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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019م

 .1التنظيم واألنشطة
الشركة السعودية للخدمات الصناعية ("الشركة" أو "الشركة األم" أو "سيسكو") هي شركة مساهمة تأسست وفقا لنظام
الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة رقم  223بتاريخ  7ربيع األول 1409هـ (الموافق
 18أكتوبر 1988م) .الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  4030062502بتاريخ  10ربيع الثاني 1409هـ
(الموافق  20نوفمبر 1988م) .تزاول الشركة نشاطها في االستثمار وإدارة الشركات التابعة إضافة إلى أعمال صيانة
وتشغيل وإدارة المصانع والمرافق الصناعية ،واإلنشاء والنقل والتخزين والتخليص الجمركي والخدمات المتعلقة بها
وتحلية المياه وتوزيع ومعالجة كافة مرافقها وخدماتها ،وإنشاء وتشغيل محطات الوقود وخدمات الصيانة وتسويق
منتجات المصانع محليا وعالميا ،واالستثمار في جميع األنشطة السابقة .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة األم في االستثمار
في الشركات التابعة وإدارتها.
يقع المركز الرئيسي للشركة األم في العنوان التالي:
المركز السعودي لألعمال
ص.ب 14221
جدة 21424
المملكة العربية السعودية
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة األم وشركاتها التابعة التالية
("المجموعة"):
الشركة

دولة التأسيس

الملكية الفعلية
2018م
2019م

الشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات المحدودة ("لوجي
بوينت")

المملكة العربية
السعودية

%76

%76

إدارة وتشغيل مشروع التخزين وإعادة
التصدير المقام على األرض المستأجرة
من ميناء جدة اإلسالمي.

شركة كنداسة لخدمات المياه –
شركة مساهمة مقفلة
("كنداسة")

المملكة العربية
السعودية

%65

%65

محطات تحلية وتنقية المياه وبيعها.

شركة تشغيل الخدمات المساندة
المحدودة ("إسناد")

المملكة العربية
السعودية

%99.28

 %99.28تطوير وتشغيل المدن الصناعية وإنشاء
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

%60.6

%60.6

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات
لحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم.

شركة البحر األحمر لتطوير
الموانئ – شركة مساهمة مقفلة

المملكة العربية
السعودية

%60.6

%60.6

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات
للحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم.
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األنشطة الرئيسية

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .2أساس اإلعداد
 1-2بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 2-2أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،ومنافع نهاية الخدمة للموظفين واستثمارات بأدوات مالية مشتقة.
وفقا لهيئة السوق المالية ومن خالل قرارها بتاريخ  16أكتوبر 2016م فإن المجموعة تحتاج لتطبيق نموذج التكلفة
لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية والموجودات غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية
للتقرير المالي لفترة  3سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.
 3-2عملة التشغيل والعرض
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يمثل عملة التشغيل والعرض للمجموعة.
 4-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة .إال أن عدم التأكد بشأن
هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو
االلتزام الذي قد يتأثر بذلك في الفترات المستقبلية.
األحكام
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة بعمل األحكام التالية والتي كان لها األثر الجوهري
األكبر على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:
•
•
•
•

القرار المتعلق بالسيطرة على الشركة المستثمر بها (إيضاح )1-3
تصنيف العقارات االستثمارية (إيضاح )6-3
تصنيف عقود اإليجار (إيضاح )7-3
المخصصات (إيضاح )12-3

الخصم على الكميات
بعض العقود الخاصة بتقديم الخدمات تتضمن خصم على الكميات ينتج عنه ثمن متغير .عند تقدير هذا الثمن المتغير،
ينبغي على المجموعة أن تطبق طريقة المبلغ األكثر احتماال حيث أن الطريقة المختارة تتنبأ بشكل أفضل بالثمن المستحق
للمجموعة.
تحدد المجموعة أن طريقة المبلغ األكثر احتماال هي الطريقة األنسب لتقدير الثمن المتغير لتقديم الخدمات مع الخصم
على الكميات حيث أن الطريقة المختارة تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ الثمن المتغير الناشئ عن حق العميل في الحصول
على الخصم على أساس حدود الخصم على الكميات.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
 4-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
الخصم على الكميات (تتمة)
قبل إدراج أي مبلغ للثمن المتغير في سعر المعاملة ،فإن المجموعة تضع في اعتبارها إذا ما كان مبلغ الثمن المتغير
مقيد .تحدد المجموعة أن تقدير الثمن المتغير غير مقيد على أساس الخبرة التاريخية والتوقعات لألعمال والظروف
االقتصادية الحالية .إضافة لذلك ،إن عدم التيقن ،إن وجد ،حول الثمن المتغير سيتم تحديده خالل فترة زمنية قصيرة.
مبدأ االستمرارية
قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لمدى قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها .والمجموعة على قناعة بأنها تملك
الموارد الكفيلة لالستمرار في أعمالها على مدى المستقبل المنظور .كما أنه ليس لدى المجموعة علم بأي ضبابية كبيرة
قد تلقي بظالل من الشك حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها .وبالتالي ،تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفق
مبدأ االستمرارية.
التقديرات واالفتراضات
تتضمن االفتراضات الرئيسية ،التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات كما في
تاريخ قائمة المركز المالي والتي قد ينتج عنها مخاطر جوهرية تتسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات
والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة كما هو مبين أدناه .أقامت المجموعة افتراضاتها وتقديراتها على المعايير
المتوافرة عندما تم إعداد القوائم المالية الموحدة .قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية
بسبب ما قد يطرأ على السوق من تغيرات أو أحوال تقع خارج سيطرة المجموعة .إن مثل هذه التغيرات تنعكس على
االفتراضات عند وقوعها .فيما يلي المعلومات حول عدم التيقن بشأن االفتراضات والتقديرات في النقاط التالية:

األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات
تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واآلالت والمعدات الحتساب االستهالك .يتم تحديد هذه
التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع لألصل أو التلف الطبيعي .تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية
واألعمار اإلنتاجية بشكل سنوي ويتم تعديل مصاريف االستهالك المستقبلية حيثما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية
تختلف عن التقديرات السابقة.

مخصص خسائر المخزون
تعترف المجموعة بمخصص خسائر المخزون نتيجة لعوامل مثل التقادم واألخطاء الفنية والتلف الفعلي وغيرها .يتضمن
تقدير تلك الخسائر األخذ في االعتبار العوامل التي تتضمن ،على سبيل المثال وليس الحصر ،تقديم نماذج جديدة أو
تقنية خاصة بالمصنع وكل من ظروف السوق الحالية والمستقبلية.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية
تستخدم المجموعة مص فوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية .تستند مصفوفة
مخصص على معدالت التعثر التاريخي الملحوظة للمجموعة .تقوم المجموعة بتقييم المصفوفة لتعديل خبرة خسارة
االئتمان التاريخية مع المعلومات االستشرافية .في تاريخ كل تقرير مالي ،يتم تحديث معدالت التعثر التاريخي الملحوظة
ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخي الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة يعتبر
تقديرا جوهريا .إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يعتبر حساسا تجاه التغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية
المتوقعة .كما أن خبرة خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون تمثل التعثر
الفعلي للعميل في المستقبل .إن المعلومات بشأن خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية للمجموعة مفصح عنها
في اإليضاح .33
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
 4-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

مخصص تكاليف استبدال المعدات
يتم تقييم مخصص تكاليف استبدال المعدات بصورة دورية على أساس امتياز خدمة اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية ويتم
خصمها بمعدل يعكس شروط هذا االلتزام .تم افصاح في اإليضاح  19عن االفتراضات الجوهرية المتضمنة في تحديد
تلك التقديرات.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
يظهر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها
القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى .تستند القيمة العادلة ناقصا تكاليف حساب
االستبعاد إلى البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة التي تتم على أساس تجاري لموجودات مماثلة أو أسعار سوق
يمكن مالحظتها ناقصا التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل .يستند حساب القيمة قيد االستعمال إلى نموذج التدفقات
النقدية المخصومة .يتم اشتقاق التدفقات النقدية من الموازنة للسنوات الخمس المقبلة والتي ال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة
التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلية هامة يمكن أن تعزز أداء األصل للوحدة المولدة للنقد التي يتم
اختبارها .إن القيمة القابلة لالسترداد حساسة تجاه معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك
التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل.

برنامج المنافع المحددة
يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية .يتضمن التقييم االكتواري
وضع العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم
وزيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات وحركة التوظيف .ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته طويلة
األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في تلك االفتراضات .تتم مراجعة جميع
االفتراضات في تاريخ تقرير مالي.
إن معيار القياس األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم .عند تحديد معدل الخصم المالئم ،تعتبر اإلدارة أن عوائد
المالية السوق تستند إلى سندات شركة  /حكومة عالية الجودة .يستند معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاح والخاص
بالدول المعنية .قد تتغير استقراءات جداول الوفيات فقط من وقت آلخر استجابة للتغيرات الديموغرافية .تعتمد زيادات
الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة للدول المعنية .توجد تفاصيل أكثر حول التزامات منافع
الموظفين في اإليضاح .18

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
عند عدم إمكانية قياس القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة
على أساس األسعار المتداولة في أسواق نشطة ،فإنه يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقييم بما في ذلك
نموذج التدفقات النقدية المخصومة .يتم أخذ المدخالت إلى هذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك
ممكنا ،وعندما ال يكون ذلك مجديا ،فإن األمر يتطلب إبداء درجة من االجتهاد لتحديد القيمة العادلة .تشتمل االجتهادات
على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار .يمكن أن تؤثر
التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية .يتم تقييم الثمن المحتمل ،الناتج عن
تجميع األعمال ،بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ كجزء من تجميع األعمال .عندما يستوفي الثمن تعريف التزام مالي،
يتم إعادة قياسه الحقا بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مالي .يستند تحديد القيمة العادلة إلى التدفقات النقدية المخصومة.
تأخذ االفتراضات الرئيسية في االعتبار احتمالية استيفاء كل هدف من أهداف األداء وعامل الخصم.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .2أساس اإلعداد (تتمة)
 4-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

المخصصات
يتم تكوين مخصص نتيجة حدث سابق ،عند وجود التزام حالي قانوني أو ضمني على المجموعة يمكن قياسه بصورة
يُعتد بها ،ويكون من المحتمل ظهور حاجة لتدفق منافع اقتصادية خارج المجموعة لسداد االلتزام .تحدد المخصصات
عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة
الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام .يُدرج عكس الخصم كتكلفة تمويل.
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية وتطبيقها باستمرار ـ باستثناء المعايير الجديدة المطبقة خالل السنة والمفصح عنها
في اإليضاح  4في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
 1-3أساس التوحيد
تتكون القوائم المالية الموحدة للمجموعة من القوائم المالية للشركة األم وشركتها التابعة كما في  31ديسمبر 2019م.
تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر
بها ،ولدى المجموعة القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها.
تسيطر المجموعة بشكل خاص على الشركة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة:
•
•
•

نفوذ على الشركة ال ُمستثمر بها (مثل :حقوق موجودة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة
بالشركة المستثمر بها).
التعرض لمخاطر أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع الشركة ال ُمستثمر بها.
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة ال ُمستثمر بها للتأثير على عوائدها.

بشكل عام ،هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة .ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما
يكون لدى المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها ،فإن المجموعة
تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذ على الشركة المستثمر
بها ،وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:
•
•
•

الترتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يحق لديهم حق التصويت في الشركة المستثمر بها.
الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة ال ُمستثمر بها أم ال إذا ما اشارت الحقائق والظروف
الى أن هناك تغييرات في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتبارا من تاريخ
سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال تلك السيطرة .يتم ضم الموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ استحواذ
المجموعة على الشركة التابعة وحتى تاريخ زوال تلك السيطرة.
يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة
والحصص غير المسيطرة ،إن وجدت ،حتى لو أن نتائج هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير
المسيطرة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-3أساس التوحيد (تتمة)
عند اللزوم ،يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات
المالية للمجموعة .يتم استبعاد جميع الموجودات وحقوق الملكية والمطلوبات واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية
المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
يتم احتساب أي تغيّر في حصة الملكية في الشركة التابعة ـ دون زوال السيطرة ـ كمعاملة حقوق ملكية.
وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات
والحصة غير المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن زوال السيطرة
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .ويتم تسجيل أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما هو موضح في اإليضاح  .1تم إعداد
القوائم المالية للشركة التابعة لنفس الفترة المالية التي أعدت عنها للشركة.

تجميع األعمال والشهرة
تتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء وتقاس تكلفة االقتناء باعتبارها إجمالي الثمن المحول ويقاس
في تاريخ االستحواذ بالقيمة العادلة وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المقتناة .تقوم المجموعة في كل عملية
تجميع أعمال باختيار إما قياس الحصص غير المسيطرة في المنشأة المقتناة بالقيمة العادلة أو بالحصة التي تتناسب مع
صافي الموجودات المقتناة المحددة .تقيد تكاليف االقتناء المتكبدة في حساب المصروفات العمومية واإلدارية.
عندما تستحوذ المجموعة على منشأة ما ،فإنها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة من أجل تصنيفها
وتحديدها بشكل مالئم وفقا لشروط التعاقد والظروف االقتصادية والظروف ذات الصلة في تاريخ االستحواذ .ويتضمن
ذلك فصل المشتقات المتضمنة في العقود المبرمة من المنشأة المقتناة.
يتم تسجيل أي ثمن محتمل يتم تحويله من الجهة المقتنية بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .يعتبر الثمن المحتمل
المصنف كأصل او التزام أداة مالية وضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (" )9األدوات المالية" حيث يتم قياس
األدوات المالية بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة.
تقاس الشهرة أوال بالتكلفة (باعتبارها تمثل الزيادة في إجمالي الثمن المحول والمبلغ المدرج مقابل الحصص غير
المسيطرة وأي حصة مملوكة مسبقا تزيد عن صافي الموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة القابلة للتحديد) .إذا
كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناه بالزيادة عن إجمالي الثمن المحول ،فتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا
كانت قد حددت الموجودات المقتناة بشكل صحيح وجميع المطلوبات المفترضة ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس
المبالغ التي يتم االعتراف بها في تاريخ االستحواذ .وإذا ما كانت عملية إعادة التقييم تؤدي الى زيادة في القيمة العادلة
لصافي الموجودات المقتناة عن إجمالي الثمن المحول ،عندها يتم االعتراف بالربح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
بعد االعتراف األولي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة .وبغرض فحص انخفاض
القيمة فإن الشهرة التي يتم االستحواذ عليها جراء تجميع األعمال ـ من تاريخ االستحواذ ـ يتم تخصيصها لكل وحدة من
وحدات توليد النقد للمجموعة والتي يتوقع منها االستفادة من عمليات التجميع بصرف النظر عما إذا تم تخصيص
موجودات أو مطلوبات أخرى لهذه الوحدات .وعندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة توليد النقد وجزء من أنشطة الوحدة
التي يتم استبعادها فإن الشهرة المرتبطة بتلك األنشطة متضمنة في القيمة الدفترية لألنشطة حال تحديد الربح أو الخسارة
عند االستبعاد .ويتم قياس الشهرة في هذه الحالة بناء على القيم النسبية لألنشطة المستبعدة والجزء المتبقي من وحدة
توليد النقد.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-3أساس التوحيد (تتمة)

االستثمار في شركات زميلة ومنشآت واقعة تحت سيطرة مشتركة
الشركة الزميلة هي منشأة تؤثر عليها المجموعة تأثيرا جوهريا .إن التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في
السياسة المالية وسياسة التشغيل في الشركة المستثمر بها ولكنها ال تعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
المشروع المشترك (شركة محاصة) هو ترتيب مشترك يكون فيه لألطراف التي تسيطر على الترتيب سيطرة مشتركة
من حيث الحقوق في صافي موجودات المشروع المشترك .السيطرة المشتركة هي االتفاق التعاقدي للسيطرة المشتركة
على الترتيب والتي تنشأ فقط عندما تتطلب القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة موافقة جماعية من األطراف التي
تمارس سيطرة مشتركة.
إن األمور المتخذة في االعتبار لتحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة تكون مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة
على الشركات التابعة.
يحتسب استثمار المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية.
بموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم االعتراف بداية باالستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة .يتم
تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلدراج التغيرات في حصة المجموعة من صافي الموجودات في الشركة الزميلة أو
المشروع المشترك منذ تاريخ االقتناء .يتم تضمين الشهرة المتعلقة بشركة زميلة أو مشروع مشترك في القيمة الدفترية
لالستثمار وال يتم اختبارها لتحديد انخفاض القيمة بصورة مستقلة.
تعكس قائمة الربح أو الخسارة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .يتم عرض
أي تغير في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات المستثمر بها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .إضافة لذلك،
عندما يكون هناك تغير معترف به مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،فإن المجموعة
تعترف بحصتها في أي تغير ،إذا كان قابال للتطبيق ،في قائمة التغيرات في حقوق الملكية .يتم استبعاد األرباح والخسائر
غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة أو المشروع المشترك بمقدار حصة المجموعة في
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة إضافية النخفاض القيمة
على استثمارها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .تحدد المجموعة في كل تاريخ تقرير مالي ما إذا كان هناك
أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .وفي هذه الحالة تحتسب
المجموعة قيمة االنخفاض على أنه الفرق بين القيمة الممكن استردادها من الشركة الزميلة أو المشروع المشترك والقيمة
الدفترية وتقوم بإدراج المبلغ ضمن "الحصة في الربح في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك" في قائمة الربح أو
الخسارة.
عند فقدان التأثير الجوهري على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس
أي استثمار محتفظ به واالعتراف به بقيمته العادلة .إن أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك
عند زوال التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد
يدرج في الربح أو الخسارة.
عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصصها في الشركات الزميلة ،فإن القيمة الدفترية لتلك الحصة ،والتي
تتضمن أي استثمارات طويلة األجل ،تقل إلى الصفر ويتم التوقف عن االعتراف بأي خسائر إضافية إال في حدود
وجود التزام مقابل للمجموعة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-3العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي ،والذي هو العملة الوظيفية للشركة األم .بالنسبة لكل
منشأة ،تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية ويتم قياس البنود المتضمنة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام العملة
الوظيفية .تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد ،بينما تقوم عند استبعاد العمليات األجنبية ،بإعادة تصنيف الربح
أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ،بحيث يعكس المبلغ الذي ينشأ عن استخدام تلك الطريقة.

المعامالت واالرصدة

ت ُسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية مبدئيا عن طريق منشآت المجموعة بعملتها الوظيفية وبالسعر الفوري السائد
في تاريخ المعاملة األولى المؤهلة لالعتراف .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعملة الوظيفية
بأسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ التقرير المالي .وتسجل جميع الفروق الناشئة عن التسوية أو التحويل على
البنود النقدية كربح أو خسارة باستثناء البنود النقدية المحددة كجزء من عملة التحوط لصافي استثمار المجموعة في
عملية أجنبية ،حيث يتم تسجيلها كدخل شامل آخر حتى يتم التصرف في صافي االستثمار ،وعندئذ يتم إعادة تصنيف
المبلغ المتراكم للربح او الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة
التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األولية .يتم تحويل البنود غير النقدية
المقاسة بالقيمة ا لعادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة .يتم التعامل مع
الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا لالعتراف بالربح أو الخسارة نتيجة
التغيرات في القيمة العادلة للبند.

العمليات األجنبية
يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية ـ بما في ذلك تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة عن االقتناء
إلى اللاير السعودي بسعر الصرف الفوري السائد في تاريخ التقرير المالي .يتم ترجمة توزيعات االرباح من الشركات
الزميلة األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة وتسجل جميع فروقات تحويل العملة في قائمة الدخل الشامل
اآلخر الموحدة.
عند استبعاد عملية اجنبية ،يتم تحويل المبلغ ذي العالقة المتعلق باحتياطي الترجمة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
كجزء من الربح أو الخسارة نتيجة االستبعاد .عند ا الستبعاد الجزئي (دون زوال السيطرة) لشركة تابعة تتضمن عملية
اجنبية فإن الجزء ذي العالقة بهذا المبلغ المتراكم يعود إلى الحصة غير المسيطرة.
إن أرباح أو خسائر الصرف األجنبي الناتجة عن البنود النقدية مستحقة االستالم من عملية أجنبية أو مستحقة الدفع
لعملية أجنبية أو نتيجة تسوية غير مخطط لها أو غير محتملة في المستقبل المنظور والتي تعتبر من حيث الجوهر جزءا
من صافي استثمار في عملية أجنبية يتم تسجيلها في احتياطي التحويل األجنبي من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 3-3تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول
تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة استنادا إلى التصنيف متداول  /غير متداول.
يعتبر األصل متداوال في حال:
•
•
•
•

توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية،
االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي،
توقع بيع األصل خالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير المالي ،أو
كون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل  12شهرا
على األقل من تاريخ التقرير المالي.

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-3تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول (تتمة)
يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال:
•
•
•
•

توقع تسوية االلتزام خالل دورة األعمال العادية للمجموعة،
االحتفاظ بااللتزام بشكل رئيسي بغرض المتاجرة،
توقع تسوية االلتزام خالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير المالي ،أو
عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى  12شهرا على األقل بعد تاريخ التقرير
المالي.

تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
 4-3الممتلكات واآلالت والمعدات

االعتراف والقياس

يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسارة انخفاض القيمة المتراكمة.
تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل .تتضمن تكلفة الموجودات ذاتية اإلنشاء تكلفة المواد والعمالة
المباشرة وأي تكاليف أخرى تعود مباشرة إلى إحضار األصل في حالة جيدة لتأدية الغرض المقصود منه وتكاليف
التفكيك وإزالة بعض المواد وترميم الموقع التي يتواجد فيه األصل وتكاليف االقتراض للموجودات المؤهلة.
عندما يكون ألجزاء جوهرية من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،فإنه يحاسب عنها كبنود
مستقلة (أجزاء رئيسية) للممتلكات واآلالت والمعدات.
يتم تحديد أرباح وخسائر استبعاد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق مقارنة المتحصالت من االستبعاد مع
القيم الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات أخرى في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة.

التكاليف الالحقة

يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء من بند في الممتلكات واآلالت والمعدات في القيمة الدفترية إذا كان من المحتمل أن
تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية من ذلك الجزء إلى المجموعة ،ويمكن قياس التكاليف المتعلقة به بصورة موثوقة .يتم
إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل .يتم أيضا االعتراف بتكاليف الخدمات اليومية للممتلكات واآلالت
والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حال تكبدها.

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

يتم إدراج األعمال رأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا أي خسارة انخفاض في القيمة مسجلة ويتم رسملتها كممتلكات
وآالت ومعدات عندما تصبح جاهزة لالستخدام المعد من أجله.

االستهالك

يمثل االستهالك التوزيع المنهجي للمبلغ القابل لالستهالك على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .ويمثل المبلغ القابل
لالستهالك تكلفة أصل أو أي مبلغ آخر يمثل التكلفة ناقصا القيمة المتبقية.
يتم االعتراف باالستهالك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر
لكل جزء من الممتلكات والمعدات .يتم استهالك الموجودات المؤجرة وتكلفة تطوير العقارات المستأجرة والمباني
المقامة على أرض مستأجرة على مدى مدة عقد اإليجار وأعمارها اإلنتاجية ـ أيهما أقصر ،إال إذا كان هناك تأكيد
معقول بأن المجموعة ستحصل على ملكية األصل في نهاية مدة اإليجار .ال يتم استهالك األرض.
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 4-3الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

االستهالك (تتمة)
يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية سنويا على األقل وتعدل على أساس مستقبلي ،إذا كان
ذلك مطلوبا .للحصول على مزيد من المعلومات حول تقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ،يرجى الرجوع
إلى اإليضاح .6
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة:
مباني
تحسينات على المأجور
آالت ومعدات
مكائن ومعدات
سيارات وصهاريج
تجهيزات وأثاث
أجهزة حاسب آلي ومعدات

مدة اإليجار  /االمتياز أو من  10إلى  40سنة ـ أيهما أقصر
مدة اإليجار  /االمتياز أو من  10إلى  28سنة ـ أيهما أقصر
مدة اإليجار  /االمتياز أو من  5إلى  20سنة ـ أيهما أقصر
سنتان إلى  25سنة
 5إلى  10سنوات
 5إلى  10سنوات
سنتان إلى  5سنوات

 5-3الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند االعتراف األولى .إن تكلفة الموجودات غير
الملموسة المكتسبة نتيجة تجميع أعمال تمثل القيمة العادلة لتلك الموجودات في تاريخ االستحواذ .بعد االعتراف األولي،
تحمل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض متراكمة في القيمة .ال تتم رسملة
الموجودات غير الملموسة المنتجة داخليا  -باستثناء تكاليف التطوير المرسملة  -ويتم اظهار المصروفات ذات الصلة
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم تكبدها .يتم تقييم األعمار االنتاجية للموجودات غير الملموسة
لتكون أما محددة أو غير محددة.
يتم اطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر االنتاجي المحدد على مدى العمر االنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها
لتحديد انخفاض في القيمة إذا كان هناك مؤشرا على أن األصل غير الملموس يمكن أن يكون تعرض النخفاض في
القيمة .يتم مراجعة فترة اإل طفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل
في نهاية كل فترة مالية .يتم احتساب التغيرات في العمر االنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية
المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما يقتضي الحال ،ويتم اعتبارها كتغيرات
في التقديرات المحاسبية .يتم إدراج مصروف االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح
أو الخسارة ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة للموجودات غير الملموسة.

حقوق امتياز الميناء
تتم عمليات المجموعة بخصوص الميناء بموجب ترتيبات امتياز طويلة األجل .تعترف المجموعة بحقوق االمتياز في
الميناء الناتجة عن ترتيب خدمة االمتياز ،والتي تخضع لسيطرة القطاع العام ("المانح") أو يقوم بتنظيم الخدمات المقدمة
واألسعار المحددة وكذلك يسيطر على أي حصة جوهرية متبقية في البنية التحتية مثل الممتلكات والمعدات في حال
كانت البنية التحتية خاصة بالمانح أو تم إنشاؤها أو شراؤها من قبل المجموعة كجزء من ترتيبات خدمة االمتياز.
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 5-3الموجودات غير الملموسة (تتمة)

حقوق امتياز الميناء (تتمة)
تعترف المجموعة بالموجودات غير الملموسة الناتجة عن ترتيب خدمة االمتياز عندما يكون لها الحق في فرض رسوم
الستخدام البنية التحتية الخاضعة لالمتياز .يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستلمة كثمن نقدي مقابل القيام باإلنشاء
أو تطوير الخدمات في ترتيب خدمة االمتياز بالقيمة العادلة عند االعتراف األولي فيما يخص القيمة العادلة للخدمات
المقدمة.
تتضمن حقوق امتياز الميناء جميع التكاليف المتكبدة فيما يخص انشاء محطات للحاويات .تدرج حقوق امتياز الميناء
بالتكلفة ناقصا إطفاء التكلفة .إن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل غير الملموس في ترتيبات خدمة االمتياز هي الفترة من
بداية قدرة المجموعة على فرض رسوم على العامة الستخدام البنية التحتية وحتى نهاية مدة االمتياز وهي  32سنة أو
طيلة عمر الموجودات األساسية ـ أيهما أقصر (انظر اإليضاح .)7

الموجودات غير الملموسة األخرى
يتم قياس الموجودات غير الملموسة األخرى ،بما فيها البرامج ،التي تكتسبها المجموعة وتكون ذات أعمار إنتاجية
محددة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض في القيمة المتراكمة.
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تؤدي لزيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في أصل محدد ذات صلة.
جميع النفقات األخرى ،بما فيها النفقات الخاصة بالشهرة المنتجة داخليا والعالمات التجارية ،يتم االعتراف بها في قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة حال تكبدها.
يتم حساب اإلطفاء على مدى تكلفة األصل ،أو مبلغ آخر يحل محل التكلفة ناقصا القيمة المتبقية .تتراوح األعمار
اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة األخرى من سنتين إلى  5سنوات.
 6-3العقارات االستثمارية
العقارات االستثمارية هي الممتلكات المحتفظ بها إما لتحصيل إيرادات إيجار أو لزيادة رأس المال أو كليهما ،ولكنها
ليست للبيع ضمن دورة األعمال العادية أو خالل االستخدام في اإلنتاج أو توريد البضائع أو تقديم الخدمات أو لألغراض
اإلدارية.
يتم قياس العقارات االستثمارية بداية بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعامالت .الحقا لالعتراف األولى ،تسجل العقارات
االستثمارية بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تتضمن تلك التكاليف تكلفة
استبدال أجزاء من العقارات االستثمارية وتكاليف االقت راض إلنشاء مشاريع طويلة األجل في حال تم استيفاء معايير
االعتراف .في حال كانت هناك ضرورة الستبدال أجزاء جوهرية من العقارات االستثمارية في فترات معينة ،فإن
المجموعة تعترف بتلك األجزاء كموجودات مستقلة ذات أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها وفقا لذلك .يتم االعتراف
بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حال تكبدها.
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 6-3العقارات االستثمارية (تتمة)
يتم الغاء االعتراف بالعقارات االستثمارية سواء عندما يتم استبعادها (أي في تاريخ حصول المستلم على السيطرة) أو
عندما يتم سحبها نهائيا من االستخدام وال يتوقع من استبعادها الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية .يتم االعتراف
بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فترة االستبعاد.
يتم تحديد مبلغ الثمن الذي يجب تضمينه في الربح أو الخسارة والناتج عن إلغاء االعتراف بالعقارات االستثمارية وفقا
لمتطلبات تحديد سعر المعاملة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء".
تتم التحويالت إلى (أو من) العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من
عقارات استثمارية إلى ممتلكات يشغلها مالكيها ،فإن تكلفة المحاسبة الالحقة هي قيمة االستهالك في وقت تغيير
االستخدام .في حال أصبحت الممتلكات التي يشغلها مالكيها هي عقارات استثمارية ،فإن المجموعة تحاسب عن تلك
الممتلكات وفقا للسياسة المحددة بموجب الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.
 7-3عقود اإليجار
تقوم المجموعة بتقييم العقد في البداية لتحديد ما إذا كان العقد هو ،أو يحتوي على ،عقد إيجار .إذا كان العقد عقد إيجار
فإنه ينقل الحق في السيطرة على استخدام األصل المحدد لفترة من الزمن إلى المجموعة مقابل عوض.

المجموعة كمستأجر
تقوم المجموعة بتطبيق نهج واحد لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار ذات المدد القصيرة
األجل وعقود اإليجار للموجودات المتدنية القيمة .تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإليجار لتنفيذ دفعات اإليجار وإدراج
حق استخدام الموجودات التي تمثل حق استخدام الموجودات األساسية.

 )1حق استخدام الموجودات
تقوم المجموعة بإدراج حق استخدام الموجودات في تاريخ بدء عقد اإليجار (تاريخ توافر األصل حق االستخدام) .يتم
قياس حق استخدام الموجودات بالتكلفة ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وتُعدل بحسب أي إعادة
قياس اللتزامات عقود اإليجار .تتضمن تكلفة حق استخدام الموجودات قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف
المباشرة األولية ودفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي محفزات إيجار مستلمة .يتم استهالك
حق استخدام الموجودات على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل ـ أيهما
أقصر.
إذا كان ت ملكيه األصل المستأجر تنتقل إلى الشركة في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء،
فيحتسب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .تخضع حق استخدام الموجودات النخفاض القيمة .يرجى
الرجوع إلى السياسات المحاسبية الواردة في فقرة "انخفاض قيمة الموجودات غير المالية".

 )2التزامات اإليجار
في بداية عقد اإليجار ،تقوم الشركة بإدراج التزامات اإليجار ال ُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار.
تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثابتة (تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية) ناقصا أي محفزات إيجار مستحقة االستالم،
ودفعات إيجار متغيرة القيمة بناء على المؤشر أو المعدل ،والمبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية .تتضمن
دفعات اإليجار أيضا سعر الممارسة لخيار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات المتصلة
بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي الشركة الحق في انهاء عقد اإليجار .ودفعات اإليجار المتغيرة التي ال
تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصروف (إال إذا تم تكبدها إلنتاج بضاعة) في الفترة التي يحصل فيها
الدفع.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 7-3عقود اإليجار (تتمة)

 )2التزامات اإليجار (تتمة)
عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان
معدل الفائدة الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري .بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس
اعتماد الفائدة وخفض المبلغ عند دفع اإليجارات .كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا ما كان
هناك تعديال أو تغيرا في مدة العقد أو تغيرا في مدفوعات اإليجار (أي تغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن
التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل هذه مدفوعات اإليجار) أو تغير في تقييم خيار شراء األصل األساسي.

 )3عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المتدنية القيمة
تقوم الشركة بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل على ما لديها من عقود إيجار قصيرة األجل
للمكائن والمعدات (مدة اإليجار  12شهرا أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تتضمن خيار الشراء) .كما تقوم بتطبيق
استثناء االعتراف بعقود اإليجار للموجودات المنخفضة القيمة على ما لديها من عقود إيجار بخصوص المعدات المكتبية
والتي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إدراج دفعات اإليجار سواء بالنسبة للعقود قصيرة األجل أو للموجودات منخفضة القيمة
كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة سريان عقد اإليجار.

المجموعة كمؤجر
يتم تصنيف عقود االيجار التي ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري كعقود
تأجير تشغيلي .يتم تحميل التكاليف األولية المباشرة الناتجة عن التفاوض والترتيب لعقد التأجير التشغيلي على القيمة
الدفترية لألصل المؤجر ويتم إدراجها على مدى مدة عقد التأجير على نفس األساس ـ مثل إيرادات اإليجار .تدرج
إيرادات التأجير المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم اكتسابها.
 8-3المخزون
يمثل المخزون قطع الغيار والتوريدات األخرى .وتقاس بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ـ أيهما أقل .تستند تكلفة
المخزون بصورة أساسية على مبدأ المتوسط المرجح وتتضمن النفقات المتكبدة القتناء المخزون والتكاليف األخرى
المتكبدة إلحضاره للموقع وبحالته الراهنة .إن صافي القيمة القابلة للتحقق عبارة عن سعر البيع التقديري ضمن دورة
األعمال العادية مخصوما منها التكاليف التقديرية والالزمة إلنفاذ البيع .تقوم المجموعة بتكوين مخصص مقابل خسائر
المخزون نتيجة لعوامل مثل التقادم والخلل الفني أو التلف الطبيعي وخالفه.
 9-3النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع /
االستثمارات ذات السيولة العالية القصيرة األجل بمواعيد استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ،إن وجدت ،والمتاحة للمجموعة
دون أي قيود .وألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وأرصدة بنكية
وودائع مرابحة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 10-3األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة واحدة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من نقد وأرصدة بنكية وذمم مدينة تجارية واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر واستثمار في شركة زميلة ومستحق من جهات ذات عالقة ومطلوبات مالية تتكون من قروض
طويلة األجل وتسهيالت بنكية وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى.
 )1الموجودات المالية

االعتراف األولى والقياس
يتم قياس الموجودات المالية عند االعتراف األولي بقيمها العادلة .يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها
سواء بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج
أعمال المجموع ة إلدارتها .باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري ،فإن المجموعة
مبدئيا تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائدا ،في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الربح أو الخسارة  ،تكاليف المعاملة .يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي مكون مالي جوهري على
سعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء".
من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يجب أن ينتج
عنها تدفقات نقدية والتي هي " فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" .يشار إلى هذا التقييم أنه
اختبار " فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" ويتم على مستوى األدوات.
يتم االعتراف بالمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب
الئحة أو اتفاقية في السوق (التجارة العادية) في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع
األصل.

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق ،تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:
 )1الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة.
 )2الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
 )3الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

أ) الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)
تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حال تم استيفاء كال الشرطين التاليين:
•
•

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ
أو فائدة على أصل المبلغ القائم.

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّال وتخضع النخفاض القيمة .يتم
االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استبعاد األصل ،أو تعديله أو انخفاض قيمته.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 10-3األدوات المالية (تتمة)
 )1الموجودات المالية (تتمة)

ب) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات الدين

تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حال استيفاء الشرطين التاليين:
• االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
• ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ
أو فائدة على أصل المبلغ القائم.
فيما يخص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يتم االعتراف بالدخل من الفائدة وإعادة
تقييم صرف العملة األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو عكس القيود في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتحتسب
بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .تدرج تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر.
عند االستبعاد ،فإن التغير في القيمة العادلة المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر يعاد تدويره في الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق الملكية
عند االعتراف األولي ،يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات
حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا لشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار
المحاسبة الدولي ( ) 32األدوات المالية :العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة .تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة
على حدة.
ال يتم أبدا تدوير األرباح والخسائر من هذه الموجودات المالية في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح
كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند نشوء الحق في الدفع ،إال عندما تستفيد المجموعة من هذه
المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي ،وفي هذه الحالة ،يتم تسجيل األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن
أدوات حقوق ال ملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير معرضة لتقييم انخفاض القيمة.

ج) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة،
والموجودات المالية المحددة عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالية
المطلوب قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة .يتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم اقتناؤها
لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب .إن المشتقات ،بما فيها المشتقات الضمنية الموحدة ،تصنف أيضا على
أنها محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة .إن الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ليست
فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم تصنف وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
بغض النظر عن نموذج األعمال .وبغض النظر عن معايير أدوات الدين التي يتم تصنيفها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،كما هو موضح أعاله ،وقد يتم تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي إذا كان ذلك سيؤدي إلى إلغاء أو تقليل التطابق المحاسبي بصورة جوهرية.
تقيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة مع
تسجيل صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

28

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 10-3األدوات المالية (تتمة)
 )1الموجودات المالية (تتمة)
تقييم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل محتفظ بموجبه على مستوى المحفظة ألن هذا
يعكس الطريقة التي يدار بها العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة .تتضمن المعلومات ما يلي:
• العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة للسياسات المطبقة .وبشكل محدد ،إذا ما كانت استراتيجية
اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات الفائدة التعاقدية أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد للمحفظة أو يكون هناك توافق بين
مدة الموجودات المالية ومدة المطلوبات التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع
الموجودات.
• 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.
• كيفية تعويض المدراء ،أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات
النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها،
• تكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية .إال
أن المعلومات حول أنشطة المبيعات ال تعتبر منفصلة ،ولكن تعتبر جزءا 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"
أو "كثافة العمل" .إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للمجموعة،
فإن المجموعة ال تغير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ،ولكن يتم دمج المعلومات
عند عمل تقييم للموجودات المالية ـ المستحدثة أو المشتراة حديثا ـ في المستقبل.
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الربح أو الخسارة ألنها غير محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية
تعاقدية وبيع موجودات مالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
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 10-3األدوات المالية (تتمة)
 )1الموجودات المالية (تتمة)
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ ("ضوابط
مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ")
لغرض القيام بهذا التقييم ،فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي" .الربح" هي ثمن
القيمة المالية للوقت ،واالئتمان ومخاطر االقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معينة
وتكاليف االقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،إضافة لهامش الربح.
عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو الربح ،فإن المجموعة تأخذ
في اعتبارها األحكام التعاقدية لألداة .يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقدية يمكنها تغيير
توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط .عند القيام بالتقييم ،تأخذ المجموعة في
اعتبارها ما يلي:
•
•
•
•
•

األحداث الطارئة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،
مزايا الرفع،
المبالغ المدفوعة مقدما وشروط التمديد،
الشروط التي تقيد مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من موجودات محددة (أي ترتيبات أصل دون حق
الرجوع) ،و
المزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت ،أي التعديل الدوري لمعدالت الربح.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 10-3األدوات المالية (تتمة)
 )2المطلوبات المالية

االعتراف االولي والقياس
تصنف المطلوبات المالية ،عند االعتراف األولي ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو التكلفة
المطفأة .يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وبعد خصم التكاليف العائدة مباشرة إلى المعامالت
في حال التمويل والذمم الدائنة.

القياس الالحق
يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تحتوي المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض
المتاجرة والمطلوبات المالية المحددة عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تصنف
المطلوبات المالية كمطلوبات محتفظ بها بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في المستقبل
القريب.
ت ُدرج األرباح أو الخسائر للمطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم تحديد
المطلوبات المالية عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التاريخ األولي لالعتراف ،فقط
في حال تم استيفاء المعايير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (.)9

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
بعد االعتراف األولي ،تقاس المطلوبات المالية ،غير تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعّال .يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر نتيجة إللغاء االعتراف بالربح من
خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعّال وعند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
يتم احتساب تكلفة اإلطفاء باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء ورسوم أو تكاليف والتي تعتبر جزءا ال
يتجزأ من معدل الفائدة الفعّال .يتم تضمين إطفاء معدل الفائدة الفعّال كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 )3إلغاء االعتراف

الموجودات المالية
يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي (أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية
متماثلة) (أي استبعادها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:
•
•

انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل
دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير" ،أو (أ) قيام المجموعة فعليا بتحويل كافة مخاطر
ومنافع األصل أو (ب) عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل
السيطرة على األصل.
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 )3إلغاء االعتراف (تتمة)

الموجودات المالية (تتمة)
عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير ،فإنها تقوم
بتقييم إذا ما ،وإلى أي مدى ،احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية .إذا لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة
حول سيطرتها على األصل ،فإن المجموعة تستمر في
جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم ت ّ
االعتراف باألصل المحول إلى المدى الذي تستمر عالقة الهيئة به .وفي تلك الحالة ،تستمر المجموعة في االعتراف
بالمطلوبات المرتبطة باألصل .ويقاس األصل المحول وااللتزام المرتبط على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي
احتفظت بها المجموعة.
ويُ قاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ
يمكن مطالبة المجموعة بسداده ـ أيهما أقل.

المطلوبات المالية
يتم إلغاء قيد االلتزام المالي عند الوفاء به أو انتهاؤه أو الغاؤه .وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض
وحسب شروط مختلفة تماما أو أن شروط االلتزام الحالي يتم تعديلها بشكل جوهري ،فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل
يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد .يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية
المعنية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 )4مقاصة االدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود
حق حالي نافذ نظاما لتسوية المبالغ المدرجة وكان هناك نية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على
أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
 11-3االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية

الموجودات المالية
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة
من الموجودات المالية .يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد تعرض أو تعرضت النخفاض القيمة
فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف األولي لألصل وكان
لحدث الخسارة تأثيرا عل ى التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن
تقديرها بصورة موثوق بها .قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات على أن المدينين أو مجموعة من المدينين
يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تأخير أو تعثر في سداد الفوائد أو أصل المدفوعات ،واحتمال دخولهم في حالة إفالس
أو حالة إعادة هيكلة مالية أخرى وحيث تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية
المستقبلية التقديرية ،مثل الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات السداد.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 11-3االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية (تتمة)

الموجودات المالية (تتمة)
تعترف المجموعة بمخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة .بالنسبة للذمم المدينة تطبق المجموعة منهج مبسط في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.
وبالتالي ،ال تطبق التغيرات في مخاطر االئتمان ،ولكن بدال منذ ذلك تعترف بمخصص الخسارة على أساس العمر
الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير مالي .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصص على أساس
التجربة التاريخية لخسارة االئتمان المعدلة مقابل العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية.
تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعثر عند تجاوز مدة الدفع التعاقدية ( )90يوما .إال أنه في حاالت معينة قد تعتبر
المجموعة أن األصل ال مالي قد تعثر عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم
المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة.
يتم شطب األصل المالي عندما ال يكون هناك أي توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

الموجودات غير المالية
في تاريخ كل تقرير مالي ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على االنخفاض في القيمة .وفى حال وجود
مثل هذا المؤشر أو في حال كان هناك ضرورة للقيام باختبار انخفاض القيمة السنوي ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة
القابلة لالسترداد لألصل .إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدات المولدة للنقد ناقصا
تكاليف االستبعاد وقيمتها قيد االستعمال – أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد باألخذ في
االعتبار مع امالت السوق األخيرة .في حال عدم القدرة على تحديد هذه المعامالت ،يتم استخدام نموذج تقييم مالئم .يتم
تقييم القيمة قيد االستعمال بخصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لقيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ما قبل
الضريبة لتعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل .يتم تحديد المبلغ القابل
لالسترداد للموجودات الفردية ،ما لم ينتج األصل تدفقات نقدية إلى المجموعة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الناتجة
عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمتها
القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة لالسترداد.
ت ُدرج الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة .فيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن االنخفاض
في القيمة للوحدة المولدة للنقد يتم توزيعها مبدئيا لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات .ومن ثم يتم
تخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة من الوحدات) على أساس نسبي.
يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة عن طريق تقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد (أو مجموعة الوحدات)
التي ترتبط بها الشهرة .عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية ،يتم االعتراف
بخسارة انخفاض القيمة .ال يمكن عكس قيد خسارة انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.
 12-3المخصصات
تدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال
أن يُطلب من المجموعة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادية
ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام .وحيثما تتوقع المجموعة سداد بعض أو جميع المخصصات ـ على
سبيل المثال ـ بموجب عقد تأمين ،فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكدا فعليا .يتم
عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بعد طرح أي سداد.
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 12-3المخصصات (تتمة)
إذا كان تأثير القيمة الوقتية للمال جوهريا ،فيتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس
ـ حيثما يقتضي األمر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام .عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور
الوقت كتكلفة تمويل.
 13-3منافع الموظفين

منافع قصيرة األجل للموظفين
يتم صرف منافع الموظفين قصيرة األجل عند تقديم الخدمات ذات الصلة .يتم االعتراف بااللتزام من حيث المبلغ
المتوقع دفعه إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة مقدمة في السابق من قبل
الموظف ويمكن تقدير االلتزام بصورة يُعتد بها.

منافع ما بعد الخدمة
يتم احتساب التزام المجموعة بموجب نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممول وتحتسب عن طريق
تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي تحصل عليها الموظفين في الفترات الحالية والسابقة ،مع خصم ذلك المبلغ .يتم
احتساب التزامات منافع الموظفين المحددة سنويا عن طريق اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
يتم االعتراف مباشرة بإعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة والتي تشتمل على األرباح والخسائر االكتوارية في
قائمة الدخل الشامل اآلخر .تحدد المجموعة صافي مصروف الفائدة لصافي التزام المنافع المحددة للفترة عن طريق
تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية إلى صافي التزام المنافع المحددة،
مع األخذ في االعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة خالل الفترة كنتيجة لمدفوعات الفائدة .يتم االعتراف
بصافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة ببرامج المنافع المحددة تحت بند تكاليف موظفين في قائمة
الربح أو الخسارة.
 14-3توزيعات أرباح نقدية وتوزيعات غير نقدية على حملة األسهم في الشركة األم
تقوم المجموعة األم باالعتراف بالتزام لدفع توزيعات ارباح عندما يتم اعتماد التوزيع ولم يعد التوزيع وفقا لتقدير
المجموعة .وفقا للنظام األساسي للمجموعة ،يتم اعتماد التوزيع عندما يوافق عليه الشركاء .يتم تسجيل توزيعات األرباح
األولية كالتزام في الفترة التي تعتمد فيها من مجلس اإلدارة .يتم االعتراف بمبلغ مقابل توزيعات األرباح مباشرة في
حقوق الملكية.
يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة المعترف بها
مباشرة في حقوق الملكية.
عند توزيع الموجودات غير النقدية ،فإن أي فر ق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة
يدرج في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 15-3اإليرادات
تقوم المجموعة من خالل شركاتها التابعة والمنشآت التي تسيطر عليها سيطرة مشتركة وشركاتها الزميلة بالمشاركة
في األعمال التالية:
• تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات للحاويات وأعمال الحفر والردم.
• إدارة وتشغيل المستودعات ومشروع إعادة التصدير الواقع في أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي.
• تحلية المياه ومصانع المعالجة وبيع المياه.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 15-3اإليرادات (تتمة)
تعترف المجموعة بشكل عام باإليرادات في وقت ما باستثناء إيرادات التأجير المعترف بها على أساس التحقق الزمني
خالل فترات مستقبلية .تقوم المجموعة بتحويل السيطرة واالعتراف بعملية البيع عندما يتسلم العميل المنتج ألغلب عقود
اإليرادات .تستخدم اإلدارة أسعار قابلة للمالحظة لتحديد سعر البيع المستقل مقابل التزامات أداء مستقلة أو أسلوب
هامش التكلفة الزائدة عندما ال يكون السعر متوفرا .اختارت المجموعة االعتراف بتكلفة الشحن والنقل ،إن وجدت،
عندما تنتقل السيطرة للعميل كمصروف في التكاليف المباشرة.
في حال تجزأت عقد ألكثر من التزام أداء ،يتم توزيع إجمالي سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ حسب أسعار البيع
المستقلة المقدرة ذات الصلة بالبضائع أو الخدمات المتعهد بها لكل التزام أداء .عادة ما تبيع المجموعة منتجات
بمواصفات قياسية ذات مبيعات مستقلة قابلة للمالحظة مع التزام أداء منفرد.
يُصنف النقد المستلم مقدما مقابل اإليرادات التي يتم االعتراف بها كإيرادات متداولة مؤجلة  /غير مكتسبة ،باستثناء
الجزء المتوقع تسويته ألكثر من  12شهرا في قائمة المركز المالي الموحدة ،والتي يتم تصنيفها كإيرادات مؤجلة غير
متداولة.
تُقاس اإليرادات بمبلغ الثمن الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو تقديم الخدمات .يُستبعد من
اإليرادات المبيعات وضريبة القيمة المضافة والضرائب األخرى التي يتم تحصيلها تزامنا مع األنشطة التي ينتج عنها
إيرادات .ليس لدى المجموعة أي شروط دفع جوهرية حيث يتم استالم المدفوعات مقدما عند البيع أو بعده بفترة قصيرة.

بيع البضائع
يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع في وقت ما حيث يتم نقل السيطرة على البضاعة إلى العميل وعادة ما يكون
عند تسليم البضاعة .تأخذ المجموعة في اعتبارها إذا ما كان هناك أي وعود أخرى في العقد تعتبر التزام أداء مستقال
حيث تكون هناك ضرورة لتوزيع جزء من سعر المعاملة .عند تحديد سعر المعاملة لبيع البضائع ،تأخذ المجموعة في
اعتبارها تأثير الثمن المتغير ومكونات التمويل الجوهرية الحالية والثمن غير النقدي والثمن مستحق الدفع للعميل (إن
وجد).

تقديم الخدمات
تشارك المجموعة في توفير خدمات تشغيلية فيما يتعلق بعمليات الميناء ،وكذلك تقديم خدمات المساندة والصيانة .إذا تم
تقديم خدمات بموجب ترتيب واحد خالل فترات تقرير مالي مختلفة ،فعندها يتم توزيع الثمن على أساس القيمة العادلة
النسبية بين الخدمات المختلفة .تعترف المجموعة باإليرادات من تقديم الخدمات على أساس تقييم العمل الذي تم تأديته/
المكتمل (أي تم تسليمه وقبوله) بموجب االلتزام التعاقدي الذي يتم التعهد بأدائه وفقا ألمر العمل/العقد/أمر البيع.

إيرادات التأجير
يتم االعتراف باإليرادات من العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار المعنية .يتم
تأجيل إيرادات اإليجار المتعلقة بسنوات الحقة ويتم االعتراف بها كإيرادات على مدى الفترات المستقبلية .يتم االعتراف
بحوافز اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي اإليجار على مدى مدة عقد اإليجار.

الخصم على الكميات

تقدم المجموعة خصم على الكميات لبعض العمالء بمجرد أن تتجاوز مشترياتهم خالل الفترة حدا معينا في العقد .ومن
أجل تقدير الثمن المتغير للخصومات المستقبلية المتوقعة ،فإن المجموعة تطبق طريقة المبلغ األكثر احتماال حيث أن
الطريقة المختارة تتنبأ بشكل أفضل بالثمن المتغير الناشئ عن حق العميل في الحصول على الخصم على أساس حدود
الخصم على الكميات والشراء خالل الفترة .تقوم المجموعة بتطبيق المتطلبات على التقديرات المقيدة الخاصة بالثمن
المتغير وتعترف بالتزام مقابل الخصومات المستقبلية المتوقعة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 16-3المصروفات

التكاليف المباشرة
تمثل التكاليف المباشرة جميع المصاريف العائدة مباشرة إلى أو المتعلقة باألنشطة التشغيلية الرئيسية للمجموعة بما
فيها ،على سبيل المثال وليس الحصر ،استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وإطفاء الموجودات غير الملموسة
والتكاليف ذات الصلة العائدة مباشرة للموظفين وغيرها.

مصروفات البيع والتسويق
تتضمن أي تكاليف متكبدة للقيام بالبيع أو تسهيل أنشطة البيع في الشركة .تتضمن هذه التكاليف رواتب موظفي المبيعات
والتسويق والتوزيع والمصروفات اللوجيستية .كما تتضمن أيضا تخصيص بعض المصروفات العمومية المباشرة.

المصروفات العمومية واإلدارية

يتعلق هذا البند بالمصروفات التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائع أو خدمات .يتضمن أيضا تخصيص
مصروفات عمومية مباشرة والتي ال تعود بصورة محددة لتكلفة مباشرة أو مصروفات البيع والتوزيع.

إن توزيع المصروفات المباشرة بين تكلفة إيرادات ومصروفات بيع وتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية ،حيثما تكون
مطلوبة ،يتم على أساس ثابت.
 17-3تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية
إلعداده لالستخدام أو البيع كجزء من تكلفة األصل .ويتم تسجيل جميع التكاليف األخرى كمصروفات في الفترة التي
تحدث فيها .تتكون تكاليف االقتراض من مصروفات الفائدة على القروض والتسهيالت البنكية وعكس قيد الخصم على
المخصصات طويلة األجل.
 18-3إيرادات التمويل
تتكون إيرادات التمويل من إيرادات فائدة على أموال مستثمر بها .يتم االعتراف بإيرادات الفائدة حيث أنها تسجل في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طريقة الفائدة الفعّالة.
 19-3الزكاة والضرائب

الزكاة

تخضع المجموعة للزكاة وفقا ألحكام الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .يتم تحميل مخصص للمجموعة والزكاة
المتعلقة بملكية المجموعة في الشركة السعودية التابعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ضريبة الدخل الجارية
يتم قياس موجودات ومطلوبات ضرائب الدخل الجارية وفقا للمبلغ المتوقع استرداده أو سداده للسلطات الضريبية في
السنة الجارية .ان معدل الضريبة والقوانين الضريبة المستخدمة في احتساب المبلغ هي تلك المطبقة جوهريا كما في
تاريخ قائمة المركز المالي في المملكة العربية السعودية.

ضريبة الدخل المؤجلة

يتم تقدير الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروقات المؤقتة بين األساس الضريبي للموجودات
والمطلوبات وقيمها الدفترية حسب أغراض التقرير المالي في تاريخ التقرير المالي.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 19-3الزكاة والضرائب (تتمة)
ضريبة الدخل المؤجلة (تتمة)
يتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة:
• عندما ينشأ التزام الضريبة المؤجلة من االعتراف األولي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ليست تجميع أعمال،
في وقت المعاملة ،وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة.
• فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص
في ترتيبات مشتركة ،عندما يمكن السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة ويكون من المحتمل أال يتم
عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور.
يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم ،وترحيل مبلغ على حساب ضريبة
غير مستخدم وأي خسائر ضريبية غير مستخدمة .يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة على الحد الذي يكون فيه من
المحتمل توافر ربح خاضع للضريبة يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم وترحيل مبلغ على حساب
ضريبة غير مستخدم والخسائر الضريبية غير المستخدمة ،باستثناء:
• عندما ينشأ أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم من االعتراف األولي ألصل أو التزام
في معاملة ليست تجميع أعمال ،في وقت المعاملة ،وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة
للضريبة.
• فيما يتعلق بالف روقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في
ترتيبات مشتركة ،ويتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فقد للحد الذي يكون فيه من المحتمل عكس قيد
الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور ويكون الربح الخاضع للضريبة متاحا والذي يمكن بمقابله استخدام الفروقات
المؤقتة.
يتم فحص القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل معه
توافر ما يكفي من الربح الخاضع للضريبة بما يسمح باستخدام جزء أو جميع الموجودات الضريبية المؤجلة .يعاد تقييم
الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ اعداد كل تقرير مالي ،ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي
يحتمل معه تغطية الموجودات الضريبية المؤجلة من األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة.
ت ُقاس الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في السنة التي يتحقق فيها
األصل أو يسوى االلتزام بناء على معدل الضرائب (وأنظمة الضرائب) السارية المفعول في تاريخ التقرير المالي .يتم
إدراج الضريبة المؤجلة المتعلقة ببنود مسجلة خارج الربح أو الخسارة .تدرج بنود الضريبة المؤجلة هذه المتعلقة
بمعاملة أساسية في الدخل الشامل اآلخر أو تسجل مباشرة ضمن حقوق الملكية.
يتم الحقا االعتراف بالمنافع الضريبية المقتناة كجزء من تجميع األعمال ،ولكن دون استيفاء معايير االعتراف المستقل
في ذلك التاريخ ،في حال وجود معلومات جديدة حول الحقائق أو تغير في الظروف .يتم التعامل مع التعديل إما كخفض
في الشهرة (طالما أنها ال يتجاوز الشهرة) إذا تم تكبدها خالل فترة القياس أو االعتراف به في الربح أو الخسارة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 19-3الزكاة والضرائب (تتمة)
ضريبة الدخل المؤجلة (تتمة)
تقوم المجموعة بتسوية موجودات الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة وفقط ،وفقط إذا ،كان لها حق قانوني
نافذ لتسوية موجودات الضريبية الحالية ومطلوبات الضريبية الحالية وموجودات الضريبة المؤجلة والتزامات الضريبة
المؤجلة التي تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها نفس السلطة الضريبية ،إما نفس المنشأة الخاضعة للضريبة أو
المنشآت المختلفة الخاضعة للضريبة التي تنوي إما تسوية المطلوبات والموجودات الضريبية الحالية على أساس
الصافي ،أو لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد ،في كل فترة مستقبلية يكون فيها من المتوقع تسوية
أو استرداد مبالغ كبيرة لمطلوبات أو موجودات ضريبية مؤجلة.

ضريبة االستقطاع
تستقطع شركات المجموعة ضرائب على المعامالت مع جهات غير مقيمة وتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمين
أجانب وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي ال يتم إدراجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل
والتي يتم اقتطاع الضرائب نيابة عنه.

ضريبة القيمة المضافة

تُدرج المصروفات والموجودات بصافي قيمة الضريبة المضافة ،إال عندما ال يمكن استرجاع ضريبة القيمة المضافة
المتكبدة عند شراء أصول أو خدمات من الهيئة الضريبية ،وفي هذه الحالة تُدرج ضريبة القيمة المضافة كجزء من
تكلفة اقتناء األصل أو كجزء من مصروف البند حسب مقتضى الحال.

 20-3المعلومات القطاعية
قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات والعمليات والمنشآت:
• التي تعمل في أنشطة أعمال قد تتحصل منها على إيرادات وتتكبد مصروفات تتضمن اإليرادات والمصروفات
المتعلقة بالمعامالت مع أي مكونات أخرى للمجموعة؛
• يتم باستمرار تحليل نتائج عملياتها من قبل التنفيذي المسؤول عن صناعة القرار بالمجموعة من أجل اتخاذ
قرارات تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء؛ و
• التي تكون المعلومات المالية متاحة لها.
تتضمن نتائج القطاع التي يتم إعداد التقارير عنها للتنفيذي المسؤول عن صناعة القرار تلك البنود التي تعود مباشرة
إلى قطاع ما وتلك النتائج التي قد تعتمد على أساس معقول.
القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات والعمليات والمنشآت التي تعمل في أنشطة إنتاج اإليرادات ضمن بيئة
اقتصادية محددة والتي تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تكون في بيئة اقتصادية أخرى.
ألغراض اإلدارة ،يتم تنظيم المجموعة لوحدات أعمال على أساس منتجاتها وخدماتها ولدى المجموعة ثالثة قطاعات
تصدر تقاريرها:
• تطوير الميناء والعمليات
• ساحات لوجستية وخدمات مساندة
• تحلية وتوزيع مياه البحر
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .4المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
اعتبارا من  1يناير  2019م ،قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي التالية وفيما يلي تأثير هذا األمر
على المجموعة:
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار"
قامت المجموعة بتطبيق المعيار (" )16عقود اإليجار" ألول مرة .فيما يلي تفاصيل طبيعة وتأثير التغيرات نتيجة تطبيق
هذا المعيار المحاسبي الجديد:
يحل المعيار ( )16محل معيار المحاسبة الدولي (" )17عقود اإليجار" ،وتفسير لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقرير
المالي للمعيار (" ) 4إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار" ،وتفسير لجنة تفاسير المعايير للمعيار (" )15عقود اإليجار
التشغيلي – الحوافز" ،وتفسير لجنة تفاسير المعايير للمعيار (" )27تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل
قانوني لعقد اإليجار" .يحدد المعيار ( ) 16مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب
من المستأجرين إدراج معظم عقود اإليجار في قائمة المركز المالي.
تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار ( ) 16كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي
( .)17يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار سواء كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي باستخدام المبادئ المشابهة
الواردة في معيار المحاسبة الدولي ( .)17وبالتالي ليس للمعيار ( )16تأثير على عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة
هي المؤجر.
قامت المجموعة باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي المعدلة في تاريخ التطبيق األولي وهو  1يناير 2019م .وبموجب
هذه الطريقة ،يتم تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي مع التأثير التراكمي المثبت في تاريخ التطبيق األولي للمعيار .لقد
التحول من خالل عدم تقييم العقد كعقد إيجار أو تحتوي على عقد إيجار
اختارت الشركة استخدام وسائل المساعدة في
ّ
كما في  1يناير 2019م .وعوضا عن ذلك ،قامت الشركة بتطبيق المعيار فقط على العقود التي جرى تحديدها سابقا
كعقود إيجار بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ( )17والتفسير ( )4الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي
في تاريخ التطبيق األولي.
فيما يلي تأثير تطبيق المعيار ( )16كما في  1يناير 2019م (زيادة ( /نقص)) على النحو التالي:
لاير سعودي

الموجودات
حق استخدام الموجودات (إيضاح )22
مبالغ مدفوعة مقدما
تحويالت

230.459.708
()2.937.500
26.162.609
─────────────

مجموع الموجودات

253.684.817

المطلوبات
التزامات إيجار (إيضاح )22
مطلوبات أخرى غير متداولة ومتداولة

241.835.939
()14.313.731
─────────────

227.522.208

مجموع المطلوبات

════════════

لدى المجموعة عقود إيجار لبنود متنوعة من اآلالت والمكائن والسيارات والمعدات األخرى .قبل تطبيق المعيار ()16
قامت المجموعة بتصنيف كل عقد من عقودها (كمستأجر) في تاريخ بدء العقد سواء كعقد إيجار تمويلي أو تشغيلي.
عند تطبيق المعيار ( ،)16قامت المجموعة باستخدام ط ريقة واحدة لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار باستثناء
تحول محددة ووسائل
عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات المتدنية القيمة .يقدم المعيار متطلبات ّ
مساعدة تم تطبيقها من قبل المجموعة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .4المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار" (تتمة)

عقود اإليجار المصنفة سابقا ً كعقود إيجار تمويلي
لم تقم المجموعة بتغيير القيم الدفترية األولية للموجودات والمطلوبات المدرجة في تاريخ االعتراف األولي مقابل عقود
اإليجار المصنفة سابقا كعقود إيجار تمويلي (مثل :حق استخدام الموجودات والتزامات عقود اإليجار المساوية
لموجودات ومطلوبات عقود اإليجار المدرجة بموجب معيار المحاسبة الدولي ( .))17تم تطبيق متطلبات المعيار ()16
عن هذه العقود اعتبارا من  1يناير 2019م.

عقود اإليجار ال ُمحتسبة سابقا ً كعقود إيجار تشغيلي

قامت المجموعة بإدراج حق استخدام الموجودات والتزامات اإليجار للعقود المصنفة سابقا على أنها عقود إيجار
تشغيلي ،باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل أو عقود اإليجار للموجودات متدنية القيمة .تم إدراج حق استخدام
الموجودات ألغلب عقود اإليجار على أساس القيمة الدفترية وكأن المعيار كان قد طبق طوال الوقت ،بعيدا عن استخدام
معدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق األولي .في بعض عقود اإليجار ،يتم إدراج حق استخدام الموجودات بناء
على القيمة المساوية اللتزامات اإليجار ،والمعدلة بالنسبة ألي دفعات إيجار مدفوعة مسبقا وأي دفعات إيجار مستحقة
تم إدراجها في وقت سابق .لقد تم إدراج التزامات اإليجار استنادا إلى القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية
المخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق األولي.
كما قامت المجموعة بتطبيق وسائل المساعدة المتاحة من خالل ما يلي:

•
•
•
•
•

استخدام معدل خصم واحد لمحفظة من عقود اإليجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول،
االعتماد في تقييمها على مدى كون عقود اإليجار تخللها صعوبات فورا قبل تاريخ التطبيق األولي،
تطبيق إعفاءات العقود القصيرة األجل على العقود التي تنتهي مدتها خالل  12شهرا من تاريخ التطبيق األولي،
استثناء التكاليف المباشرة األولية من قياس حق استخدام الموجودات في تاريخ التطبيق األولي،
استخدام الوقائع السابقة في تحديد مدة اإليجار في العقود التي تتضمن خيارات التجديد أو اإلنهاء.

يمكن تسوية التزامات اإليجار كما في  1يناير 2019م مع التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر
2018م على النحو التالي:
لاير سعودي
الموجودات
التزامات عقود إيجار تشغيلي كما في  31ديسمبر 2018م
المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزايد كما في  1يناير 2019م

464.301.737
()222.465.798
──────────────

241.835.939

التزامات اإليجار كما في  1يناير 2019م

═════════════

المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزايد للمجموعة يتراوح ما بين  %4.9إلى .%5.5
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .4المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة (تتمة)
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" )9مزايا الدفع المسبق مع التعويض السلبي"
توضح التعديالت على المعيار ( )9بأن األصل المالي يستوفي متطلبات ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على
أصل المبلغ ب غض النظر عن األحداث أو الظروف التي تسبب اإللغاء المبكر للعقد ،وبغض النظر عن الطرف الذي
يدفع او يستلم التعويض المعقول من أجل اإللغاء المبكر للعقد.
أن أساس االستنتاجات للتعديالت الموضحة أن االنهاء المبكر للعقد يمكن أن يأتي نتيجة الشروط التعاقدية أو نتيجة
حدث خارج سيطرة أطراف العقد مثل تغير القانون أو النظام مما يؤدي إلى االنهاء المبكر للعقد.
تدخل التعديالت حيز التنفيذ لفترات التقرير المالي التي تبدأ في  1يناير 2019م أو بعد هذا التاريخ .يجب تطبيق هذه
تحول محددة فيما إذا ُ
طبقت في 2019م بدال
التعديالت بأثر رجعي ويُسمح بالتطبيق المبكر .تقدم التعديالت متطلبات ّ
من تطبيقها في 2018م مع بقية متطلبات المعيار (.)9
ليس للتعديالت على المعيار ( )9تأثير على القوائم المالية للمجموعة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( :)28بيع موجودات أو المساهمة في
موجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك
تعالج التعديالت التضارب بين المعيار ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( )28في التعامل مع فقدان السيطرة على شركة
تابعة يتم بيعها أو المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك .توضح التعديالت أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن
بيع موجودات أو المساهمة في موجودات تشكل عمال تجاريا ،كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3بين
المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك ،يتم االعتراف بها بالكامل .يتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن
بيع موجودات أو المساهمة في موجودات ال تشكل عمال تجاريا فقط في حدود حصص المستثمرين غير المتعلقة في
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .قام المجلس الدولي لمعايير المحاسبة بتأجيل تاريخ دخول هذه التعديالت حيز
التنفيذ إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب على المنشأة التي تقوم بالتطبيق المبكر للتعديالت بأثر مستقبلي .ال يوجد للمعيار
( )10أو معيار المحاسبة الدولي ( )28أي تأثير على المجموعة.
 .5المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ
ف يما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ،ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد ،حتى تاريخ إصدار التقرير المالي .تعتزم الشركة
تطبيق هذه المعايير ،إذا ما انطبق عليها ،عند دخولها حيز التنفيذ.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3ـ تعريف األعمال
أصدر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة تعديالت على تعريف األعمال في المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3تجميع
األعمال" لمساعدة المنشآت في تحديد فيما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المقتناة تعتبر أعماال أم ال .توضح
التعديالت الحد األدنى من المتطلبات ألي أعمال ،وتستبعد تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على إحالل
أي عناصر مفقودة ،وإضافة توجيهات لمساعدة المنشآت في تقييم ما إذا كانت العملية المقتناة جوهرية ،وتضييق مجال
التعريفات لألعمال والمخرجات ،وتقديم اختبار اختياري لمدى تر ّكز القيمة العادلة .تم تقديم أمثلة توضيحية جديدة مع
هذه التعديالت.
يجب تطبيق التعديالت على المعامالت المتعلقة بعمليات دمج األعمال أو االستحواذ على األصول التي يكون فيها تاريخ
االستحواذ في أو بعد فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تكون في  1يناير 2020م أو بعد هذا التاريخ .وبالتالي،
ال يتحتم على المنشآت العودة إلى مثل هذه المعامالت التي حصلت في فترات سابقة .يُسمح بالتطبيق المبكر ويجب
اإلفصاح عنه.
ليس للتعديالت على المعيار ( )3تأثير على المجموعة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .5المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ (تتمة)
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي (" :)7هيكلة مؤشر سعر الفائدة"
في سبتمبر 2019م ،أصدر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9والمعيار
الدولي للتقرير المالي ( )7تضمنت المرحلة األولى من جهود المجلس في االستجابة لتأثيرات هيكلة معدالت الفائدة بين
البنوك على التقارير المالية .تقدم التعديالت اعفاءات مؤقتة والتي تمكن محاسبة التحوط من االستمرار خالل فترة عدم
التيقن قبل استبدال مؤشر سعر الفائدة الحالي ببديل والذي يعتبر بال مخاطر سعر فائدة إلى حد بعيد .تنطبق التعديالت
على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2020م أو بعد هذا التاريخ .ومع ذلك ،ال يمكن ألي عالقات تحوط والتي
سبق إعادة تحديدها أن يتم إعادتها لسابق حالتها عند التطبيق ،كما ال يمكن ألي عالقات تحوط أن يتم تحديد مدى الفائدة
منها إال بعد وقوع الحدث المتحوط له .يُسمح بالتطبيق المبكر ويجب اإلفصاح عنه.
تحتفظ المجموعة بمشتقات ألغراض إدارة المخاطر وبعض هذه المشتقات محددة ضمن عالقات تحوط .يوجد في
أدوات المشتقات المتعلقة بمعدالت الفائدة والصرف األجنبي أسعار متغيرة بحسب تأثيرات هيكلة معدالت الفائدة بين
البنوك  .كما يوجد لدى المجموعة مطلوبات ذات أسعار متغيرة بحسب تأثيرات هيكلة معدالت الفائدة بين البنوك .يقوم
فريق الخزينة لدى المجموعة بمناقشة األطراف المقابلة للمطلوبات المالية إلعادة التفاوض بخصوص الشروط واألحكام
التعاقدية استعدادا لهيكلة مؤشر سعر الفائدة .والمجموعة بصدد التثبت من تأثير هيكلة معدالت الفائدة بين البنوك وعمل
التعديالت الالزمة في السنة المالية القادمة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف "المعلومات الجوهرية"
في أكتوبر 2018م ،أصدر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (" )1عرض القوائم
المالية" ومعيار المحاسبة الدولي ( )8لتتماشى مع تعريف "المعلومات الجوهرية" على مستوى جميع المعايير ولتوضيح
بعض جوانب التعريف .يوضح التعريف الجديد "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف
أو تحريف أو حجب للتأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة
على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية".
توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو ضخامة المعلومات أو كليهما .ينبغي على المنشأة تقييم المعلومات
سواء على مستوى جزئي أو كلي مع معلومات أخرى لتحديد إن كانت جوهرية أم ال في سياق القوائم المالية .تدخل
التعديالت حيز التنفيذ لفترات التقرير المالي التي تبدأ في  1يناير 2020م أو بعد هذا التاريخ .يجب تطبيق التعديالت
بأثر مستقبلي .يُسمح بالتطبيق المبكر ويجب اإلفصاح عن ذلك .لم تقم اإلدارة بالتطبيق المبكر للتعديالت وهي تتبنى
وجهة نظر أنه لن يكون لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية للمجموعة في المستقبل.
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )17عقود التأمين"
في شهر مايو 2018م أصدر المجلس الدولي للمعايير الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي (" )17عقود التأمين" وهو
بمثابة معيار محاسبة شامل جديد لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واالفصاح .عندما يدخل حيز التنفيذ،
فإن المعيار ( )17سيحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي (" )4عقود التأمين" الذي صدر في 2005م .ينطبق
المعيار ( ) 17على جميع أنواع عقود التأمين (التأمين على الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين) بصرف النظر عن
نوع المنشأة التي أصدرتها باإلضافة إلى بعض الضمانات واألدوات المالية مع مزايا المشاركة االختيارية .هناك بعض
اإلعفاءات التي ستطبق .يتمثل الهدف الكلي من المعيار ( )17في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين التي هي أكثر
فائدة وثباتا لشركات التأمين .وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( )4الذي يعتمد بدرجة كبيرة
على السياسات المحاسبية المحلية السابقة ،فإن المعيار ( )17يوفر نموذجا شامال لعقود التأمين الذي يغطي جميع نواحي
المحاسبة ذات الصلة .إن جوهر المعيار ( )17هو نموذج عام معزز بما يلي:
• تطبيق محدد للعقود مع خصائص المشاركة المباشرة (طريقة األتعاب المتغيرة)
• طريقة مبسطة (طريقة تخصيص العالوة) وبشكل رئيسي عقود قصيرة األجل

42

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .5المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )17عقود التأمين" (تتمة)
يسري تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17على فترات إعداد التقارير المالية اعتبارا من  1يناير 2021م أو
بعد هذا التاريخ مع إظهار أرقام مقارنة .يسمح بالتطبيق المبكر بشرط أن تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )15في أو قبل التاريخ الذي تم فيه ألول مرة تطبيق المعيار ( .)17ال
ينطبق هذا المعيار على المجموعة.
 .6الممتلكات واآلالت والمعدات

ممتلكات وآالت ومعدات
ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير
(إيضاح )1-6
ممتلكات ومعدات -عمليات محطة الميناء (إيضاح )2-6
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 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

315.005.474

312.038.100

29.393.479
530.020.984

30.916.200
553.989.651

874.419.937

896.943.951

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
مشطوب خالل السنة
تحويل إلى عقارات استثمارية (إيضاح )8
تحويالت خالل السنة (انظر اإليضاح أدناه)
في نهاية السنة
االستهالك التراكمي:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات خالل السنة
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2019م

أراضي
لاير سعودي

تحسينات على
المأجور
لاير سعودي

سيارات
وصهاريج
لاير سعودي

أدوات ومعدات
لاير سعودي

أثاث وتجهيزات
لاير سعودي

أجهزة حاسب آلي
لاير سعودي

مصنع تحلية المياه
لاير سعودي

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

66.808.150
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
───────
66.808.150
═══════

131.943
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
───────
131.943
═══════

16.168.793
2.247.050
()84.804
ــ
ــ
736.544
───────
19.067.583
═══════

15.230.854
174.916
()256.781
ــ
ــ
3.238
───────
15.152.227
═══════

12.082.613
165.004
()1.308.281
ــ
ــ
2.780.649
───────
13.719.985
═══════

6.193.123
192.407
()1.182.950
ــ
ــ
ــ
───────
5.202.580
═══════

320.572.681
1.079.222
()336.250
ــ
ــ
32.503.876
───────
353.819.529
═══════

100.662.759
25.929.947
ــ
()2.013.709
()134.568
()36.443.382
───────
88.001.047
═══════

537.850.916
29.788.546
()3.169.066
()2.013.709
()134.568
()419.075
─────────
561.903.044
═════════

ــ
ــ
ــ
───────
ــ
───────

131.943
ــ
ــ
───────
131.943
───────

11.479.045
1.131.853
()84.804
───────
12.526.094
───────

10.230.928
496.188
()255.043
───────
10.472.073
───────

8.827.912
1.737.955
()1.305.362
───────
9.260.505
───────

3.810.151
596.470
()1.127.033
───────
3.279.588
───────

191.332.837
20.199.764
()305.234
───────
211.227.367
───────

ــ
ــ
ــ
───────
ــ
───────

225.812.816
24.162.230
()3.077.476
─────────
246.897.570
─────────

66.808.150
═══════

ــ
═══════

6.541.489
═══════

4.680.154
═══════

4.459.480
═══════

1.922.992
═══════

142.592.162
═══════

88.001.047
═══════

315.005.474
═════════
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
أراضي
لاير سعودي
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
مشطوب خالل السنة (إيضاح )26
تحويل إلى عقارات استثمارية (إيضاح )8
تحويل إلى موجودات غير ملموسة
(إيضاح )3-7
تحويالت خالل السنة
في نهاية السنة
االستهالك التراكمي:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات خالل السنة
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2018م

تحسينات على
المأجور
لاير سعودي

سيارات
وصهاريج
لاير سعودي

أدوات ومعدات
لاير سعودي

أثاث وتجهيزات
لاير سعودي

أجهزة حاسب آلي
لاير سعودي

مصنع تحلية المياه
لاير سعودي

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

66.808.150
ــ
ــ
ــ
ــ

131.943
ــ
ــ
ــ
ــ

13.573.640
2.595.153
ــ
ــ
ــ

15.185.789
45.065
ــ
ــ
ــ

11.948.511
134.102
ــ
ــ
ــ

6.060.171
132.952
ــ
ــ
ــ

320.241.251
60.406
()917.493
ــ
ــ

67.845.211
37.789.364
()457.190
()2.897.171
()217.092

501.794.666
40.757.042
()1.374.683
()2.897.171
()217.092

ــ
ــ
───────
66.808.150
═══════

ــ
ــ
───────
131.943
═══════

ــ
ــ
───────
16.168.793
═══════

ــ
ــ
───────
15.230.854
═══════

ــ
ــ
───────
12.082.613
═══════

ــ
ــ
───────
6.193.123
═══════

ــ
1.188.517
───────
320.572.681
═══════

()211.846
()1.188.517
───────
100.662.759
═══════

()211.846
ــ
─────────
537.850.916
═════════

ــ
ــ
ــ
───────
ــ
───────

131.943
ــ
ــ
───────
131.943
───────

10.568.124
910.921
ــ
───────
11.479.045
───────

9.637.398
593.530
ــ
───────
10.230.928
───────

7.684.700
1.143.212
ــ
───────
8.827.912
───────

2.920.609
889.542
ــ
───────
3.810.151
───────

172.714.069
19.245.474
()626.706
───────
191.332.837
───────

ــ
ــ
ــ
───────
ــ
───────

203.656.843
22.782.679
()626.706
─────────
225.812.816
─────────

66.808.150
═══════

ــ
═══════

4.689.748
═══════

4.999.926
═══════

3.254.701
═══════

2.382.972
═══════

129.239.844
═══════

100.662.759
═══════

312.038.100
═════════
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
أ) يقع مصنع تحلية المياه ومحطات التعبئة في أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي لفترة  20عاما من  7مارس
2000م (الموافق  1ذي الحجة 1420هـ) .لدى شركة كنداسة لخدمات المياه خيار التجديد اتفاقية التأجير عند
انتهاء مدة عقد اإليجار األولي.
ب) تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي تمديد وتحديث منشآت تحلية المياه وأعمال إنشاء في منشأة رابغ
لتحلية المياه ومركز لوجيستي جديد ومشروع ساحات لوجيستية في جدة.
ج) تتضمن القيمة الدفترية ألعمال رأسمالية تحت التنفيذ تكاليف تمويل بمبلغ  9.9مليون لاير سعودي تتعلق بعكس قيد
بمبلغ التزام حق االستخدام (اإليضاح .)22
 1-6ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير
الحركة في ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير هي كما يلي:

التكلفة:
في بداية السنة
استبعادات خالل السنة
تحويل من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
في نهاية السنة
االستهالك التراكمي:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات خالل السنة
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2019م

تحسينات على
المأجور
لاير سعودي

مباني على
أرض مؤجرة
لاير سعودي

معدات
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

27.281.790
ــ
ــ
───────
27.281.790
───────

20.564.261
ــ
419.075
───────
20.983.336
───────

1.203.875
()41.300
ــ
───────
1.162.575
───────

49.049.926
()41.300
419.075
────────
49.427.701
────────

12.620.116
1.039.611
ــ
───────
13.659.727
───────
13.622.063
═══════

4.309.735
902.185
ــ
───────
5.211.920
───────
15.771.416
═══════

1.203.875
ــ
()41.300
───────
1.162.575
───────
ــ
═══════

18.133.726
1.941.796
()41.300
────────
20.034.222
────────
29.393.479
════════

تقع المباني والتحسينات على المباني المستأجرة على قطعة أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي لفترة إيجار سنوية
اسمية .تمتد اتفاقية اإليجار األولية لمدة  20سنة هجرية تبدأ من  15محرم 1419هـ (الموافق  11مايو 1998م) مع
فترة سماح لمدة سنتين هجريتين .في  22رمضان 1424هـ (الموافق  16نوفمبر 2003م) تم تمديد مدة اإليجار إلى
 40سنة هجرية.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
 1-6ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير (تتمة)
تحسينات على
المأجور
لاير سعودي
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
في نهاية السنة
االستهالك التراكمي:
في بداية السنة
المحمل للسنة
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2018م

مباني على
أرض مؤجرة
لاير سعودي

معدات
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

27.078.690
203.100
───────
27.281.790
───────

20.564.261
ــ
───────
20.564.261
───────

1.203.875
ــ
───────
1.203.875
───────

48.846.826
203.100
───────
49.049.926
───────

11.597.833
1.022.283
───────
12.620.116
───────

3.407.546
902.189
───────
4.309.735
───────

1.203.875
ــ
───────
1.203.875
───────

16.209.254
1.924.472
───────
18.133.726
───────

14.661.674
═══════
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16.254.526
═══════

ــ
═══════

30.916.200
═══════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
 2-6ممتلكات ومعدات ـ عمليات محطة الميناء
الحركة في الممتلكات والمعدات – عمليات محطة الميناء هي كما يلي:
تحسينات على
المأجور
لاير سعودي

سيارات
وصهاريج
لاير سعودي

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة

333.471.636
178.600

4.365.328
844.591

في نهاية السنة

─────────
333.650.236
─────────

───────
5.209.919
───────

أثاث وتجهيزات
لاير سعودي

أجهزة حاسب آلي
ومعدات
لاير سعودي

8.808.682
958.955
()201.242

آليات ومعدات
لاير سعودي

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

595.544
18.859.867

715.150.440
22.618.290
()450.437
──────────
737.318.293
──────────

18.459.424
978.590
()63.195
────────
19.374.819
────────

────────
9.566.395
────────

349.449.826
797.687
()186.000
─────────
350.061.513
─────────

االستهالك التراكمي:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات خالل السنة

42.225.549
20.285.777

2.625.733
654.136

في نهاية السنة

─────────
62.511.326
─────────

───────
3.279.869
───────

11.409.013
1.941.856
()55.525
────────
13.295.344
────────

7.120.754
971.862
()201.242
────────
7.891.374
────────

97.779.740
22.725.656
()186.000
─────────
120.319.396
─────────

───────

271.138.910
═════════

1.930.050
═══════

6.079.475
════════

1.675.021
════════

229.742.117
═════════

19.455.411
═══════

صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2019م

ــ

ــ

ــ

ــ

أ) تم رهن ممتلكات ومعدات للمجموعة ـ عمليات محطة الميناء مقابل تسهيالت إجارة (اإليضاح .)17
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ــ

───────
19.455.411
───────

ــ
ــ
ــ
───────

ــ

161.160.789
46.579.287
()442.767
──────────
207.297.309
──────────
530.020.984
══════════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
 2-6ممتلكات ومعدات ـ عمليات محطة الميناء (تتمة)

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
تحويل إلى موجودات غير
ملموسة (إيضاح )3-7
في نهاية السنة
االستهالك التراكمي:
في بداية السنة
محمل للسنة
استبعادات خالل السنة
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2018م

تحسينات على
المأجور
لاير سعودي

سيارات
وصهاريج
لاير سعودي

332.650.830
365.037
ــ
455.769

4.852.828
371.400
()858.900
ــ

أثاث وتجهيزات
لاير سعودي

()904.295

ــ
───────
333.471.636
───────

ــ
───────
4.365.328
───────

───────
18.459.424
───────

───────
8.808.682
───────

───────
349.449.826
───────

()86.176
───────
595.544
───────

22.025.801
20.199.748
ــ
───────
42.225.549
───────

2.895.799
588.834
()858.900
───────
2.625.733
───────

9.385.508
2.044.263
()20.758
───────
11.409.013
───────

6.020.636
1.100.118

77.132.743
23.082.860
()2.435.863
───────
97.779.740
───────

291.246.087
═══════

ــ
ــ

8.260.708
547.974

960.450
625.565

713.775.046
5.689.135
()4.227.565

349.164.235
3.182.230
()3.345.165
448.526

1.739.595
═══════

17.885.995
596.929
()23.500

أجهزة حاسب
آلي ومعدات
لاير سعودي

آليات ومعدات
لاير سعودي

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

ــ
ــ
ــ

7.050.411
═══════
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ــ

───────
7.120.754
───────
1.687.928
═══════

ــ

251.670.086
═══════

ــ

ــ
ــ
ــ
───────

ــ

───────
595.544
═══════

ــ

()86.176
─────────
715.150.440
─────────
117.460.487
47.015.823
()3.315.521
─────────
161.160.789
─────────
553.989.651
═════════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
 3-6فيما يلي توزيع محمل االستهالك للسنة:

تكاليف مباشرة
مصروفات بيع وتوزيع (إيضاح )24
مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )25

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

60.656.617
7.449.090
4.577.606

52.113.242
7.566.797
12.042.935

72.683.313

71.722.974

 .7الموجودات غير الملموسة
تتكون الموجودات غير الملموسة مما يلي:

حقوق امتياز الميناء (إيضاح )1-7
حق استعمال أرض (إيضاح )2-7
موجودات غير ملموسة أخرى (إيضاح )3-7

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

1.067.739.776
ــ
2.644.862

1.133.082.390
26.162.608
2.857.616

1.070.384.638

1.162.102.614

تم رهن موجودات غير ملموسة ـ حقوق امتياز الميناء مقابل تسهيالت إجارة من بنوك محلية (اإليضاح .)17
 1-7حقوق امتياز الميناء
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) هي شركة تابعة للمجموعة ولديها اتفاق مع الهيئة
العامة للموانئ السعودية ("الهيئة" أو "موانئ") إلنشاء محطات للحاويات في منطقة إعادة التصدير بميناء جدة اإلسالمي.
وقد تم نقل اتفاقية امتياز خدمة اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية هذه مع موانئ من قبل شركة لوجي بوينت إلى شركة
محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وتبدأ االتفاقية من  22شوال 1428هـ (الموافق  3نوفمبر 2007م) ومدتها هي
 32سنة .وفقا لتلك االتفاقية ،في نهاية فترة االم تياز ،فإن الممتلكات والمعدات األساسية لحقوق امتياز الميناء يجب
تحويلها إلى موانئ .تبدأ الشركة التابعة عملياتها التجارية األولية من  22ديسمبر 2009م (الموافق  5محرم 1431هـ).
يتم إطفاء حقوق امتياز الميناء على مدى العمر اإلنتاجي للموجودات األساسية (التي تمثل الممتلكات والمعدات) أو فترة
االمتياز المتبقية ـ أيهما أقصر .تم توزيع جميع تكاليف اإلطفاء للسنة إلى تكاليف مباشرة (اإليضاح .)37
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .7الموجودات غير الملموسة (تتمة)
 1-7حقوق امتياز الميناء (تتمة)
الحركة في حقوق امتياز الميناء كما يلي:
 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

التكلفة:
في بداية السنة
استبعادات

1.710.555.638
ــ

1.711.145.484
()589.846

في نهاية السنة

1.710.555.638

1.710.555.638

اإلطفاء:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات

577.473.248
65.342.614
ــ

512.516.475
65.494.040
()537.267

في نهاية السنة

642.815.862

577.473.248

صافي القيمة الدفترية

1.067.739.776

1.133.082.390

 2-7أرض حق االستخدام
حصلت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ،وهي شركة تابعة للمجموعة ،على حق
إيجار أرض من موانئ .قامت الشركة التابعة بنقل األرض حق االستعمال لشركة تابعة أخرى بسعر العقد األصلي .إن
األرض حق االستعمال المتحصل عليه هو لمدة  31سنة وشهرين وتنتهي في  14محرم 1461هـ (الموافق  8فبراير
2039م) وتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت .اعتبارا من  1يناير 2019م صافي القيمة العادلة لألرض حق االستخدام
تم تحويله إلى "حق استخدام الموجودات" بناء على التطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي (( )16اإليضاح .)22
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .7الموجودات غير الملموسة (تتمة)
 3-7الموجودات غير الملموسة األخرى
تتكون الموجودات غير الملموسة األخرى من برامج حاسب آلي وتراخيص برامج تستخدمها شركات المجموعة إلدارة
أنشطتها المالية والتشغيلية .فيما يلي الحركة في موجودات غير ملموسة أخرى:
 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
تحويالت من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ (إيضاح  6و)2-6

20.791.908
1.898.573
ــ

20.230.480
263.406
298.022

في نهاية السنة

22.690.481

20.791.908

اإلطفاء:
في بداية السنة
المحمل للسنة

17.934.292
2.111.327

16.093.884
1.840.408

في نهاية السنة

20.045.619

17.934.292

صافي القيمة الدفترية

2.644.862

2.857.616

فيما يلي توزيع مخصص اإلطفاء المح ّمل للسنة:

تكاليف مباشرة
مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )25
مصروفات بيع وتوزيع (إيضاح )26
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 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

1.198
138.309
1.971.820

116.411
101.172
1.622.825

2.111.327

1.840.408

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .8العقارات االستثمارية
فيما يلي الحركة في العقارات االستثمارية:
تحسينات على
المأجور
لاير سعودي
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
تحويالت من ممتلكات ومعدات (إيضاح )6
االستهالك المتراكم:
في بداية السنة
المحمل للسنة
في نهاية السنة

مباني على
أرض مستأجرة
لاير سعودي

132.532.824
ــ
134.568
132.667.392

107.998.677
ــ
ــ
107.998.677

57.238.545
5.980.490
63.219.035

40.277.316
3.388.369
43.665.685

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

240.531.501
ــ
134.568
240.666.069
97.515.861
9.368.859
106.884.720

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

240.273.931
40.478
217.092
240.531.501
87.843.443
9.672.418
97.515.861

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2019م

64.332.992

69.448.357

في  31ديسمبر 2018م

67.721.361

75.294.279

133.781.349
143.015.640

تمثل العقارات االستثمارية المستودعات المؤجرة للعمالء ألغراض التخزين لفترة ال تقل عن  12شهرا.
تقع المباني والتحسينات على المباني المستأجرة على قطعة أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي لفترة إيجار سنوية
اسمية .تمتد اتفاقية اإليجار األولية لمدة  20سنة هجرية تبدأ من  15محرم 1419هـ (الموافق  11مايو 1998م) مع
فترة سماح لمدة سنتين هجريتين .في  22رمضان 1424هـ (الموافق  16نوفمبر 2003م) تم تمديد مدة اإليجار إلى
 40سنة هجرية.
تم توزيع مخصص االستهالك المح ّمل للسنة في التكاليف المباشرة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .9االستثمار في شركات زميلة

كما في  1يناير
حصة في نتائج شركات زميلة ،بالصافي
حصة في خسائر اكتوارية في شركات زميلة مسجلة في الدخل
الشامل اآلخر
توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة
كما في  31ديسمبر

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

121.114.973
27.372.268

110.971.249
23.745.408

()1.796.618
()14.268.855
132.421.768

793.260
()14.394.944
121.114.973

 1-9كما في  31ديسمبر 2019م ،يتكون االستثمار في شركات زميلة مما يلي:
نسبة المساهمة في رأس
المال الفعلية

الشركة الزميلة

األنشطة الرئيسية

دولة التأسيس

الشركة الدولية لتوزيع
المياه المحدودة (إيضاح
أ)

أعمال الصرف
الصحي وتنقية المياه
وتأجير معدات المياه

المملكة العربية
السعودية

%50

شركة خدمات المياه
والبيئة السعودية (إيضاح
ب)

أعمال الكهرباء والمياه
واألعمال الميكانيكية
والصيانة والتشغيل

المملكة العربية
السعودية

%31.85

شركة الجبر تالكي
السعودية المحدودة

شركة زنمت اس ايه
فادوز (إيضاح ج)

2019م

2018م

%50

%31.85

القيمة الدفترية
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
لاير سعودي
لاير سعودي

81.610.509

7.685.124

71.909.835

11.337.843

مقاوالت ،إنشاءات
وعمليات صيانة
المصانع والمخازن

المملكة العربية
السعودية

%33.3

%33.3

41.480.770

37.007.775

التخزين والتداول
والوساطة في السلع

إمارة
لختنشتاين

%19

%19

1.645.365

859.520

132.421.768

121.114.973

أ) ليس لدى الشركة األم أي سيطرة مباشرة على إدارة وعمليات الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة وبالتالي تم تصنيفها
كشركة زميلة وتُعامل على هذا األساس.
ب) شركة خدمات المياه والبيئة السعودية مملوكة بنسبة  %49لشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة) ،والتي هي
مملوكة بنسبة  %65للشركة األم.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .9االستثمار في شركات زميلة (تتمة)
ج) شركة زنمت اس ايه فادوز مملوكة بنسبة  %25للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (شركة
تابعة) ،والتي هي بدورها مملوكة بنسبة  %76للشركة األم.
فيما يلي ملخص بالمعلومات المالية للشركات المستثمر بها والُمحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية:

 31ديسمبر 2019م
موجودات
مطلوبات
إيرادات
صافي الدخل
حصة من الدخل الشامل اآلخر
حصة من الربح

الشركة الدولية
لتوزيع المياه
المحدودة
لاير سعودي
262.735.075
100.420.912
233.306.395
19.770.081
()637.607
10.338.282

 31ديسمبر 2018م
موجودات
مطلوبات
إيرادات
صافي الدخل
حصة من الدخل الشامل اآلخر
حصة من الربح

266.055.658
122.098.362
257.091.101
15.539.279
308.763
7.775.644

الشركات الزميلة

شركة خدمات
المياه والبيئة
السعودية
لاير سعودي

شركة الجبر تالكي
السعودية المحدودة
لاير سعودي

شركة زنمت اس
ايه فادوز
لاير سعودي

14.533.941
956.796
20.334.370
4.431.184
ــ
2.171.280

189.037.153
83.479.440
258.866.775
38.443.336
()1.159.011
14.076.861

7.052.408
492.048
3.485.784
2.448.178
ــ
785.845

24.547.429
1.410.543
24.466.404
5.617.303
ــ
2.956.005

153.774.721
58.647.572
249.763.193
35.446.989
484.498
12.821.011

4.193.708
615.019
1.008.041
548.243
ــ
192.748

 .10الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أ) تتكون االستثمارات في حصص جروث جيت كابيتال كوربوريشن بي .اس .سي .على النحو التالي:
 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

الرصيد في بداية السنة
التغيرات في القيمة العادلة

17.899.897
()2.361.614

18.838.212
()938.315

الرصيد في نهاية السنة

15.538.283

17.899.897

في السنننة السننابقة ،اسننتثمرت شننركة بوابة البحر األحمر في صننندوق مشننترك يُدار من قبل بنك تجاري وفقا لشننروط
وأحكام اتفاقية تمويل إجارة .تم بيع االسنننننتثمار خالل السننننننة 2018م ونتج عن ذلك أرباح بالقيمة العادلة بمبلغ 0.49
مليون لاير سعودي.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .11الشهرة
سجلت المجموعة شهرة بمبلغ  9.3مليون لاير سعودي عند االستحواذ على شركة كنداسة لخدمات المياه ،شركة تابعة
للمجموعة .والحقا ،تم تسجيل انخفاض في القيمة بمبلغ  0.5مليون لاير سعودي وهو ما نتج عنه صافي قيمة دفترية
بمبلغ  8.8مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 8.8 :مليون لاير سعودي).
تقوم اإلدارة بفحص الشهرة سنويا لمعرفة مدى انخفاض قيمتها وعندما يكون هناك مؤشرا على انخفاض القيمة.
ألغراض اختبار انخفاض القيمة ،تم تخصيص الشهرة للشركة التابعة (أي وحدة توليد النقد) .قد تم تحديد المبلغ القابل
لالسترداد من وحدة توليد النقد على أساس حساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفق النقدي على أساس
الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا ومجلس إدارة كنداسة.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،تم فحص الشهرة لمعرفة إن كان هناك مؤشرا على انخفاض القيمة ،ولم
يتم تحديد أي مؤشر على انخفاض القيمة.
 .12مخزون ،صافي
يتكون المخزون مما يلي:

قطع غيار
مواد خام وكيماويات
نفط وزيوت ومياه محاله
ناقص :مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

25.199.480
235.335
748.472
26.183.287
()8.011.586

26.652.756
92.626
193.124
26.938.506
()5.635.851

18.171.701

21.302.655

 .13ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى

ذمم مدينة تجارية ،صافي (إيضاح )33
مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
تأمينات نقدية (إيضاح )31
مبالغ مدفوعة مقدما لموردين
الجزء غير المتداول من ذمم مدينة تجارية (اإليضاح أدناه)
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 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

69.043.545
20.349.646
2.254.980
8.440.773
100.088.944
ــ

86.722.446
25.002.691
1.454.980
2.894.131
116.074.248
()8.041.252

100.088.944

108.032.996

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .13ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى (تتمة)
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،اتفقت إحدى الشركات التابعة على إعادة جدولة الرصيد القائم المستحق
من عميل بمبلغ  10.3مليون لاير سعودي فيما يتعلق بإيجار أرض فضاء في منطقة اإليداع وإعادة التصدير .بموجب
ترتيب إعادة الجدولة ،تكون المبالغ مستحقة على مدى فترة من ثالث إلى أربع سنوات حتى يناير 2021م .وبالتالي،
تم خصم المبلغ بمعدالت الربح بالسوق وتسجيله كذمم مدينة طويلة األجل بقيمها الحالية كما في  31ديسمبر 2018م.
إال أنه خالل السنة الحالية ،أخفق العميل في السداد ودخل في إجراءات تصفية .وبالتالي ،قامت الشركة التابعة بتكوين
مخصص كامل  %100مقابل الذمم المدينة المستحقة من هذا العميل.
 .14النقد وما في حكمه
 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي
نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك
ودائع مرابحة (إيضاح )1-14

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

268,740
318.714
99,664,648 259.243.419
80,650,795 35.538.668
180,584,183 295.100.801

 1-14ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية محلية تستحق خالل فترة أقل من ثالثة أشهر بعائد مالي حسب األسعار السائدة
في السوق.
 .15رأس المال وتوزيعات األرباح
كما في  31ديسمبر 2019م ،يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من  81.6مليون سهم ( 31ديسمبر
2018م 81.6 :مليون سهم) قيمة كل منها  10لاير سعودي.
في  7مايو 2019م ،وافقت الجمعية العمومية على توزيعات أرباح نقدية بمبلغ  32.6مليون لاير سعودي ( 0,4لاير
سعودي لكل سهم) عن السنة 2018م (تم توزيع أرباح نقدية بمبلغ  24.48مليون لاير سعودي ( 0.3لاير سعودي
للسهم) في 2018م عن السنة 2017م) .تم دفع توزيعات األرباح بالكامل.
الحقا لنهاية السنة المنتهية في 2019م ،أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ  2رجب  1441هـ (الموافق  26فبراير 2020م)
بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ  48.96مليون لاير سعودي (بواقع  0.6لاير سعودي للسهم) حال الحصول على موافقة
المساهمين بهذا الشأن.
 .16االحتياطي النظامي
وفقا للنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي دخلها في كل سنة إلى االحتياطي النظامي
حتى يساوي هذا االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير متاح حاليا للتوزيع على المساهمين بالشركة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .17قروض طويلة األجل والتسهيالت البنكية

قروض طويلة األجل
ناقص :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

781.101.050
()240.711.549
540.389.501

852,440,751
()153,414,129
699,026,622

أ) خالل 2007م ،أبرمت شركة بوابة البحر األحمر ترتيب إجارة مع بنكين للحصول على قرض بمبلغ 1,271
مليون لاير سعودي .تسهيالت اإلجارة مضمونة بممتلكات ومعدات  -عمليات محطة الميناء وموجودات غير
ملموسة – حقوق امتياز الميناء لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (اإليضاح  .)6وسيتم سداد المبلغ
المتبقي من القرض على تسعة أقساط نصف سنوية ،بفترة استحقاق حتى ديسمبر 2023م .يترتب على القرض
عمولة بمعدل اإلقراض الداخلي بين البنوك السعودية (سايبور) باإلضافة إلى هامش الربح المتفق عليه .تتضمن
التسهيالت الجزء غير المطفأ من اإليجارات المدفوعة مقدما وغيره من الرسوم المدفوعة للبنوك والتي سيتم
إطفاءها خالل الفترة المتبقية من تسهيالت اإلجارة.
ب) خالل 2016م ،دخلت شركة بوابة البحر األحمر في ترتيب إجارة مع بنكين للحصول على قرض بمبلغ 260
مليون لاير سعودي لتوسيع مراسيها القائمة .تسهيالت اإلجارة مضمونة عن طريق ممتلكات ومعدات  -عمليات
محطة الميناء لشركة تابعة (اإليضاح  .)6يترتب على القرض عمولة بمعدالت تجارية (سايبور باإلضافة إلى
هامش ربح متفق عليه) ويسدد على تسعة أقساط نصف سنوية تنتهي في ديسمبر 2023م.
 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

قروض طويلة األجل
ناقص :الجزء المتداول (اإليضاح أدناه)

775.344.095
()238.940.177

844,912,426
()151,642,758

الجزء غير المتداول

536.403.918

693,269,668

ج) خالل 2016م ،دخلت شركة كنداسة في اتفاقية تسهيالت طويلة األجل مع بنك تجاري بمبلغ  24مليون 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 القرض .تم ضمان
القرض برهن ثانوي على ممتلكات ومعدات شركة كنداسة .كما في  31ديسمبر 2019م ،قامت شركة كنداسة
بسحب مبلغ  8.5مليون لاير سعودي من إجمالي مبلغ التسهيالت وهو  24مليون لاير سعودي.
 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

قروض طويلة األجل
ناقص :الجزء المتداول

5.756.954
()1.771.371

7,528,325
()1,771,371

الجزء غير المتداول

3.985.583

5,756,954
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .18منافع نهاية الخدمة للموظفين
تعمل الشركة وشركاتها التابعة بموجب خطة  /برنامج منافع نهاية خدمة غير ممولة لموظفيها الدائمين .فيما يلي الحركة
في التزام المنافع المحددة على مدار السنة:

الرصيد في  1يناير
متضمن في قائمة الربح أو الخسارة:
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

27.215.717

26,693,232

4.172.387
1.209.124
5.381.511

4,381,747
1,115,782
5,497,529

متضمن في قائمة الدخل الشامل اآلخر:
(أرباح)  /خسائر اكتوارية

8.847.677

()2,976,034

منافع مدفوعة

()1.974.846

()1,999,010

الرصيد في  31ديسمبر

39.470.059

27,215,717

افتراضات اكتوارية
يتعرض برنامج المنافع المحددة للعديد من المخاطر االكتوارية ،والمخاطر األكثر جوهرية هي مخاطر الراتب األخير،
الخصم  /مخاطر تذبذب معدل الفائدة ،مخاطر اآلجال الطويلة ومخاطر التضخم.
فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير المالي:

معدل الخصم
زيادات الرواتب المستقبلية  /معدل زيادة الرواتب المتوقعة
معدل تضخم األسعار
سن التقاعد

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

%3.2
%3
%2
 60سنة

%4,61
%3
%2
 60سنة

المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع المحددة هو  12.53سنة (2018م 13.41 :سنة).
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .18منافع نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
فيما يلي الحساسية اللتزام المنافع المحددة تجاه التغيرات في معدل الخصم بـمقدار  100نقطة أساس:

الزيادة في معدل الخصم
النقص في معدل الخصم

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

()4.948.361
4.948.361

()5.615.668
5.615.668

 .19مخصصات طويلة األجل

مخصص تكاليف استبدال موجودات (إيضاح "أ")
مخصص تكاليف تفكيك (إيضاح "ب")
أخرى

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

72.632.517
1.742.072
162.967
────────
74.537.556
════════

59,661,353
1,662,887
179,330
────────
61,503,570
════════

أ) مخصص تكاليف استبدال الموجودات
بموجب اتفاقية امتياز خدمة اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية المبرمة مع موانئ ،فإن لدى شركة محطة بوابة البحر
األحمر المحدودة ،شركة تابعة للمجموعة ،التزاما باستبدال بعض األليات والمعدات ("المعدات") خالل فترة االتفاقية.
قدرت إدارة الشركة أنه يجب على شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة تح ّمل مبلغ  479مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر 2018م 534 :مليون رسال سعودي) الستبدال المعدات.
فيما يلي الحركة في مخصص تكاليف استبدال الموجودات:

الرصيد في  1يناير
مخصص ( /عكس مخصص) للسنة
الرصيد في  31ديسمبر
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 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

59.661.353
12.971.164
────────
72.632.517
════════

65.843.826
()6.182.473
────────
59.661.353
════════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .19مخصصات طويلة األجل
أ) مخصص تكاليف استبدال الموجودات (تتمة)
فيما يلي االفتراضات المستخدمة في تقدير مخصص تكاليف استبدال الموجودات:

معدل الخصم
معدل تضخم أسعار المعدات

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

%5.14
%0.96

%6.62
%1.40

ب) مخصص تكاليف التفكيك
تمثل تكاليف تفكيك وإزالة اآلالت التابعة لشركة كنداسة من أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي لفترة  17سنة.
 .20األدوات المالية المشتقة
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،أبرمت شركة بوابة البحر األحمر عقد مقايضة يستحق بتاريخ  30يونيو
2023م.
وألغراض محاسبة التحوط ،تم تصنيف أدوات التحوط كتحوط تدفق نقدي .القيمة العادلة والقيمة االسمية للمشتقات هي
كما يلي:

القيمة االسمية
القيمة العادلة السلبية

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

430.051.555
════════
13.103.655
════════

521.037.209
════════
4.537.974
════════

يعتبر عقد المقايضة ساري المفعول وبلغ صافي الخسارة غير المحققة كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ  8.57مليون
لاير سعودي (2018م 4.54 :مليون لاير سعودي) تم تضمينه في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة تحت بند
"احتياطي تحوط تدفقات نقدية".
من المتوقع أن يؤثر المبلغ المدرج في احتياطي التدفقات النقدية في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة كما في 31
ديسمبر 2019م على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنوات القادمة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .21ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
100.557.487
5.161.030
7.429.797
4.310.587
8.443.058
32.955.812
─────────
158.857.771
═════════

مطلوبات مستحقة الدفع
إيرادات مؤجلة
ذمم دائنة تجارية
مبالغ مدفوعة مقدما من عمالء
زكاة وضريبة مستحقة الدفع (إيضاح )28
ذمم دائنة أخرى

105,726,854
10,699,815
8,168,527
4,007,638
4,152,611
26,956,350
────────
159,711,795
════════

 .22حق استخدام الموجودات
فيما يلي القيم الدفترية لحق استخدام الموجودات المدرجة والحركة التي طرأت عليها خالل الفترة:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
تعديالت
ّ
تحويل من موجودات غير ملموسة في تاريخ تطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي ( ،)16بالصافي (إيضاح )2-7

230.459.708

ــ

26.162.609
─────────
256.622.317
─────────

ــ
─────────
ــ
─────────

االستهالك:
()8.437.952
االستهالك للسنة
االستهالك للسنة (المصنف في األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ) ()6.359.125
─────────
241.825.240
في نهاية السنة
═════════

ــ
ــ
─────────
ــ
═════════
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .22حق استخدام الموجودات (تتمة)
فيما يلي القيم الدفترية اللتزام اإليجار والحركة التي طرأت عليها خالل الفترة:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
241.835.939
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
تعديالت
ّ
1.994.535
مصروف الفائدة للسنة
عكس قيد التزام إيجار (مصنف في أعمال رأسمالية تحت التنفيذ) 9.901.143
()6.715.179
دفع التزامات إيجار خالل السنة
─────────
247.016.438
كما في  31ديسمبر 2019م
═════════

ــ
ــ
ــ
ــ
────────
ــ
════════

 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
29.930.538
217.085.900
─────────
247.016.438
═════════

التزام إيجار متداول
التزام إيجار غير متداول

ــ
ــ
────────
ــ
════════

فيما يلي المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
14.797.077
1.994.535
─────────
16.791.612
═════════

مصروف استهالك حق استخدام الموجودات
مصروف فائدة على التزامات اإليجار
إجمالي المبلغ المدرج في الربح أو الخسارة
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ــ
────────
ــ
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .23إيرادات
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
504.359.819
91.768.225
79.755.885
─────────
675.883.929
═════════

خدمات شحن وتفريغ
بيع مياه صالحة للشرب
إيجارات وخدمات مساندة

388,350,918
92,920,193
83,433,753
─────────
564,704,864
═════════

 .24تكاليف مباشرة
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
309.714.794
66.722.105
39.140.145
─────────
415.577.044
═════════

خدمات شحن وتفريغ
تكلفة بيع مياه صالحة للشرب
إيجارات وخدمات مساندة

238,243,204
65,308,715
39,087,197
─────────
342,639,116
═════════

 .25مصروفات بيع وتوزيع
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
استهالك (إيضاح )6
رواتب وأجور ومنافع
منافع عامة واتصاالت
إعالن وتسويق
خسائر االئتمان المتوقعة على ذمم مدينة تجارية (إيضاح )33
إطفاء (إيضاح )7
استهالك حق استخدام الموجودات
أخرى
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7.449.090
6.275.782
667.485
997.063
15.849.444
138.309
375.444
1.109.975
─────────
32.862.592
═════════

7,566,797
5,566,361
751,791
637,817
393,378
101,172
ـــ
1,378,060
─────────
16,395,376
═════════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .26مصروفات عمومية وإدارية
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
90.891.723
14.218.393
2.404.640
4.577.606
6.107.145
1.971.820
44.130
ـــ
13.820.915
─────────
134.036.372
═════════

رواتب وأجور ومنافع
أتعاب قانونية ومهنية
منافع عامة واتصاالت وتوريدات مكاتب
استهالك (إيضاح )6
سفر
إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح )7
استهالك حق استخدام الموجودات
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ مشطوبة
أخرى

67,714,221
7,005,300
4,438,925
12,042,935
4,119,996
1,622,825
ـــ
2,897,171
17,750,758
─────────
117,592,131
═════════

 .27إيرادات أخرى
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
ـــ
5.604.747
47.709
3.334.273
─────────
8.986.729
═════════

مطالبة من مورد
عكس مخصص لم يعد مطلوبا
ربح من بيع ممتلكات ومعدات
أخرى

2.016.466
ـــ
1.100.000
5.665.222
─────────
8.781.688
═════════

 .28الزكاة وضريبة الدخل
تتكون الزكاة للسنة من التالي:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
5.892.112

مخصص الزكاة للسنة المتعلق بالشركاء السعوديين (إيضاح )1-28
مخصص ضريبة الدخل ( /عكس مخصص) للسنة المتعلق بالشركاء
()1.254.660
غير السعوديين (إيضاح )2-28
1.355.527
تعديالت متعلقة بالسنوات السابقة (إيضاح  1-28و)2-28
─────────
5.992.979
═════════
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3.992.582
813.527
ـــ
─────────
4.806.109
═════════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .28الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
 1-28فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
الرصيد في  1يناير
المح ّمل للسنة
تعديالت متعلقة بالسنة السابقة
مبالغ مدفوعة خالل السنة

4.586.438
5.892.112
1.007.850
()4.769.506
─────────
6.716.894
═════════

الرصيد في  31ديسمبر

5.096.080
3.992.582
ــ
()4.502.224
─────────
4.586.438
═════════

 2-28فيما يلي الحركة في مخصص ضريبة الدخل الحالية:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
الرصيد في  1يناير
المح ّمل للسنة
تعديالت متعلقة بسنوات سابقة
مبالغ مدفوعة خالل السنة

()433.827
3.153.005
347.677
()1.340.691
─────────
1.726.164
═════════

الرصيد في  31ديسمبر

()541.686
813.527
ــ
()705.668
─────────
()433.827
═════════

 3-28فيما يلي العناصر الرئيسية لضريبة الدخل:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
3.153.005
()4.407.665
─────────
()1.254.660
═════════

ضريبة الدخل الحالية (إيضاح )2-28
ضريبة الدخل المؤجلة (إيضاح )4-28
الرصيد في  31ديسمبر

ــ
ــ
─────────
ــ
═════════

تم تكوين مخصص ضريبة الدخل فيما يتعلق بالشركاء غير السعوديين بناء على حصة غير الشركاء السعوديين للسنة
بمعدل  %20من صافي الدخل المعدل.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .28الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
 4-28فيما يلي الحركة في أصل ضريبة الدخل المؤجلة خالل السنة:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
ضريبة الدخل المؤجلة والرصيد الختامي (إيضاح )3-28

4.407.665
═════════

ــ
═════════

 5-28الربوط الزكوية والضريبية

الشركة األم
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") ربوطا للسنوات من 2002م حتى 2008م وطالبت بالتزام إضافي
بمبلغ  25.8مليون لاير سعودي .تقدمت الشركة األم باعتراض على ربط الهيئة .أصدرت لجنة االستئناف العليا قرارها
خالل السنة .وعقب صدور القرار ،طالبت الهيئة بربط معدل بمبلغ  9.5مليون لاير سعودي .لم يضع الربط في الحسبان
مبلغ  3.9مليون لاير سعودي تم دفعه "تحت االعتراض" عند تقديم اعتراض إلى لجنة االستئناف العليا .تقدمت الشركة
باستئناف ضد القرار الصادر من لجنة االستئناف العليا إلى ديوان المظالم .باإلضافة إلى ذلك ،طلبت الشركة األم من
الهيئة إعادة النظر في ربطها المعدل .قام ديوان المظالم مؤخرا بإصدار قراره برفض إعادة النظر في االستئناف المقدم
من الشركة .تقوم الشركة بتقديم استئناف لمستوى الثاني لدى ديوان المظالم والذي رفض هذه القضية من ناحية إجرائية
دون األخذ في االعتبار المبررات المتعلقة بها ،وفي المقابل قامت الشركة بتقديم اعتراض على قرار ديوان المظالم
لدى المحكمة العليا .كما تم تصعيد القضية إلى األمين العام للجان الضريبية تماشيا مع األنظمة التي صدرت مؤخرا
بهذا الشأن.
أصدرت الهيئة ربوطا للسنوات من 2009م حتى 2013م بالتزام زكاة وضريبة استقطاع إضافي بمبلغ  10.95مليون
لاير سعودي .وقبلت الشركة بفرض زكاة بمبلغ  0.016مليون لاير سعودي وقامت بدفعها .قدمت الشركة استئنافا على
المبلغ المتبقي إلى الهيئة .أصدرت اللجنة االبتدائية قرارها بتخفيض االلتزام إلى  7.1مليون لاير سعودي .قامت الشركة
باالعتراض على قرار لجنة االستئناف العليا وقدمت ضمانا بنكيا بمبلغ  7.1مليون لاير سعودي ،بناء على فهمها لقرار
اللجنة االبتدائية .وبناء على األنظمة التي صدرت مؤخرا ،تم تحويل القضية فيما يتعلق بربوط السنوات من 2009م
إلى 2013م إلى األمين العام للجان الضريبية.
أصدرت الهيئة ربوطا للسنتين 2014م و2015م بالتزام إضافي بمبلغ  0,69مليون لاير سعودي .وقد تقدمت الشركة
األم باعتراض على ربوط الهيئة .أصدرت الهيئة ربطا معدال بالتزام زكوي مخفض بمبلغ  0.52مليون لاير سعودي.
تم تقديم اعتراض على المبلغ المتبقي لدى األمين العام للجان الضريبية .تم تحويل تواريخ االستماع إلى القضايا إلى
األمين العام للجان الضريبية والتي لم تحدد بعد.
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى  31ديسمبر 2018م .حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة ،لم تقم الهيئة بإصدار
ربوط للسنوات 2016م و2017م و2018م.

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

أنهت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة الربوط الزكوية والضريبية مع الهيئة حتى سنة 2013م وقدمت
إقرارات الزكاة وضريبة الدخل حتى سنة 2018م .حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة ،لم تقم الهيئة بإصدار ربوط
للسنوات من 2014م حتى 2018م.

قدمت شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ اإلقرارات الزكوية والضريبية حتى 2018م .حتى تاريخ هذه القوائم المالية
الموحدة ،لم تقم الهيئة بإصدار الربوط بعد.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .28الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
 5-28الربوط الزكوية والضريبية

الشركات التابعة (تتمة)
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ("شركة تابعة")

أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى  2008وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2018م .وحتى تاريخ
هذه القوائم المالية الموحدة ،لم تقم الهيئة بإصدار الربط للسنوات من  31ديسمبر 2009م حتى  31ديسمبر 2018م.

شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة ("شركة تابعة ")

أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى  2008وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2018م .لم تقم الهيئة
بإصدار الربط للسنوات من  31ديسمبر 2009م حتى  31ديسمبر 2018م.

شركة كنداسة لخدمات المياه ("شركة تابعة")
أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى سنة 2008م وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2018م .حتى
تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة ،لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنوات من  31ديسمبر 2009م حتى  31ديسمبر
2018م.
 .29ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسي عن طريق قسمة ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة القائمة خالل السنة.
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم العادية في الشركة األم
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في اإلصدار
الربحية األساسية والمخفضة للسهم

50.922.990
═════════
81.600.000
═════════
0,62
═════════

46,745,090
═════════
81,600,000
═════════
0,57
═════════

إن ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية حيث أن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة قيد
اإلصدار.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .30معامالت مع جهات ذات عالقة
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشركة والمنشآت الواقعة تحت
سيطرة الشركة أو تمارس سيطرة مشتركة عليها أو تؤثر على هذه األطراف بصورة جوهرية .يتم اعتماد سياسات
األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
أ) فيما يلي المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
مستحق من جهات ذات عالقة
الجهة ذات العالقة

العالقة

مبلغ المعاملة
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
لاير سعودي
لاير سعودي

الوصف

الشركة الدولية لتوزيع المياه
المحدودة

شركة زميلة

شركة العربية لتجارة
المواد السائبة

شركة شقيقة

إيجار أرض ومستودعات

شركة امبرو المحدودة

شركة شقيقة

خدمات مقدمة

بيع بضائع وخدمات

الرصيد كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
لاير سعودي
لاير سعودي

62.909.118

57.220.639

693.000

693.000

ــ

()38.081

()30.469

ــ

ــ

مصروفات متكبدة من المجموعة
نيابة عن شركة زميلة

188.734

2.176.893

ــ

ــ

13.858

241.022

خدمات مقدمة لشركة زميلة
مصروفات متكبدة من شركة
زميلة نيابة عن المجموعة

10.376.904

5.237

6,984,904
2,105,597

4,003

()14.841

()80.898

ــ

ــ

499.331

498.785

ــ

250,985

8.444.856

6.799.945

10.420

ــ

ــ

ــ

شركة خدمات المياه والبيئة
السعودية المحدودة

شركة زميلة

بيع بضائع وخدمات

5.010.303

4.574.610

309.637

331,625

شركة الكابالت السعودية

شركة شقيقة

إيجار أرض ومستودعات

244.047

366.492

210.035

242,892

شركة ايكوم العربية المحدودة

مدفوعات من المجموعة نيابة
شركة شقيقة عن الشركة الشقيقة

ــ

ــ

64.226

ــ

329.295

135.729

ــ

ــ

()133.828

()468.750

208.582

ــ

()36.081
()130.931

ــ
ــ

ــ
ــ

شركة الجبر تالكي
السعودية المحدودة

شركة زميلة خدمات مقدمة لشركة زميلة
توزيعات أرباح مستلمة من
شركة زميلة
مصروفات تحملتها شركة زميلة

شركة زينل للصناعات
المحدودة

شركة الحاج عبد هللا على رضا
وشركاه المحدودة

مساهم

شركة شقيقة

مدفوعات من المجموعة نيابة
عن المساهم
مصروفات مدفوعة بالنيابة
عن المجموعة
شراء بضائع

المجموع

10.420

ــ

──────
11.185.041

══════
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──────
9.920.006

══════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .30معامالت مع جهات ذات عالقة (تتمة)
مستحق لجهات ذات عالقة
الجهة ذات العالقة

شركة الكرم فيدكس للخدمات

العالقة

شركة شقيقة

شركة ايكوم العربية المحدودة
شركة زينل للصناعات
المحدودة

مبلغ المعامالت
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
لاير سعودي
لاير سعودي

الوصف

شراء بضائع وخدمات

شركة شقيقة

مدفوعات من المجموعة نيابة
عن الشركة الشقيقة

مساهم

مدفوعات من المجموعة نيابة
عن المساهم

10.219.308

()9.413.894

ــ

ــ

الرصيد كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
لاير سعودي
لاير سعودي
980.418

807.873

ــ

ــ

64.226

ــ

ــ

20.246

────── ──────
980.418

المجموع

892.345

══════ ══════

ب) تتكون تعويضات ومكافآت كبار موظفي اإلدارة مما يلي:

منافع موظفين قصيرة األجل
منافع ما بعد الخدمة

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

9.877.991
563.811
────────
10.441.802
════════

8,472,440
460,164
────────
8,932,604
════════

تتضمن منافع موظفين قصيرة األجل لكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة التعويضات والرواتب والمكافآت.
ج) تتكون تعويضات ومكافآت مجلس اإلدارة  /أعضاء اللجنة مما يلي:

أتعاب حضور اجتماعات
مكافآت أخرى
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 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

805.000
5.340.400
────────
6.145.400
════════

445,000
4,260,000
────────
4,705,000
════════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .31االرتباطات وااللتزامات الطارئة
في  31ديسمبر 2019م ،أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة خطابات ضمان بمبلغ  67.1مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر 2018م 42.1 :مليون لاير سعودي) مقابل هامش ربح نقدي بمبلغ  2.25مليون لاير سعودي تم إيداعه
( 31ديسمبر 2018م 1.45 :مليون لاير سعودي).
لدى المجموعة كما في  31ديسمبر 2019م ارتباطات ألعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ  141.7مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر 2018م 2.9 :مليون لاير سعودي) تتعلق بصورة رئيسية بمشروع إنشاء المركز اللوجستي الجديد
ومشروع ساحات لوجستية ومشروع إنشاء وتطوير محطة تحلية المياه.
 .32قطاعات األعمال
لدى المجموعة قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
•
•
•
•

تطوير الميناء والعمليات
ساحات لوجستية وخدمات مساندة
تحلية وتوزيع مياه البحر
غير موزعة :تتضمن األنشطة االستثمارية وعمليات المركز الرئيسي.

تقع قطاعات األعمال داخل المملكة العربية السعودية وتمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة.
تقوم اإلدارة العليا للشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة أعمال استراتيجية كل ثالثة أشهر على األقل.
تتضمن نتائج القطاعات التابعة لإلدارة العليا البنود العائدة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن تبويبها على أساس
معقول.
فيما يلي المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تابع .يتم قياس األداء على أساس إيرادات القطاع ،كما هو وارد في تقارير
اإلدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل اإلدارة العليا .يعرض الجدول التالي معلومات القطاعات (الموجودات
والمطلوبات واإليرادات وصافي الدخل) لكل قطاع من قطاعات األعمال كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر:
تطوير الموانئ
والعمليات
(ألف لاير سعودي)
 31ديسمبر 2019م
إيرادات خارجية
إيرادات بين القطاعات

القطاعات التابعة
الساحات اللوجستية قطاع تحلية مياه
البحر وتوزيعها
وخدمات الدعم
(ألف لاير سعودي)
(ألف لاير سعودي)

اإلجمالي
(ألف لاير سعودي)

504.827
()468

82.270
()2.514

92.728
()959

679.825
()3.941

──────

──────

──────

──────

79.756

91.769

675.884

إيرادات قطاعية

──────

504.359

──────

──────

──────

تكاليف مباشرة
التكلفة المباشرة بين القطاعات

313.189
()3.474

39.607
()467

66.722
ــ

419.518
()3.941

التكلفة القطاعية

309.715

──────
──────

──────

──────

──────

39.140

66.722

415.577

──────

──────
ــ

──────
ــ
ــ

──────
ــ

──────

675.884

──────
419.518
()3.941

──────
415.577

──────

اجمالي األرباح القطاعية

══════

194.644

══════

══════

══════

الربح العائد إلى مساهمي
الشركة األم

42.142

2.596

2.773

47.511

3.412

50.923

موجودات قطاعية

1.906.314

مطلوبات قطاعية

994.452

══════

ــ

──────

══════

══════

25.047

260.307

ــ
ــ

679.825
()3.941

══════

══════

40.616

──────

──────

غير موزعة
(ألف لاير سعودي)

اإلجمالي
(ألف لاير سعودي)

260.307

══════

══════

══════

══════

══════

522.672

236.847

2.665.833

240.269

2.906.102

══════
259.342

══════
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══════
32.374

══════

══════
1.286.168

══════

══════
28.899

══════

══════
1.315.067

══════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .32قطاعات األعمال (تتمة)
تطوير الموانئ
والعمليات
(ألف لاير سعودي)

القطاعات التابعة
قطاع تحلية مياه
الساحات اللوجستية
البحر وتوزيعها
وخدمات الدعم
(ألف لاير سعودي)
(ألف لاير سعودي)

اإلجمالي
(ألف لاير سعودي)

غير موزعة
(ألف لاير سعودي)

اإلجمالي
(ألف لاير سعودي)

 31ديسمبر 2018م
إيرادات خارجية
إيرادات بين القطاعات

388,666
()315

──────

83,504
()70

──────

──────

إيرادات قطاعية

──────

388,351

──────

──────

تكاليف مباشرة
تكلفة اإليرادات بين القطاعات

239,133
()890

39,402
()315

65,309
ــ

343,844
()1,205

──────
39,087

92,920

──────
──────

──────

83,434

93,740
()820

565,910
()1,205

──────
65,309

564,705

──────

التكلفة القطاعية

──────

238,243

──────

──────

──────

342,639

اجمالي األرباح القطاعية

150,108

44,347

27,611

222,066

ــ
ــ

──────
ــ

──────
ــ
ــ

──────
ــ

──────
ــ

565,910
()1,205

──────
564,705

──────
343,844
()1,205

──────
342,639

──────
222,066

══════

══════

══════

══════

══════

══════

الربح العائد إلى مساهمي
الشركة األم

18,963

18,174

5,230

42,367

4,378

46,745

══════

══════

موجودات قطاعية

══════

1,853,822

══════

══════

══════

══════

══════

مطلوبات قطاعية

1,017,108

37,813

24,444

1,079,365

26,937

1,106,302

══════

346,662

══════

══════

219,331

══════

══════

2,419,815

══════

══════

257,920

══════

══════

2,677,735

══════

 .33إدارة المخاطر المالية
تتعرض أنشطة المجموعة لعدد من المخاطر المالية :مخاطر السوق (تتضمن :مخاطر أسعار الفائدة ،ومخاطر العملة،
ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة ككل على تعزيز إدارة
السيولة وكذلك مراقبة متغيرات السوق ذات الصلة ،وبالتالي تسعى بصورة ثابتة لتقليل التأثير السلبي المحتمل على األداء
المالي للمجموعة .تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة للتحوط ضد التعرض لبعض المخاطر المحددة.
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أ و التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في سعر
السوق  .وتتضمن أسعار السوق أنواع المخاطر التالية :مخاطر أسعار الفائدة ،ومخاطر العملة ومخاطر األسعار األخرى
مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر السلع .إن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق هي القروض طويلة األجل وكذلك
المطلوبات طويلة األجل.

مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هو التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التذبذب في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي
والتدفقات النقدية للمجموعة .تعمل المجموعة على إدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طريق المراقبة المنتظمة لمحفظة أسعار
الفائدة الخاصة باألدوات المالية التي يترتب عليها فائدة.
إن غالبية قروض المجموعة تقوم على أساس معدالت فائدة متغيرة وتخضع إلعادة التسعير على أساس منتظم .عادة ما
تراقب اإلدارة بصورة منتظمة التغيرات في معدل الفائدة .أبرمت المجموعة عقد مقايضات سعر الفائدة (أدوات مالية مشتقة)
إلدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة .تم تصميم عقد مقايضات سعر الفائدة كتحوط تدفق نقدي.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .33إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر أسعار الفائدة (تتمة)
مع وجود زيادة  /نقص في السعر المتغير بنسبة  %1مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،فإن التأثير على حقوق
الملكية والربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة كان ليبلغ  3.6مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 3.5 :مليون
لاير سعودي).

مخاطر العملة األجنبية
تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم معامالت
المجموعة باللاير السعودي والدوالر األمريكي .إن المعامالت األخرى بالعمالت األجنبية غير جوهرية .تعتقد إدارة
المجموعة بأن التعرض لمخاطر العملة سيكون محدودا حيث أن الدوالر األمريكي مثبت تجاه اللاير السعودي .تتم
إدارة مخاطر العملة على أساس منتظم وتتم إدارة التذبذب في سعر الصرف على أساس مستمر.

مخاطر األسعار األخرى
ال تمتلك المجموعة أدوات متداولة وبالتالي فهي غير معرضة لمخاطر األسعار األخرى.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة
مالية .من أجل تخفيض التعرض لمخاطر االئتمان ،قامت المجموعة بتطوير عملية اعتماد رسمية بحيث يتم تطبيق
الحدود االئتمانية على العمالء .كما تقوم اإلدارة بصورة مستمرة بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان تجاه العمالء
وتكوين مخصص مقابل تلك األرصدة التي يوجد شك في استردادها .من أجل تخفيف مخاطر االئتمان ،لدى المجموعة
نظام لتحديد الحدود االئتمانية لعمالئها على أساس تقييم واسع النطاق على أساس محفظة العميل وتاريخ الدفع.
فيما يلي إجمالي أقصى تعرض للمجموعة لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير المالي:

الموجودات المالية
ذمم مدينة تجارية ،صافي
مستحق من جهات ذات عالقة
أرصدة لدى البنوك

 31ديسمبر 2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2018م
لاير سعودي

69.043.545
11.185.041
294.782.087
─────────
375.010.673
═════════

86,722,446
9,920,006
180.315.443
─────────
276.957.895
═════════

ت ُدار مخاطر االئتمان للعميل من كل وحدة أعمال خاضعة لسياسة المجموعة وإجراءاتها وسيطرتها المتعلقة بإدارة
مخاطر االئتمان للعمالء .يتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل على أساس بطاقة التصنيف االئتماني واسعة النطاق ويتم
تحديد حدود االئتمان الفردية وفقا لهذا التقييم .كما في  31ديسمبر 2019م ،كان أكبر  6عمالء ( 31ديسمبر 2018م:
أكبر  6عمالء) يمثلون تقريبا  31( %72ديسمبر 2018م )%61 :من الذمم المدينة التجارية القائمة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .33إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
يتم إجراء تحليل النخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير مالي باستخدام مصفوفة المخصص لقياس خسائر االئتمان
المتوقعة .تعكس الحسابات نتائج االحتمالية المرجحة والقيمة الزمنية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة في
تاريخ التقرير المالي بشأن األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية .إن
أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية .تم
مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء بصورة منتظمة .يوجد تأمين على بعض العمالء ،كلما كان ذلك ممكنا ،عن طريق
سندات ألمر نقدية أو وديعة مضمونة أو مبلغ مدفوع مقدما ،وهو ما يعتبر جزء ال يتجزأ من الذمم المدينة التجارية
ويتم وضعه في االعتبار عند احتساب انخفاض القيمة.
فيما يلي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية للمجموعة باستخدام مصفوفة المخصص:
 31ديسمبر 2019م
الحالية
لاير سعودي

أقل من  90يوم
لاير سعودي

 90ـ  180يوم
لاير سعودي

 365-271يوم
لاير سعودي

أكثر من سنة
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

مخاطر التعثر

34.552.243

30.323.345

1.900.998

7.029.056

12.465.670

86.271.312

خسائر االئتمان المتوقعة

144.054

251.788

81.306

4.744.489

12.006.130

17.227.767

──────

──────

──────

──────

────── ──────

34.408.189

30.071.557

1.819.692

2.284.567

459.540

══════

══════

══════

══════

══════ ══════

69.043.545

 31ديسمبر 2018م
الحالية
لاير سعودي

أقل من  90يوم
لاير سعودي

 90ـ  180يوم
لاير سعودي

 365-271يوم
لاير سعودي

أكثر من سنة
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

مخاطر التعثر

28.290.654

40.025.740

10.063.594

6.731.084

3.056.219

88.167.291

خسائر االئتمان المتوقعة

76.932

267.817

76.257

289.571

734.268

1.444.845

──────

──────

──────

──────

────── ──────

28.213.722

39.757.923

9.987.337

6.441.513

2.321.951

══════

══════

══════

══════

══════ ══════
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86.722.446

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .33إدارة المخاطر المالية (تتمة)
فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة مقابل الذمم المدينة التجارية:

الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة
المشطوب خالل السنة

 31ديسمبر 2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2018م
لاير سعودي

1.444.845
15.849.444
()66.522
─────────
17.227.767
═════════

5,550,939
393,378
()4,499,472
─────────
1,444,845
═════════

مخاطر االئتمان محدودة على األرصدة البنكية حيث أن األرصدة البنكية محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني
جيد من  A2إلى  A1وفقا للتقييم االئتماني لوكالة مودي .يتحفظ بجميع الحسابات البنكية لدى بنوك في المملكة العربية
السعودية.
إن المركز المالي للجهات ذات العالقة ثابت .ال يوجد متأخرات أو ذمم مدينة منخفضة القيمة من الجهات ذات العالقة.
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المنشأة صعوبة في الحصول على أموال لمقابلة التزاماتها المرتبطة باألدوات المالية
والتي يتم تسويتها نقدا أو بأصل مالي آخر  .مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة
قريبة من قيمته العادلة .تتم إدارة مخاطر السيولة على أساس منتظم عن طريق التأكد من توفر أموال كافية من خالل
التسهيالت االئتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية وكذلك المراقبة الوثيقة للتدفقات النقدية لداخل وخارج الشركة من
العمليات .يلخص الجدول التالي تاريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة استنادا إلى المدفوعات التعاقدية غير
المخصومة:
 31ديسمبر 2019م
قروض بنكية
ذمم دائنة تجارية ومبالغ
مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة

خالل سنة
لاير سعودي

سنة إلى  5سنوات
لاير سعودي

240.711.549

540.389.501

140.943.097
980.418
─────────
382.635.064
═════════

ـــ
ـــ
─────────
540.389.501
═════════

أكثر من  5سنوات
لاير سعودي
ـــ
ـــ
ـــ
─────────
ـــ
═════════

المجمــــوع
لاير سعودي
781.101.050
140.943.097
980.418
─────────
923.024.565
═════════

 31ديسمبر 2018م
قروض بنكية
ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة
الدفع ومطلوبات أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة

153,414,129

699,026,622

145,004,341
892,345
─────────
299,310,815
═════════

ـــ
ـــ
─────────
699,026,622
═════════
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ـــ
ـــ
ـــ
─────────
ـــ
═════════

852,440,751
145,004,341
892,345
─────────
998,337,437
═════════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .34إدارة رأس المال
بغرض إدارة رأسمال المجموعة ،يتكون رأس المال مما يلي :رأس المال الصادر وعالوة اإلصدار واالحتياطي النظامي
واألرباح المبقاة العائدة إلى حملة األسهم بالشركة .الهدف الرئيسي للمجموعة من إدارة رأس المال هو تعظيم القيمة
العائدة للمساهم.
تدير المجموعة هيكل رأسمالها وتقوم بعمل تعديالت عليه ،وذلك على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية
ومتطلبات التعهدات المالية .ومن أجل المحافظة على هيكل رأس المال وتعديله ،قد تقوم المجموعة بتعديل دفعة توزيعات
األرباح للمساهمين وإعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة .تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال
باستخدام معدل الحركة وهو صافي الدين مقسوما على إجمالي رأس المال زائد الدين.

إجمالي المطلوبات
ناقص :النقد وما في حكمه
صافي الدين
حقوق الملكية
إجمالي رأس المال
معدل الرفع

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

1.169.808.919
()295.100.801
──────────
874.708.118
1.591.035.180
──────────
2.465.743.298
──────────
%39
══════════

1,106,302,152
()180,584,183
──────────
925,717,969
1,571,432,775
──────────
2,497,150,744
──────────
%37
══════════

 .35القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن المعاملة لبيع أصل أو تحويل التزام تحدث إما:
• في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو
• في ظل غياب السوق الرئيسية ـ في السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام.
يجب أن تكون السوق ألرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات بأن المشاركين في السوق قد يستخدمون عند تسعير
الموجودات أو المطلوبات االفتراض بأن المشاركين في السوق يعملون لما يناسب مصالحهم االقتصادية .يأخذ قياس
القيمة العادلة للموجودات غير المالية في االعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصل
بأعلى وأفضل استخدام له أو ببيعه إلى مشارك آخر في السوق والذي قد يستخدم األصل بأعلى وأفضل استخدام له.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم التي تناسب الظروف والتي يوجد لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،مع تعظيم
استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
إن الموجودات والمطلوبات التي تم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية تصنف ضمن الهيكل الهرمي
للقيمة العادلة كما هو موضح أدناه ،استنادا إلى أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة:
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 .35القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
• المستوى األول :األسعار المتداولة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متماثلة.
• المستوى الثاني :أساليب تقييم حيث يكون أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة قابل
للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• المستوى الثالث :أساليب تقييم حيث يكون أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة
قابل للمالحظة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي.
وفيما إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من الهيكل
الهرمي للقيم العادلة ،فيتم عندئ ٍذ تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي للقيم العادلة
من حيث المستوى األدنى للمدخالت الجوهرية بالنسبة لكامل القياس.
تقوم المجموعة بتسجيل التحوالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي تحدث
في هذه التغيرات.
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها والهيكل
الهرمي للقيمة العادلة .وال يشمل ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تمثل تقديرا معقوال للقيمة العادلة.
القيمة الدفترية
لاير سعودي

 31ديسمبر 2019م

المستوى 3
لاير سعودي

الموجودات المالية

التكلفة المطفأة
ذمم مدينة تجارية
مستحق من جهات ذات عالقة
نقد وما في حكمه

71.298.525
11.185.041
295.100.801

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمار في أوراق مالية

15.538.283

ـــ
ـــ
ـــ

15.538.283

──────── ────────
393.122.650

15.538.283

════════ ════════
المطلوبات المالية
قروض وتسهيالت بنكية
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة
أدوات مالية مشتقة

781.101.050
140.943.097

980.418
13.103.655

ــ
ــ
ــ
13.103.655

──────── ────────
936.128.220

13.103.655

════════ ════════
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القيمة الدفترية
لاير سعودي

 31ديسمبر 2018م

المستوى 3
لاير سعودي

الموجودات المالية

التكلفة المطفأة

ذمم مدينة تجارية
مستحق من جهات ذات عالقة
نقد وما في حكمه

80.136.174
9.920.006
180.584.183

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمار في أوراق مالية

17.899.897

17.899.898

────────

────────

288.540.260

17.899.898

════════

════════

المطلوبات المالية
قروض وتسهيالت بنكية
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة
أداة مالية مشتقة

ــ
ــ
ــ

852.440.751
140.851.731
892.345
4.537.974

ــ
ــ
ــ
4.537.974

────────

────────

998.722.801

4.537.974

════════

════════

لم يتم تصنيف أي من الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في المستوى ا و.2

 .36شركات تابعة مملوكة جزئيا ً

حصص غير مسيطرة

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

346.622.791

329.328.943

تم اإلفصاح في اإليضاح  32حول القوائم المالية الموحدة في نطاق قطاع "تطوير وعمليات الميناء" عن المعلومات
المالية الملخصة حول الحصص غير المسيطرة الجوهرية في كل من "شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة" و
"شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ".
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 .37اتفاقية امتياز جديدة
قامت شركة تابعة للمجموعة وهي شركة بوابة البحر األحمر بتوقيع اتفاقية امتياز جديدة مع الهيئة العامة للموانئ
السعودية بتاريخ  23ديسمبر 2019م ("اتفاقية جديدة") .تتضمن المزايا التي توفرها االتفاقية الجديدة ما يلي ـ دون أن
تقتصر عليها:
•
•
•
•

تمنح االتفاقية شركة بوابة البحر األحمر حقوق تشغيل محطة الحاويات الشمالية إضافة إلى المحطة الحالية،
الحقوق التشغيلية للمحطات ستكون لمدة  30سنة من تاريخ سريان االتفاقية،
االتفاقية الحالية تعتبر الغية حال سريان االتفاقية الجديدة،
سيكون العقد سري المفعول في التاريخ المستقبلي المقترح وهو  1ابريل 2020م أو أي تاريخ يُتفق عليها بين
األطراف حال استيفاء جميع الشروط بالشكل الذي يرضي الطرف المقابل.

اإلدارة ،وبناء على الرأي القانوني ،تتبنى وجهة النظر الذي تشير إلى أن نتائج بعض الشروط السابقة يمكن أن تصبح
في حكم المؤكد في التاريخ المستقبلي حال اكتمالها .وبالتالي ،ال تعكس هذه القوائم المالية الموحدة التطبيقات المحاسبية
ـ إن وجدت ـ بخصوص شروط وأحكام االتفاقية الجديدة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة
(انظر اإليضاح .)7
 .38أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة للتوافق مع العرض في السنة الحالية .ال يوجد تأثير على إجمالي الدخل
الشامل أو حقوق الملكية إلعادة التصنيف.
 .39اعتماد القوائم المالية الموحدة
تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  26فبراير ( 2020الموافق  2رجب
.)1441
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