة خالل الفترة / السنة

 ــ        (521,236) ــ        حصة في الدخل الشامل اآلخر من شركات زميلة
 16.738.314  20,735,689  20.117.371  حصة في نتائج شركات زميلة، صافي

    
 111.103.541  110,971,249  128.288.674 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 
 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مما يلي:تتكون  8-3
 

 سبتمبر 30 
 م2018  

 ديسمبر 31
 م2017 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 50,487,996 51.319.007 مدرجة -استثمار في صناديق سلع 
 18,838,212 17.899.898 غير مدرجة -أوراق مالية  

   
 69.218.905 69,326,208 

 
تمثل االستثمارات في صناديق مشتركة استثماراً من قبل إحدى الشركات التابعة للشركة عن طريق استخدام األموال 
المتاحة في حساب احتياطي خدمة الدين، المحتفظ بها لدى بنك تجاري وفقا لشروط ترتيبات تمويل اإلجارة. يعتبر قرار 

رة الشركة التابعة. ومع ذلك، فإن المبلغ المستثمر به / المسترد يمكن االستثمار وتحقيق المكاسب/االسترداد مسؤولية إدا
 أن يودع مرة أخرى في حساب احتياطي خدمة الدين.  

 
 الحركة في األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما يلي: 8-4
 

 سبتمبر 30 
 م 2018  

  ديسمبر  31
 م2017 

 سبتمبر 30
 م2017 

 مراجعة(غير ) )مراجعة( )غير مراجعة( 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
    

 16,788,011 16,788,011 69.326.208  الرصيد في بداية الفترة / السنة
 ــ        50.000.000 ــ        إضافات خالل الفترة / السنة 

 2.050.201 2.538.197 (107.303) تغيرات في القيمة العادلة
    

 18.838.212 69.326.208 69.218.905  الرصيد في نهاية الفترة / السنة
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 نقد وما في حكمه .9

 
 سبتمبر 30 

 م2018  
 ديسمبر 31
 م2017 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 352,924 308.130 نقد في الصندوق
 135,355,017 136.059.817 (1-9نقد لدى البنوك )اإليضاح 

 15,000,000 30.538.668 (2-9ودائع مرابحة ألجل )اإليضاح 
   
 166.906.615 150,707,941 

 
 يشمل النقد لدى البنوك أرصدة محتجزة تبلغ: 9-1
 

مليون لاير سعودي( محتفظ بها في حساب احتياطي  13.12م: 2017ديسمبر 31مليون لاير سعودي ) 5.32 -
ال أن إ وفقًا لشروط ترتيبات تمويل إجارة. مقيدة االستخدام" لدى بنك تجاري محليكـ "رصيد خدمات الدين 

 الشركة قد حصلت على تنازل عن هذا الشرط تحديداً.
 

مليون لاير سعودي( محتفظ بها لدى بنك تجاري  0.54م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 0.54 -
 تتعلق بتوزيعات أرباح متراكمة غير مطالب بها.محلي 

 
الودائع ألجل لدى بنوك تجارية محلية تستحق خالل فترة أقل من ثالثة أشهر بعائد مالي حسب األسعار السائدة  9-2

 في السوق.
 

 رأس المال .10
 

ديسمبر  31مليون سهم ) 81.6م، يتكون رأس المال المصرح به والمدفوع للمجموعة من 2018 سبتمبر 30كما في 
 لاير سعودي. 10مليون سهم( قيمة كل منها  81.6م: 2017

 
 0,3مليون لاير سعودي ) 24,48م، وافقت الجمعية العمومية على توزيعات أرباح نقدية بمبلغ 2018مايو  24في 

 م. تم دفع األرباح بالكامل. 2017 لاير سعودي لكل سهم( لسنة
 

مليون لاير سعودي  680م، أوصى مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال من 2017فبراير  26خالل االجتماع المنعقد في 
لكل خمسة أسهم عادية محتفظ بها من خالل استخدام سهم منحة واحد صدار إمليون لاير سعودي من خالل  816ى إل

 ودي من األرباح المبقاة القائمة للمجموعة. مليون لاير سع 136مبلغ 
 

م، أصدرت هيئة السوق المالية قراراً بالموافقة على زيادة رأس مال المجموعة. بالتالي، وافق 2017مارس  14في 
م على زيادة رأس المال من 2017ابريل  16المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية غير العادي المنعقد بتاريخ 

صدار أسهم المنحة حيز إم. دخلت عملية الت في النظام األساسي للشركة األأسهم منحة وعمل التعدي خالل اصدار
م. تم استكمال اإلجراءات النظامية للتعديالت المقترحة في النظام األساسي 2017ابريل  17التنفيذ في تداول بتاريخ 

 م.   2017يوليو  23لتجاري المعدل بتاريخ استلمت المجموعة السجل ام و2017مايو  29في تاريخ م للشركة األ
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 قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية  .11
 

 سبتمبر 30 
 م2018  

 ديسمبر 31
 م2017 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 726,174,839  677.660.837  تسهيالت إجارة من بنوك )اإليضاح )أ((
 255,933,204  238.276.866  )ب((قروض طويلة األجل )اإليضاح 

 3,993,725  7.971.169  قروض طويلة األجل )اإليضاح )ج((

 986,101,768  923.908.872  إجمالي القروض طويلة األجل
   

 (146,391,442) (148.716.478) يخصم: الجزء المتداول
   

  775.192.394  839,710,326 

 
بوابة البحر األحمر المحدودة ترتيب إجارة مع اثنين من البنوك  ، أبرمت شركة محطة2007خالل سنة  (أ

مليون لاير سعودي. تسهيالت اإلجارة مضمونة عن طريق ممتلكات  1,271للحصول على قرض بمبلغ 
حقوق امتياز الميناء لشركة محطة بوابة البحر  –ومعدات عمليات محطة الميناء وموجودات غير ملموسة 

(. وسيتم سداد المبلغ المتبقي من القرض على أحد عشر قسًطا نصف سنوي، 6يضاح اإلاألحمر المحدودة )
م. يترتب على القرض عمولة بمعدل اإلقراض الداخلي بين البنوك 2023بفترة استحقاق حتى ديسمبر 

 السعودية )سايبور( باإلضافة إلى الهامش المتفق عليه. تتضمن التسهيالت الجزء غير المطفأ من اإليجارات
المدفوعة مقدماً وغيره من الرسوم المدفوعة للبنوك والتي سيتم إطفاءها خالل الفترة المتبقية من تسهيالت 

 اإلجارة.
 

م، أبرمت المجموعة ترتيبات مقايضات لمعدل 2018يونيو  30إضافة إلى ذلك، خالل الفترة المنتهية في 
النقدية التي تنشأ عن القرض. تم تصنيف  ربح العملة مع بنك محلي للتحوط من مخاطر تقلبات التدفقات

 الترتيب كأداة تحوط ضمن التحوط للتدفقات النقدية. 
 

، دخلت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة في ترتيب إجارة مع اثنين من البنوك 2016خالل سنة  (ب
جارة مضمونة مليون لاير سعودي لتوسيع مراسيها القائمة. تسهيالت اإل 260للحصول على قرض بمبلغ 

لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة )اإليضاح – عن طريق ممتلكات ومعدات عمليات محطة الميناء
 11(. يترتب على القرض عمولة بمعدالت تجارية )سايبور باإلضافة إلى هامش متفق عليه( ويسدد على 6

 .2023 ديسمبرقسطاً نصف سنوي تنتهي في 
 
مليون  24كة كنداسة في ترتيب لتسهيل طويل المدى مع بنك تجاري بمبلغ ، دخلت شر2016 سنةخالل  (ج

لاير سعودي لتمويل إنشاء محطة تحلية مياه جديدة في رابغ. يترتب على القرض عمولة بمعدالت تجارية 
)سايبور باإلضافة إلى هامش متفق عليه( ويسدد على أقساط ربع سنوية تبدأ بعد سنة واحدة من أولى دفعات 

رض. يتم تأمين القرض برهن ثانوي على ممتلكات ومعدات شركة كنداسة. تشمل اتفاقية القرض شروًطا الق
، دفعات توزيعات األرباح والحفاظ على نسب مالية المتحصالتمعينة مثل مصروفات رأسمالية، توجيه 

مليون لاير سعودي من إجمالي  7,9م، قامت شركة كنداسة بسحب مبلغ 2018 سبتمبر 30محددة. كما في 
 مليون لاير سعودي. 24سهيالت وهو مبلغ الت
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 مخصصات طويلة األجل  .12

 
امتياز خدمة اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية المبرمة مع المؤسسة العامة للموانئ السعودية، فإن لدى شركة وفقاً التفاقية 

محطة بوابة البحر األحمر المحدودة )شركات تابعة للمجموعة( التزاماً باستبدال بعض األليات والمعدات )"المعدات"( 
بحر األحمر المحدودة أنه يجب على شركة محطة بوابة البحر خالل فترة االتفاقية. قدرت إدارة شركة محطة بوابة ال

مليون رسال سعودي( الستبدال  429م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 429األحمر المحدودة تحمل مبلغ 
مليون  65,84م: 2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 74,1م، تم تسجيل مبلغ 2018 سبتمبر 30المعدات. كما في 

 ت.لاير سعودي( كمخصص تكلفة استبدال موجودا
 
 جهات ذات عالقةمعامالت مع  .13

 
تمثل الجهات ذات العالقة الشركات الزميلة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في 

طراف مشتركة عليها أو تؤثر على هذه األالمجموعة أو تمارس سيطرة  المجموعة والمنشآت الواقعة تحت سيطرة
 بصورة جوهرية. يتم اعتماد سياسات األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 

 
 فيما يلي معامالت هامة مع جهات ذات عالقة خالل الفترة: 13-1

 

 

 مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت العالقة االسم

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 سبتمبر 30   

 م2018  

 سبتمبر 30

 م2017 

 سبتمبر 30

 م2018 

 سبتمبر 30

 م2017 

 مراجعة(غير ) )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(   

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي   

لتوزيع المياه الشركة الدولية 

 المحدودة

 

 شركة زميلة

 

 بيع بضائع وخدمات

 

15.319.783 

 

45.777.249 

 

44.785.974 

 

45.777.249 

 495.000 519.750 495.000 173.250 خدمات مقدمة  

 مصروفات متكبدة نيابة   

 60.996 95.352 2.100 50.419 عن الشركة الزميلة 

       

 2.126.968 6.929.763 2.126.968 2.502.310 شراء بضائع وخدمات منتسبة جهة شركة الكرم فيدكس للخدمات

       

شركة خدمات المياه والبيئة 

 بيع بضائع وخدمات شركة زميلة السعودية المحدودة

 

1.231.367 

 

3.622.465 

 

3.499.366 

 

3.622.465 

       

 شركة الجبر تالكي

 3.826.425 2.799.945 3.826.425 ـــ      توزيعات أرباح مستلمة  شركة زميلة السعودية المحدودة 

 280.753 280.875 280.753 48.375 خدمات مقدمة  

       

شركة زينل للصناعات 

 مساهم المحدودة

 مصروفات تم تكبدها 

 1.185.297 368.186 1.185.297 48.579 نيابة عن المجموعة   

 مدفوعات من قبل  

 277.022 104.950 277.022 ـــ      نيابة عن المساهمالمجموعة 

       

 شركة العربية لتجارة 

 إيجار أرض ومستودعات  جهة منتسبة المواد السائبة  

 

10.700 

 

1.161.642 

 

240.789 

 

1.161.642 

       

 250.364 173.006 ــ      21.750 شراء بضائع وخدمات جهة منتسبة شركة الرضا للسياحة والسفر

       

 519.064 112.110 519.064 10.349 إيجار أرض ومستودعات  جهة منتسبة شركة الكابالت السعودية
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 )تتمة( معامالت مع جهات ذات عالقة. 13
 

 )تتمة(: فيما يلي معامالت هامة مع جهات ذات عالقة خالل الفترة 13-1
 

 

 وتعويضات كبار موظفي اإلدارة مما يلي: أجورتتكون  13-2
 

 

 .واألجورالموظفين قصيرة األجل لكبار موظفي إدارة المجموعة الرواتب  منافعتتضمن 
 

 تتكون أجور وتعويضات مجلس اإلدارة مما يلي: 13-3
 

 
 
 

 مبلغ المعامالت طبيعة المعامالت العالقة االسم

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    

 سبتمبر 30   

 م2018  

 سبتمبر 30

 م2017 

 سبتمبر 30

 م2018 

 سبتمبر 30

 م2017 

 مراجعة(غير ) )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(   

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي   

 363.374 64.055 ــ      4.941 خدمات مقدمة  جهة منتسبة المحدودة شركة امبرو

       

شركة الحاج عبد هللا علي 

رضا وشركاه المحدودة 

 شراء بضائع جهة منتسبة القسم الفني العام -

 

36.081 

 

49.124 

 

36.081 

 

178.420 

       

شركة ستورك السعودية 

 جهة منتسبة للخدمات الفنية

 مدفوعات نيابة عن 

 الشركة الزميلة  

 

 847.552 ــ      847.552 ـــ     

 

 

مصروفات تم تكبدها نيابة 

 828.377 ــ      828.377 ـــ      الشركة الزميلةعن 

لفترة الثالثة أشهر  
  30المنتهية في 

 م2018 سبتمبر

لفترة الثالثة أشهر 
  30المنتهية في 

 م2017 سبتمبر

 أشهر التسعةلفترة 
  30المنتهية في 

 م2018 سبتمبر

ر أشه التسعةلفترة 
 30المنتهية في 

 م7201 سبتمبر
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
     

 7.632.980 5.759.540 2.964.790 836.851 موظفين قصيرة األجل منافع

لفترة الثالثة أشهر  
 30المنتهية في 

 م2018 سبتمبر

لفترة الثالثة أشهر 
 30المنتهية في 

 م2017 سبتمبر

هر أش التسعةلفترة 
 30المنتهية في 

 م2018 سبتمبر

هر أش التسعةلفترة 
 30المنتهية في 

 م2017 سبتمبر
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
     

 400.000 494.000 55.000 94.000 اجتماعات أتعاب حضور
 1.710.000 2.527.500 2.227.500 827.500 أجور أخرى

     
 921.500 2.282.500 3.021.500 2.110.000 
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 الزكاة وضريبة الدخل .14

 
 الشركة األم

 ً م وطالبت بالتزام إضافي 2008م حتى 2002للسنوات من  أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ربوطا
باعتراض على ربط الهيئة. أصدرت لجنة االستئناف العليا قرارها األم مليون لاير سعودي. تقدمت الشركة  25.8بمبلغ 

 بانمليون لاير سعودي. لم يضع الربط في الحس 9.5خالل السنة. وعقب صدور القرار، طالبت الهيئة بربط معدل بمبلغ 
دمت الشركة تقمليون لاير سعودي تم دفعه "تحت االعتراض" عند تقديم اعتراض إلى لجنة االستئناف العليا.  3.9مبلغ 

م من ألالجنة االستئناف العليا إلى ديوان المظالم. باإلضافة إلى ذلك، طلبت الشركة باستئناف ضد القرار الصادر من 
م ديوان المظالم مؤخراً بإصدار قراره برفض إعادة النظر في االستئناف المقدم قا المعدل.الهيئة إعادة النظر في ربطها 

 من الشركة. تقوم الشركة بتقديم استئناف لمستوى الثاني لدى ديوان المظالم.
  

م بالتزام زكاة وضريبة استقطاع إضافي 2013م حتى 2009باإلضافة إلى ذلك، أصدرت الهيئة ربوطاً للسنوات من 
. قدمت وقامت بدفعها مليون لاير سعودي 0.016مليون لاير سعودي. وقبلت الشركة بفرض زكاة بمبلغ  10.95بمبلغ 

مليون لاير  7.1الشركة استئنافاً على المبلغ المتبقي إلى الهيئة. أصدرت اللجنة االبتدائية قرارها بتخفيض االلتزام إلى 
مليون لاير سعودي،  7.1العليا وقدمت ضمانًا بنكيًا بمبلغ  سعودي. قامت الشركة باالعتراض على قرار لجنة االستئناف

 بناًء على فهمها لقرار اللجنة االبتدائية.
 

مليون لاير  0,69م بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 2015م و2014عالوة على ذلك، أصدرت الهيئة ربوًطا للسنتين 
 سعودي. وقد تقدمت الشركة باعتراض على ربوط الهيئة.

 
م وحتى تاريخ هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، 2017ديسمبر  31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى 
 م. 2017م و2016لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنتين 

 
 شركات تابعة

 
 التابعة"(شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وشركة البحر األحمر لتطوير الموانئ )"الشركات 

م وقدمت 2013أنهت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة الربوط الزكوية والضريبية مع الهيئة حتى سنة 
م. وحتى تاريخ هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، لم تقم 2017إقرارات الزكاة وضريبة الدخل حتى سنة 

 م.2017م حتى 2014الهيئة بإصدار ربوط للسنوات من 
 

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة بتسجيل موجودات ضريبة مؤجلة فيما يتعلق بخسائر الضريبة لشركة لم تقم 
، ألنه في هذه المرحلة ليس من المؤكد أن ضريبة الدخل المستقبلية ستكون كافية محطة بوابة البحر األحمر المحدودة

 تحقيقها.ة من الخسارة التي سيتم للسماح باالستفاد
 

م. حتى تاريخ هذه القوائم 2017اإلقرارات الزكوية والضريبية حتى سنة  شركة البحر األحمر لتطوير الموانئقدمت 
 المالية األولية الموحدة الموجزة. لم تقم الهيئة بإصدار الربوط بعد. 

 
 الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة )"شركة تابعة"(

وحتى  م.2017وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة  2008أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى سنة 
م حتى 2009ديسمبر  31تاريخ هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، لم تقم الهيئة بإصدار الربط للسنوات من 

 م.2017ديسمبر  31
 

 المحدودة )"شركة تابعة "( شركة تشغيل الخدمات المساندة
وحتى تاريخ هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة،  م.2017قدمت الشركة التابعة إقراراتها الزكوية حتى سنة 

 لم يتم استالم أي ربوط من الهيئة.
 

 شركة كنداسة لخدمات المياه )"شركة تابعة"(
وحتى م..2017م وقدمت اإلقرارات الزكوية حتى سنة 2008تى سنة مع الهيئة ح ربوطها الزكويةأنهت الشركة التابعة 

م حتى 2009ديسمبر  31تاريخ هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنوات من 
 م.2017ديسمبر  31
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 إيرادات .15

 أشهر المنتهية في التسعةلفترة  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30 

 م2018  
 سبتمبر 30
 م2017  

 سبتمبر 30
 م2018  

 سبتمبر 30
 م2017 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
     

 297.416.231 278.866.429 75.627.144 101.918.112 خدمات شحن وتفريغ
 74.532.656 74.278.712 24.805.581 23.997.634 صالحة للشرببيع مياه 

 72.645.962 68.144.242 22.912.905 23.355.659 إيجارات وخدمات مساندة
     
 149.271.405 123.345.630 421.289.383 444.594.849 

 
 إيرادات أخرى  .16
 

 11,19م، استلمت إحدى الشركات التابعة للمجموعة مبلغ 2017سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في 
من المقاول. يعود ذلك إلى مطالبات ضد المقاول في سنوات سابقة لتصميم ونهائي مليون لاير سعودي كتعويض كامل 

  المبنى وخدمات االستشارة اإلشرافية.
 

 ربحية السهم .17
 

حتساب ربحية السهم األساسي عن طريق قسمة ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم على يتم ا
 سهم العادية المصدرة القائمة خالل الفترة. المتوسط المرجح لعدد األ

 
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر   30 

 م2018 
 سبتمبر  30
 م2017 

 سبتمبر  30
 م2018 

 سبتمبر  30
 م2017 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
 ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم 

 العادية في الشركة األم 
 

11.103.352 
 

5.675.990 23.709.854 51.903.242 
     
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 في اإلصدار 

 
81.600.000 

 
81.600.000 

 
81.600.000 

 
81.600.000 

     
 0.64 0.29 0.07 0.14 الربحية األساسية والمخفضة للسهم

 
حيث أن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة قيد  األساسيإن ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم 

 اإلصدار.
 

 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .18
 

مليون لاير  43,09، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة خطابات ضمان بمبلغ م2018 سبتمبر 30في 
ي مليون لاير سعود 1,05نقدي بمبلغ  ربح مليون لاير سعودي( مقابل هامش 50.27: م2017ديسمبر  31سعودي )

 مليون لاير سعودي(.  12,43م:2017ديسمبر  31والذي تم دفعه )
 

ديسمبر  31ال شيء ) ، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة خطابات ائتمان بمبلغم2018 سبتمبر 30في 
 : ال شيء( تم دفعه.م2017 ديسمبر 31) ال شيء نقدي ربح مقابل هامش (مليون لاير سعودي 29,6 م:2017

 
 31مليون لاير سعودي ) 6,3ارتباطات ألعمال رأسمالية قيد التنفيذ بمبلغ  م2018 سبتمبر 30لدى المجموعة كما في 

روع مشومليون لاير سعودي( تتعلق بصورة رئيسية بمشروع توسيع الرصيف البحري،  14.71: م2017ديسمبر 
 ومنطقة الخدمات اللوجستية ومشروع إنشاء وتطوير محطة تحلية المياه.إنشاء المركز اللوجستي الجديد 
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 قطاعات األعمال .19

 
 لدى المجموعة قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

 
 قطاع تطوير الموانئ والعمليات 
 قطاع تحلية مياه البحر وتوزيعها 
 الساحات اللوجستية وخدمات الدعم 
 االستثمارية وعمليات المركز الرئيسي.يتضمن األنشطة الشركة:  مكتب 
 

 تقع قطاعات األعمال هذه داخل المملكة العربية السعودية وتمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة.
 

بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة أعمال استراتيجية كل ثالثة أشهر على األقل. للمجموعة  اإلدارة العلياتقوم 
ج القطاعات التابعة لإلدارة العليا البنود العائدة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على تتضمن نتائ

 أساس معقول.
 

معلومات كل قطاع تابع. يتم قياس األداء على أساس إيرادات القطاع، كما هو وارد في تقارير اإلدارة يلي نتائج فيما 
الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل اإلدارة العليا. يعرض الجدول التالي معلومات القطاعات )الموجودات والمطلوبات 

 :سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةفي ولفترة ( لكل قطاع من قطاعات األعمال كما الدخلواإليرادات وصافي 
 

   القطاعات التابعة 

تطوير الموانئ  

 والعمليات

 )ألف لاير سعودي(

الساحات اللوجستية 

 وخدمات الدعم

 )ألف لاير سعودي(

قطاع تحلية مياه 

 البحر وتوزيعها

 )ألف لاير سعودي(

 اإلجمالي

 )ألف لاير سعودي(

 غير موزعة

 سعودي()ألف لاير 

 اإلجمالي

 )ألف لاير سعودي(

       م2018 سبتمبر 30

       

 424.619  ـــ     424.619  74.848  70.905  278.866  إيرادات خارجية

 (3.330) ـــ     (3.330) (569) (2.761) ـــ     إيرادات بين القطاعات

 421.289  ـــ     421.289  74.279  68.144  278.866  إيرادات قطاعية

       

 (277.544) ـــ     (277.544) (49.331) (37.663) (190.550) مباشرة تكلفة 

 3.330  ـــ     3.330  ـــ     2.692  638  تبين القطاعا المباشرةتكلفة ال

ـــ     (274.214) (49.331) (34.971) (189.912) التكلفة القطاعية  (274.214) 

       

 147.075  ـــ     147.075  24.948  33.173  88.954  األرباح القطاعية اجمالي

       

الربح العائد إلى مساهمي 

 23.710  4.353 19.357  6.375  13.336  (354) الشركة األم

       

       م 2018 سبتمبر 30

       

 2.746.648  238.225 2.508.423  240.211  347.473  1.920.739  موجودات قطاعية

       

 1.200.665  27.796 1.172.869  26.697  31.078  1.115.094  التزامات قطاعية
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   (تتمةقطاعات األعمال ) .19
 

   القطاعات التابعة 

 

 

تطوير الموانئ 

 والعمليات

 )ألف لاير سعودي(

الساحات اللوجستية 

 وخدمات الدعم

 )ألف لاير سعودي(

مياه قطاع تحلية 

 البحر وتوزيعها

 )ألف لاير سعودي(

 اإلجمالي

 )ألف لاير سعودي(

 غير موزعة

 )ألف لاير سعودي(

 اإلجمالي

 )ألف لاير سعودي(

       م 2017 سبتمبر 30

       

 457.034  ــ      457.034  75.072  84.546  297.416  إيرادات خارجية

 (12.439) ــ      (12.439) (539) (11.900) ــ      إيرادات بين القطاعات

 444.595  ــ      444.595  74.533  72.646  297.416  إيرادات قطاعية

       

 (280.535) ــ      (280.535) (50.086) (35.834) (194.615) تكلفة اإليرادات

 12.439  ــ      12.439  ــ      8.317  4.122  تكلفة اإليرادات بين القطاعات

 (268.096) ــ      (268.096) (50.086) (27.517) (190.493) التكلفة القطاعية

       

 176.499  ــ      176.499  24.447  45.129  106.923  األرباح القطاعية اجمالي

       

الربح العائد إلى مساهمي 

 51.903  2.003 49.900  6.477  19.764  23.659  الشركة األم

       

       م 2017 سبتمبر 30

       

 2.808.655  211.828 2.596.827  256.025  331.946  2.008.856  موجودات قطاعية

       

 1.246.149  27.512 1.218.637  22.114  31.219  1.165.304  التزامات قطاعية

 

 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  .20
 

العادلة هي الثمن الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام من خالل معاملة نظامية بين القيمة 
 . يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض أن المعاملة تحصلأطراف السوق في تاريخ القياس

 
 اللتزاملألصل أو افي األسواق األكثر نفعيةً والمتاحة  -
 رئيسية، في أفضل سوق يمكن للمجموعة الوصول إليهافي حال عدم وجود سوق  -
 لألدوات المالية الخاصة بالمجموعة كما يلي:  القيمة العادلةيتم تحليل معلومات  -

 

  :تستخدم المجموعة الهيكل الهرمي في تحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية



 

 

 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة
 م2018سبتمبر  30في 

 

33  

 

 )تتمة(للموجودات المالية والمطلوبات المالية القيمة العادلة  .20
 

األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس األداة المالية أو أداة مالية مماثلة يمكن للمنشأة الوصول إليها في  :1المستوى 
 تاريخ القياس.

 
ند م أخرى بحيث تستاألسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس الموجودات والمطلوبات أو أساليب تقيي :2المستوى 

 جميع المعطيات الجوهرية إلى بيانات يمكن رصدها في السوق.
 

 طرق تقييم ال ترتكز معطياتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق :3المستوى 
 

 قيمتهاتسلسل و مستوياتهاة بما في ذلك يادلة للموجودات والمطلوبات المالالع والقيم الدفترية القيمةل التالي الجدو يوضح
والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة  المالية العادلة. وال يشمل ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات
 إذا كانت القيمة الدفترية تمثل تقديًرا معقوالً للقيمة العادلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لاير سعودي م2018 سبتمبر 30
 اإلجمالي 3المستوى  1المستوى   القيمة الدفترية  

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
     الموجودات المالية:

     التكلفة المطفأة 

 ــ       ــ       ــ       116.215.472 ذمم مدينة تجارية 
 ــ       ــ       ــ       166.906.615 نقد وما في حكمه 

     

العادلةمحتفظ بها بالقيمة   
من خالل الدخل الشامل اآلخر    

 
   

 استثمارات في صناديق

 مشتركة   

 

 51.319.007 ــ       51.319.007 51.319.007
 17.899.898 17.899.898 ــ       17.899.898 أسهم استثمار في 

     
 352.340.992 51.319.007 17.899.898 69.218.905 

     المالية:المطلوبات 

قروض طويلة األجل 

 وتسهيالت بنكية 

 

923.908.872 

 

 ــ      

 

 ــ      

 

 ــ      

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات 

 ــ       ــ       ــ       70.397.850 أخرى 
     
 ــ       ــ       ــ       994.306.722 
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 ادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( القيمة الع .20

 

 لاير سعودي 

م 2017ديسمبر  31  اإلجمالي 3المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

     الموجودات المالية:
     التكلفة المطفأة 
 ــ       ــ       ــ       101.818.166 ذمم مدينة تجارية

     
 ــ       ــ       ــ       150.707.941 نقد وما في حكمه 

     

     
محتفظ بها بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر 

    

استثمارات في صناديق 
 50.487.996 ــ       50.487.996 50.487.996 مشتركة

     

 18.838.212 18.838.212 ــ       18.838.212 استثمار في أسهم

     
 321.852.315 50.487.996 18.838.212 69.326.208 

 

     المطلوبات المالية:

قروض طويلة األجل 
 وتسهيالت بنكية 

 
986.101.768 

 
 ــ      

 
 ــ      

 
 ــ      

ذمم دائنة تجارية ومطلوبات 

 ــ       ــ       ــ       127.595.963 أخرى 

     
 ــ       ــ       ــ       1.113.697.731 

 

تستند القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة إلى السعر المتداول في تاريخ التقرير المالي. تتكون الموجودات المالية 
 من استثمار في شركة غير متداولة  3للمستوى 

 
 31م )2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةخالل فترة  3والمستوى  1ال يوجد أي تحويالت بين المستوى 

ة ـة مصنفـات ماليـو مطلوبأودات مالية ـد موجـم: ال شيء(. ال توج2017 سبتمبر 30م: ال شيء و2017ديسمبر 
 . 2وى ـن المستـضم

 
 ال يوجد تغيرات في طرق التقييم خالل الفترة. 

 
تقارب القيم العادلة لألدوات المالية المحملة بالتكلفة المطفأة قيمها العادلة. تقوم إدارة المجموعة بتحديد سياسات 

 وإجراءات قياس القيم العادلة المتكررة وغير المتكررة. 
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة .21
 

م 2018 اكتوبر 25 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة لإلصدار
 . هـ(1440 صفر 16 )الموافق

 




