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 التنظيم واألنشطة -1

 
السعودية للخدمات الصناعية )"الشركة" أو "الشركة األم" أو "سيسكو"( هي شركة مساهمة تأسست وفقاً الشركة 

هـ 1409ربيع األول    7بتاريخ    223لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة رقم  
ربيع  10بتاريخ  4030062502م م(. الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رق1988أكتوبر  18)الموافق 

م(. تزاول الشركة نشاطها في االستثمار في وإدارة الشركات التابعة 1988نوفمبر  20هـ )الموافق 1409الثاني 
إضافة إلى أعمال صيانة وتشغيل وإدارة المصانع والمرافق الصناعية، واإلنشاء والنقل والتخزين والتخليص 

تحلية المياه وتوزيع ومعالجة كافة مرافقها وخدماتها، إنشاء وتشغيل محطات الجمركي والخدمات المتعلقة بها و
ً وعالمياً واالستثمار في جميع األنشطة السابقة. يتمثل  الوقود وخدمات الصيانة وتسويق منتجات المصانع محليا

لشركة األم في العنوان يقع المركز الرئيسي ل النشاط الرئيسي للشركة في االستثمار في الشركات التابعة وإدارتها.
 التالي:

 
 المركز السعودي لألعمال

  ،14221ص ب 
  ،21424جدة 

 المملكة العربية السعودية
 

تشتمل هذه القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة األم الشركة 
  "المجموعة"(:والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة بـ 

 
 

 الشركة
 

 بلد التأسيس
المساهمة الفعلية 

 في رأس المال
 

 األنشطة الرئيسية
  م2020 م 2021  
     
 

 الشركة السعودية لتنمية التجارة 
 والصادرات المحدودة )"تصدير"(  

 
 المملكة العربية 

 السعودية  

 
 

76% 

 
 

76% 

إدارة وتشغيل مشروع التخزين 
التصدير المقام على األرض وإعادة 

 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% 

 
 
 
 
 
 

99.28% 

تطوير وتشغيل المدن الصناعية 
وإنشاء وتشغيل المطاعم ومراكز 

التموين والمراكز الترفيهية وإقامة  
محطات الوقود وورش خدمات 

األراضي وصيانة السيارات وشراء 
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 الحاويات وكذلك أعمال 

 الحفر والردم.
 

 شركة البحر األحمر لتطوير 
 شركة مساهمة مقفلة –الموانئ   

 
 المملكة العربية 

 السعودية  

 
 

60.6% 

 
 

60.6% 

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة 
محطات الحاويات وكذلك أعمال 

 الحفر والردم.
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 )تتمة( التنظيم واألنشطة -1
 

 %4و %21,2اتفقت الشركة السعودية للخدمات الصناعية وشركتها التابعة )"تصدير"( على بيع حصص ملكيتهم 
محطة بوابة البحر األحمر المحدودة إلى مستثمرين محتملين حيث تم توقيع اتفاقية الشراء على التوالي في شركة 

 م بعد خضوعها لتحقيق بعض شروط. 2021كمل عملية البيع في النصف الثاني من السنة المالية  تيتوقع أن تس معهم.
 

 أساس اإلعداد -2
 
 بيان االلتزام 2-1
 

( "التقرير المالي األولي" 34األولية الموحّدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )تم إعداد هذه القوائم المالية 
المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين 

  والمحاسبين.
 

الموجزة جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الكاملة، ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة  
 م.2020ديسمبر  31ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات الهامة 2-2
 

قيام اإلدارة باستعمال تقديرات وأحكام وافتراضات تؤثر على يتطلب إعداد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة  
وقد تختلف  تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات.

المالية الموحدة األحكام والتقديرات واالفتراضات الجوهرية متوافقة مع القوائم و النتائج الفعلية عن تلك التقديرات
  م.2020ديسمبر  31السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في 

 
 19-تأثير كوفيد 
( على أنه جائحة 19-م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كرونا المستجد )كوفيد2020في مارس 

 31خالل السنة المنتهية في  .مستمرة في االنتشار في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية
م اتخذت الحكومة السعودية العديد من المبادرات الحتواء انتشار الفيروس، والتي تضمنت فرض 2020ديسمبر 

مما أدى إلى إغالق العديد من األعمال غير األساسية للحد أو  قيود على السفر والتجمعات وفرض حظر التجول.
ً للتأثير على عمليات  بالنظر وقف األنشطة حتى إشعار آخر. إلى هذه العوامل، أجرت إدارة المجموعة تقييما

المجموعة ككل وجوانب العمل وقد خلصت إلى أنه في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية، لم يكن هناك تأثير سلبي 
وهرية ، وال يتطلب ذلك عمل تغييرات ج19-عكسي جوهري على عمليات المجموعة وأعمالها نتيجة جائحة كوفيد

 على األحكام واالفتراضات والتقديرات الرئيسية.
  

  .19لم تتأثر أنشطة المجموعة بشكل جوهري بالقيود المفروضة بسبب كوفيد 
 

 تاريخه في هذه القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة.  حتى 19-وقد تم بيان اآلثار التشغيلية والمالية لكوفيد
ما في ذلك الوصول إلى النقد وطبيعة االنشطة واإلجراءات التي اتخذتها المجموعة يعمل المركز المالي القوي ب

حتى تاريخه واستمرارية األنشطة في التأكيد على أن لدى المجموعة القدرة على االستمرار ومواجهة التحديات 
مستقبلي في االفتراضات إال أنه، في ظل عدم التيقن الحالي، فإن أي تغير  .19-التي سببتها آثار جائحة كوفيد

والتقديرات قد ينتج عنه نتائج تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر 
وبما أن الوضع يتطور بسرعة مع حاالت عدم التيقن المستقبلية، فإن اإلدارة ستواصل تقييم  في الفترات المستقبلية.
 ورات المرتقبة.األثر استنادا إلى التط

 
 أساس القياس 2-3
 

تم إعداد هذه القوائم المالية االولية الموحّدة الموجزة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية 
  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واألدوات المالية المشتقة المسجلة بالقيمة العادلة.
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 )تتمة(  أساس اإلعداد -2
 
 عملة التشغيل والعرض 2-4

 
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحّدة الموجزة باللاير السعودي والذي يمثل عملة التشغيل والعرض 

  للمجموعة.
 
 أساس التوحيد -3

 
للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في تتكون هذه القوائم المالية األولية الموحّدة الموجزة من القوائم المالية 

  يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير المالي للشركة. .1اإليضاح 
 
 الشركات التابعة 3-1

 
تعتبر المجموعة مسيطرة على المنشأة، عندما تتعرض  الشركات التابعة هي منشآت تخضع لسيطرة المجموعة.

لديها الحق في الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك أو يكون 
 ولتحديد تعريف السيطرة، يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية: العوائد من خالل تحكمها في المنشأة.

 
 أن يكون للمجموعة نفوذ على المنشأة؛ ( 1
 في الحصول على عوائد متغيرة من ارتباطها بالمنشأة؛ و التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق ( 2
 أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة للتأثير على حجم عوائدها. ( 3

 
تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك 

 الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.عندما تشير 
 

إن نتائج الشركات  يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ بداية السيطرة إلى تاريخ التوقف عن السيطرة.
الدخل األولية الموحّدة الموجزة من  التابعة المقتناة أو المباعة خالل الفترة ــ إن وجدت ــ يتم إدراجها في قائمة

 تاريخ االقتناء أو حتى تاريخ البيع ـــ حسب ما هو مالئم.
 
 الحصص غير المسيطرة 3-2

 
تمثل الحصص غير المسيطرة جزءاً من صافي الدخل وصافي موجودات الشركات التابعة التي ال تملكها المجموعة 

شركاتها التابعة، ويتم عرضها بشكل منفصل ضمن قائمة الدخل األولية الموحّدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في  
الموجزة، كما تُعرض ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية الموحّدة الموجزة بشكل منفصل عن 

على الحصة  يتم تحميل أي خسائر متعلقة بالحصص غير المسيطرة في منشأة تابعة حقوق الملكية في المجموعة.
يتم احتساب التغيرات في حصة  غير المسيطرة حتى لو كان ذلك يتسبب في عجز رصيد الحصة غير المسيطرة.

 المجموعة في شركة تابعة ـــ والتي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.
 
 استبعاد المعامالت عند التوحيد 3-3

 
المجموعة وأي إيرادات ومصاريف غير محققة الناتجة عن التعامالت بين منشآت يتم استبعاد األرصدة بين منشآت  

ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة  المجموعة عند إعداد القوائم المالية األولية الموحّدة الموجزة.
 لألرباح غير المحققة فقط في حال أنه ال يوجد دليل على انخفاض القيمة.
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 )تتمة( أساس التوحيد -3
 
  االستثمار في شركة زميلة 3-4

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

 
االستثمارات في يتم مبدئياً تسجيل  الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً جوهرياً.

ً لطريقة حقوق الملكية، ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي  الشركات الزميلة بالتكلفة وتحتسب بعد ذلك وفقا
  األولية الموحّدة الموجزة بالقيمة المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد ــ أيهما أقل.

 
 ً لطريقة حقوق الملكية التكلفة زائداً تغيرات ما بعد االقتناء في حصة المجموعة من  تمثل القيمة المحتسبة وفقا

صافي موجودات الشركة الزميلة )الحصة من النتائج واالحتياطيات والمكاسب/ )الخسائر( المتراكمة( على أساس 
  آخر معلومات مالية متوفرة( ناقصاً االنخفاض في القيمة ــ إن وجد.

 
ة حقوق الملكية، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة إضافية النخفاض بعد تطبيق طريق

وتحدد المجموعة في كل تاريخ تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل  القيمة على استثمارها في الشركة الزميلة.
ب المجموعة قيمة االنخفاض وفي هذه الحالة تحتس موضوعي يدل على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة.

على أنه الفرق بين القيمة الممكن استردادها من الشركة الزميلة والقيمة الدفترية وتقوم بإدراج المبلغ ضمن "الحصة 
 في الدخل/)الخسارة( في الشركة الزميلة" في قائمة الربح أو الخسارة األولية الموحّدة الموجزة.

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

خالل قائمة الدخل األولية الموحّدة الموجزة بحيث تبقى القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي األولية 
نخفاض في القيمة( أو القيمة الموحّدة الموجزة بقيمتها المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية )قبل تكوين مخصص اال

  القابلة لالسترداد ــ أيهما أقل.
 

يتم استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة من التعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصة المجموعة 
 في الشركات الزميلة.

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  -4

 
تتماشى السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد 

م باستثناء تطبيق المعايير الجديدة 2020ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى لم تقم   .2021يناير   1السارية اعتباراً من  

م، 2021هناك العديد من التعديالت والتفسيرات التي تنطبق ألول مرة في سنة   صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ.
 ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة.

 
( ومعيار المحاسبة 9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ) :2المرحلة    -المرجعي "    سعر الفائدة  احالل"

( والمعيار الدولي للتقرير 4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7( والمعيار الدولي للتقرير المالي )39الدولي )
  (16المالي )

ر المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك بسعر فائدة بديل تقدم التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقاري
 خالي من المخاطر تقريباً.  تتضمن التعديالت الطرق المساعدة التالية:

 
تتطلب الطريقة المساعدة معالجة التغيرات التعاقدية او التغيرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها التعديل مباشرة  •

 الفائدة المتغير، وبما يماثل الحركة في أسعار الفائدة في السوق.كتغيرات على سعر 
السماح بعمل التعديالت المطلوبة وفقاً لتعديل سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون  •

 توقف العالقة التحوطية.
أداة سعر الفائدة الخالي  تقديم اعفاء مؤقت للمنشآت من تحقيق المتطلبات المحددة بشكل منفصل عند تخصيص •

  من المخاطر كتحوط لعنصر التحوط.
 

تنوي المجموعة استخدام  لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموجزة الموحدة للمجموعة.
 الطرق المساعدة في الفترات المستقبلية حال دخول حيز التنفيذ. 
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 اإليرادات -5
 

لفترة الثالثة أشهر   
 المنتهية في

 مارس  31
 م 2021

 )غير مراجعة(

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 مارس 31
 م2020

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي  
    

 123,824,888 206,755,883  خدمات شحن وتفريغ
 24,185,519 22,862,556  بيع مياه صالحة للشرب

 19,281,235 23,979,705  إيجارات وخدمات مساندة
  ────────── ───────── 
  253,598,144 167,291,642 
  ══════════ ═════════ 

 
 ربحية السهم -6
 

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

 
 

 لفترة الثالثة 
 أشهر المنتهية 

 مارس 31في 
 م 2021

 )غير مراجعة(

 لفترة الثالثة 
 أشهر المنتهية 

 مارس  31في 
 م2020

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 26,600,928 32,280,125 ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم العادية في الشركة األم
 ════ ══ ══ ═════ ═══ 

 81,600,000 81,600,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في اإلصدار
 ═════ ═══ ════ ══ ══ 

 األساسية والمخفضة من صافي الربح للفترةربحية السهم 
 0.33 0.40 العائدة إلى المساهمين في الشركة األم   
 ═════ ═══ ════ ══ ══ 
 

 إن ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسي حيث أن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
   م 2021مارس  31في 

 

15 
 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات -7
 

   تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات مما يلي: 
 مارس 31 

 م 2021
  ديسمبر 31

  م2020
 )مراجعة( )غير مراجعة(

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

  34,883,753 33,897,336 عمليات محطة الميناء-ممتلكات وآالت ومعدات 
  204,962,895 199,356,384  ممتلكات ومعدات

  28,634,885 28,007,751 ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصديرممتلكات 
 ────────── ────────── 
 261,261,471 268,481,533 
 ══════════ ══════════ 
  
 الموجودات غير الملموسة -8
 

   تتكون الموجودات غير الملموسة مما يلي:
 مارس 31 

 م 2021
  ديسمبر 31

 م2020
 )مراجعة( مراجعة()غير  
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1,625,893,154 1,605,838,290 (1-8حقوق امتياز الميناء )إيضاح 
 موجودات غير ملموسة متعلقة بأتعاب ثابتة ومضمونة 

 (2-8متغيرة )إيضاح    
 

1,503,631,020 
 

1,511,355,369 
 4,325,622 4,146,063  موجودات غير ملموسة اخرى

  ──────────  ────────── 
 3,113,615,373 3,141,574,145 
  ══════════  ══════════ 
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 )تتمة( الموجودات غير الملموسة -8
 
 حقوق امتياز الميناء 8-1
 

 فيما يلي الحركة في حقوق امتياز الميناء:

 
 موجودات غير ملموسة متعلقة بأتعاب ثابتة ومضمونة متغيرة 8-2

 مارس 31 
 م 2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2020

  )مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي 

   التكلفة:
 ( من لجنة 12موجودات غير ملموسة مسجلة وفقاً للتفسير )

 تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  
 )انظر إيضاح "ب" أدناه(    

 
 
 1,534,528,416 

 
 
 1,534,528,416 

 ─────────── ─────────── 
   اإلطفاء المتراكم:

 ــ      23,173,047  في بداية الفترة/ السنة
 23,173,047  7,724,349  محمل للفترة / للسنةمخصص 

 ─────────── ─────────── 
 23,173,047  30,897,396  في نهاية الفترة/ السنة

 ─────────── ─────────── 
 1,511,355,369  1,503,631,020  صافي القيمة الدفترية

 ═══════════ ═══════════ 

 مارس 31 
 م 2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2020

  )مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي 

   التكلفة
 1,710,555,638  2,487,828,059  الرصيد في بداية الفترة / السنة

 75,426,303  629,549  إضافات
 72,065,880  1,338,088  محول من اعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 (2,401,843) (609,966) استبعاد
 632,182,081  ــ      "أ"(  2-8تحويل من عمليات محطة الميناء )إيضاح 

  ──────────  ───────── 
  2,489,185,730  2,487,828,059 

   إطفاء
 642,815,862  861,934,905  في بداية الفترة/ السنة

 76,989,549  22,022,501  مخصص محمل للفترة / للسنة

 (2,342,094) (609,966) خالل الفترة/ السنة استبعادات

 144,471,588  ــ      "أ"( 2-8تحويل من عمليات محطة الميناء )إيضاح 
  ──────────  ───────── 
  883,347,440  861,934,905 
  ──────────  ───────── 

 1,625,893,154  1,605,838,290   صافي القيمة الدفترية
  ══════════  ═════════ 
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 )تتمة( الموجودات غير الملموسة -8
 
 )تتمة( موجودات غير ملموسة متعلقة بأتعاب ثابتة ومضمونة متغيرة 8-2
 

قامت الشركة التابعة للمجموعة وهي الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات بتوقيع اتفاقية االنشاء والتشغيل ونقل 
لمانح"( من اجل انشاء محطة حاويات في منطقة الملكية )"االتفاقية"( مع الهيئة العامة للموانئ السعودية )"موانئ" أو "ا

ً من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات إلى  إعادة التصدير في ميناء جدة اإلسالمي. منحت االتفاقية الحقا
نوفمبر  3هـ )الموافق 1428شوال  22شركة محطة بوابة البحر األحمر )شركة أخرى تابعة للمجموعة( اعتباراً من 

م، قامت شركة محطة بوابة 2019ديسمبر  23سنة.  إال أنه وبتاريخ  32كانت مدة االتفاقية في األصل  .م(2007
البحر األحمر المحدودة بتوقيع اتفاقية امتياز جديدة )اتفاقية االمتياز الجديدة( مع الهيئة العامة للموانئ السعودية 

ألحمر حقوق تشغيل محطة الحاويات الشمالية إضافةً إلى )"موانئ"( حيث تمنح االتفاقية شركة محطة بوابة البحر ا
م )تاريخ سريان االتفاقية( 2020أبريل  1المحطة الحالية بموجب اتفاقية اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية اعتباراً من 

  سنة من تاريخ السريان االتفاقية.  30لمدة 
 

نموذج  -لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  ( من12وحيث أن اتفاقية االمتياز الجديدة تخضع للتفسير )
الموجودات غير الملموسة، فإن الحقوق السابقة لتشغيل المحطة التي تعمل بموجب اتفاقية االنشاء والتشغيل ونقل 

نتيجة  .الملكية، تمثل موجودات غير ملموسة بموجب االتفاقية الجديدة دون استبعاد الموجودات غير الملموسة القائمة
  لذلك: 

 
 تم تحويل بعض بنود الممتلكات والمعدات واالستهالك المتراكم المتعلقة بها، والتي كانت مملوكة سابقاً للمجموعة (أ

وتم استخدامها لعمليات المحطة )تم تصنيفها كموجودات ترتيب غير امتيازي( إلى موجودات غير ملموسة نظراً 
 اتفاقية االمتياز وفقاً التفاقية االمتياز الجديدة.لكونها أصبحت جزءاً من 

 
تنص اتفاقية االمتياز الجديدة على دفع أتعاب ثابتة ومضمونة متغيرة ضمن معدالت محددة طول مدة سريان  (ب

االمتياز"، مع ( "ترتيبات خدمات 12تُسجل األتعاب الثابتة كأصل غير ملموس وفقاً لتوجيهات التفسير ) االتفاقية.
( 9التزام مقابل كالتزام مالي وتدرج كالتزام تحت اتفاقية امتياز الخدمة وتُقاس وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

تُحمل جميع الرسوم المتغيرة األخرى على قائمة الربح او الخسارة االولية الموحدة الموجزة  "األدوات المالية".
ات غير الملموسة" على مدى فترة اتفاقية االمتياز الجديدة، ويتم عرض القيمة الحالية تطفأ "الموجود حال تكبدها.

  لـ "التزام بموجب اتفاقية امتياز الخدمة" في قائمة المركز المالي االولية الموجزة الموحدة. 
 
 الشهرة -9

 
ة لخدمات المياه، شركة تابعة مليون لاير سعودي عند االستحواذ على شركة كنداس  9.3سجلت المجموعة شهرة بمبلغ  

مليون لاير سعودي ونتج عن ذلك صافي قيمة دفترية   0.5الحقاً، تم تسجيل انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ   للمجموعة.
 مليون لاير سعودي(. 8.8م: 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 8.8بمبلغ 

 
ألغراض  دما يكون هناك مؤشراً على انخفاض القيمة.تقوم اإلدارة بفحص الشهرة لالنخفاض السنوي في القيمة وعن

وقد تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد  فحص انخفاض القيمة، تم تخصيص الشهرة للشركة التابعة )أي وحدة توليد النقد(.
من وحدة توليد النقد على أساس حساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفق النقدي على أساس الموازنات 

 المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا. 
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 االستثمارات في الشركات الزميلة -10

 
  مارس 31 

 م 2021
 مراجعة()غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 132,421,768  136,922,460  كما في بداية الفترة / السنة
 21,609,171  5,810,235  حصة في نتائج شركات زميلة، صافي

 حصة في خسائر اكتوارية في شركات زميلة معترف
 بها في الدخل الشامل األخر   

 
 ــ     

 
(2,082,512) 

 (15,025,967) (937,421) توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة
 ─────── ──  ──────── 

 136,922,460  141,795,274  القيمة الختامية 
 ═══════════ ══════════ 
 

 االستثمارات في الشركات الزميلة 10-1
  

 

 الزميلة الشركة 

 

 األنشطة الرئيسية 

 

 التأسيس  بلد

  المساهمة في رأس المال

 نسبة  الفعلية

 

 القيمة الدفترية 

 مارس  31   

 م 2021

 ديسمبر 31

 م2020

  مارس 31

 م 2021

 ديسمبر 31

 م2020

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

 لاير سعودي  لاير سعودي      

الدولية لتوزيع  الشركة 

   المياه المحدودة

 )إيضاح أ( 

أعمال الصرف  

الصحي وتنقية المياه  

 وتأجير معدات المياه

 

المملكة العربية  

 السعودية 

 

 

50 % 

 

 

50% 

 

 

85,671,616 

 

 

84,044,946 

       

شركة خدمات المياه  

والبيئة السعودية  

  )إيضاح "ب"( 

أعمال الكهرباء والمياه  

الميكانيكية  واألعمال 

 والصيانة والتشغيل 

 

المملكة العربية  

 السعودية 

 

 

31.85 % 

 

 

31.85% 

 

 

6,793,002 

 

 

6,660,855 

       

شركة الجبر تالكي  

  السعودية المحدودة 

مقاوالت، إنشاءات  

وعمليات صيانة  

 المصانع والمخازن 

 

المملكة العربية  

 السعودية 

 

 

33.3 % 

 

 

33.3% 

 

 

47,696,244 

 

 

43,814,661 

       

شركة زنمت اس ايه  

 فادوز )إيضاح ج( 

التخزين والتداول  

 والوساطة في السلع 

 

 إمارة لختنشتاين

 

19 % 

 

19% 

 

1,634,412 

 

2,401,998 

     ──────── ──────── 

     141,795,274 136,922,460 

     ═════════ ═════════ 
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 الشركات الزميلة )تتمة(االستثمارات في   -10

 
ليس لدى الشركة األم أي سيطرة مباشرة على إدارة وعمليات الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة وبالتالي  (أ

 تم تصنيفها كشركة زميلة وتُعامل على هذا األساس.
 
لشركة كنداسة لخدمات المياه )شركة تابعة(، وهي  %49شركة خدمات المياه والبيئة السعودية مملوكة بنسبة  (ب

 للشركة األم. %65مملوكة بنسبة 
 
للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة )شركة   %25شركة زنمت اس ايه فادوز مملوكة بنسبة   (ج

 ركة األم.للش %76تابعة(، وهي مملوكة بنسبة 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -11
 

تتكون الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من استثمارات حقوق ملكية في أسهم صندوق 
كما في تاريخ القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة، تعتقد اإلدارة أن القيمة الدفترية لالستثمار  حقوق ملكية خاص.  
  تقارب قيمها العادلة. 

 
 حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار الموجودات -12

 
 فيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام المعترف بها والحركة خالل الفترة:

 
مارس  31في  

 م 2021
 ديسمبر 31

 م2020
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 256,622,317  101,081,068  في بداية الفترة/ السنة
 (147,340,195) ــ      تعديل عقود إيجار )اإليضاح أدناه(

 4,552,274  ــ      إضافات خالل الفترة/ السنة
 (12,753,328) ــ      عقد إيجار ملغى خالل السنة

 ────────── ────────── 
  101,081,068  101,081,068 
 ────────── ────────── 

   استهالك:
 (14,797,077) (14,162,815) بداية الفترة/ السنةفي 

 (6,866,680) (1,210,431)  استهالك للفترة / للسنة
 (351,917) (84,614) استهالك للفترة / للسنة )مصنف ضمن اعمال رأسمالية قيد التنفيذ(

 7,852,859  ــ      متعلق بعقد معدل وملغى
 ────────── ────────── 
 (15,457,860) (14,162,815) 
 ────────── ────────── 

 86,918,253  85,623,208  في نهاية الفترة/ السنة
 ══════════ ══════════ 
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 )تتمة( الموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار -12

 
 الفترة:فيما يلي القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل 

 
 مارس 31 

 م 2021
 ديسمبر 31

 م2020
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 247,016,438  91,631,727  في بداية الفترة/ السنة
 (147,340,195) ــ      تعديل عقود إيجار )اإليضاح أدناه(

 2,342,544  615,622    مخصص فائدة للفترة/ للسنة
 عكس قيد التزام عقود إيجار )مصنف ضمن أعمال 

  رأسمالية قيد التنفيذ(  
 
 622,416 

 
 3,923,274 

 (9,402,420) (3,931,621)  دفعات التزامات عقود اإليجار خالل الفترة /السنة
 (4,907,914) ــ      متعلق بعقد معدل وملغى

 ────────── ────────── 
 91,631,727  88,938,144  السنةفي نهاية الفترة/ 

 ══════════ ══════════ 
 

 فيما يلي تصنيف التزامات عقود اإليجار:
   

 
 مارس 31

 م 2021
 ديسمبر 31

 م2020
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 7,033,955  9,367,787  التزام عقد إيجار متداول
 84,597,772  79,570,357  متداولالتزام عقد إيجار غير 

 ────────── ───────── 
  88,938,144  91,631,727 
 ══════════ ═════════ 

 
م، قامت شركة تصدير، شركة تابعة للشركة األم، بالدخول في عقد معدل مع "شركة جدة 2020خالل السنة المالية  

وبناًء على اتفاقية  إلقامة بناء وتطوير منطقة ساحات لوجستية.للتطوير وتنمية المدن" فيما يتعلق بإيجار أرض 
 اإليجار المعدلة، فإن األرض أقل مما كانت عليه من حيث اإليجار السنوي للسنة الحالية والسنوات المستقبلية.

 
 النقد واألرصدة البنكية -13
 مارس 31 

 م 2021
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 لاير سعودي سعوديلاير  
   

 234,090  285,240  نقد في الصندوق
 336,299,837  392,048,680  نقد لدى البنك )إيضاح أدناه(

 ───── ──── ──── ──── 
  392,333,920  336,533,927 
 ═══════════ ══════════ 

 



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
   م 2021مارس  31في 
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 )تتمة( النقد واألرصدة البنكية -13

 
مليون لاير سعودي(   0.88م:  2020ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  0.63مبلغ  من ضمن إجمالي األصدة، هناك  

 محتفظ به لدى بنك تجاري محلي يتعلق بتوزيعات أرباح متراكمة غير مطالب بها.
 

 رأس المال -14
 

ديسمبر   31مليون سهم )  81.6م، يتكون رأس المال المصرح به والمدفوع للمجموعة من  2021مارس    31كما في  
  لاير سعودي. 10مليون سهم( قيمة كل منها  81.6: م 2020

 
 65,28م(، أوصى مجلس اإلدارة بتوزيعات أرباح بمبلغ 2021فبراير  27هـ )الموافق 1442رجب   15في 

هـ  1441رجب  2بتاريخ لاير سعودي للسهم( بعد الحصول على موافقة المساهمين، و  0,8مليون لاير سعودي )
لاير سعودي   مليون  48.96م(، أوصى مجلس إدارة الشركة على توزيعات أرباح بمبلغ  2020فبراير    26)الموافق  

أبريل   13هـ )الموافق  1441شعبان    20والحقاُ في   المساهمين.    موافقة  لاير للسهم( بعد الحصول على  0.6)بواقع  
 م( وافق المساهمون على دفع توزيعات األرباح في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. 2020

 
 قروض طويلة االجل وتسهيالت بنكية -15
  مارس 31 

 م 2021
 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 736,333,242  745,334,996  قرض طويل األجل
 (70,670,666) (71,305,682)  ناقص: الجزء المتداول

 ─────── ──  ──────── 
 665,662,576  674,029,314  الجزء طويل األجل

 ═══════════ ══════════ 
 
م، أبرمت شركة بوابة البحر األحمر )شركة تابعة للشركة( ترتيب إجارة مع بنكين 2007ديسمبر  3بتاريخ  (أ

تسهيالت اإلجارة مضمونة مقابل ممتلكات  مليون لاير سعودي. 1,271محليين للحصول على قرض بمبلغ 
نصف سنوية تنتهي في وسيتم سداد القرض على أقساط  ومعدات شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة.

م.يترتب على القرض عمولة خاصة بمعدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية زائد هامش ربح 2023ديسمبر 
 أدناه(.  ج"متفق عليه )انظر إيضاح "

 
م، دخلت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة في ترتيب إجارة مع اثنين من 2016سبتمبر  28بتاريخ  (ب

كما ان التسهيل  مليون لاير سعودي لتوسيع مراسيها القائمة. 260البنوك المحلية للحصول على قرض بمبلغ 
يتم سداد القرض على  ر المحدودة.مضمون ايضاً مقابل حقوق امتياز الميناء لشركة محطة بوابة البحر االحم

يترتب على القرض عمولة بمعدل سعر الفائدة بين البنوك  م.2023أقساط نصف سنوية تنتهي في ديسمبر 
 السعودية )سايبور( باإلضافة إلى هامش متفق عليه.

 
المحدودة والبنكين م، اتفق كل من شركة محطة بوابة البحر األحمر  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في   (ج

إن هذه التعديالت، من بين امور أخرى، تضمنت تعديل السعر المطبق  على تعديل اتفاقيات القروض أعاله.
من سايبور لستة أشهر إلى سايبور لثالثة أشهر وانخفض بذلك الهامش ليكون من دفعات معدلة نصف سنوية 

تسهيالت اإلجارة مضمونة بممتلكات  م.2030إلى    م 2023إلى دفعات ربع سنوية مع تمديد مدة االستحقاق من  
لقد تم تقييم التعديالت على مدد  ومعدات مقابل ممتلكات ومعدات شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة.

( "األدوات المالية". نتيجة 9االتفاقيات من الناحية الكمية والنوعية على ضوء المعيار الدولي للتقرير المالي )
لت اإلدارة لالستنتاج بأن التعديالت في مدد االتفاقية أدت إلى تعديل وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لذلك، توص

مليون   31,96لقد أسفرت التعديالت عن تحقيق مكسب ليوم واحد بمقدار   ( "األدوات المالية".9للتقرير المالي )
الرصيد  خ سريان تعديل مدد اتفاقيات القروض.لاير سعودي تم تسجيلها في قائمة الربح او الخسارة كما في تاري

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 26,55م هو مبلغ 2021مارس  31غير المطفأ لتعديل المكسب كما في 
مليون لاير سعودي( وسيتم اطفاؤه طوال المدة المتبقية لتسهيل اإلجارة باستخدام معدل الفائدة   27,85م:  2020
 الفعلي.



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
   م 2021مارس  31في 
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 )تتمة( طويلة االجل وتسهيالت بنكيةقروض  -15

 
سيتم اطفاء الجزء غير المطفأ لإليجارات المدفوعة مقدماً والرسوم األخرى المدفوعة للبنوك على مدى الفترة  (د

 المتبقية لتسهيل اإلجارة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.
 

بوابة البحر األحمر المحدودة على تسهيل بحد م، حصلت شركة 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في هـ( 
مليون لاير سعودي من   70وتم سحب مبلغ   مليون لاير سعودي مقابل دمج وتوسعة أنشطة الميناء.  750أقصاه  

تدفع شركة بوابة البحر االحمر  المبلغ االجمالي كما في تاريخ قائمة المركز المالي االولية الموحدة الموجزة. 
لتزام على الرصيد غير المسحوب وربح متفق عليه يستحق الدفع بحسب السايبور زائد هامش المحدودة رسوم ا

تم تأجيل رسوم االلتزام وإطفائها كجزء من سعر الفائدة الفعال على أساس انه من  على الرصيد المسحوب. 
ت لربع سنوية ابتداً سيتم سداد القرض على دفعا المتوقع أن يتم سحب القرض كامالً في السنوات المستقبلية. 

فيما يلي  القرض مضمون مقابل موجودات تتعلق بأعمال الدمج والتوسعة. م. 2033م وينتهي في 2023من 
 الجزء المتداول وغير المتداول من القرض كما في نهاية الفترة:

 

 
في ترتيب للحصول على تسهيالت طويلة األجل مع بنك محلي بمبلغ  م، دخلت شركة كنداسة2016خالل سنة  (و

يترتب على القرض عمولة بمعدالت تجارية  مليون لاير سعودي لتمويل إنشاء محطة تحلية مياه جديدة. 24
باإلضافة إلى هامش متفق عليه( ويُسدد على أقساط ربع سنوية تبدأ بعد سنة واحدة بعد أول عملية  )سايبور

مارس  31كما في  القرض مضمون برهن ثانوي على ممتلكات ومعدات شركة كنداسة. سحب من القرض.
يون لاير مل 24مليون لاير سعودي من اجمالي مبلغ القرض بقيمة  8.5م، سحبت شركة كنداسة مبلغ 2021

 سعودي. 
 

 
 
 
 

  مارس 31 
 م 2021

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 731,461,973  740,906,570  قرض طويل األجل
 (68,899,295) (69,534,312)  ناقص: الجزء المتداول

 ──── ── ───  ──────── 
 662,562,678  671,372,258  الجزء طويل األجل

 ══════════ ══════════ 

 مارس 31 
 م 2021

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 4,871,269  4,428,426  قرض طويل األجل
 (1,771,371) (1,771,370) ناقص: الجزء المتداول

 ───── ───  ──────── 
 3,099,898  2,657,056  الجزء طويل األجل

 ══════════ ══════════ 



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
   م 2021مارس  31في 

 

23 
 

 
  تكلفة تمويل، صافي -16

لفترة الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 م2021مارس 

لفترة الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

  م 2020مارس 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة(

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 31,959,301  ــ       )ج(( 15)إيضاح  مكسب من تعديل اتفاقية قرض
   يتعلق بالتزام بموجب اتفاقية امتياز الخدمة

 "ب"(  2-8)إيضاح    
 
(42,108,744) 

 
 ــ      

 أعباء مالية على قروض وتسهيالت بنكية بما فيها اإلطفاء 
    ً  (15)إيضاح  واإليجارات المدفوعة مقدما

 
(8,207,323) 

 
(9,720,747)  

 (437,176) (615,622) (12عقود اإليجار )إيضاح أعباء مالية على التزامات 
 (1,340,831) (391,526) أخرى

 ─── ─── ───  ──────── 
 (51,323,215)  20,460,547 
 ═══════════ ═════════ 

  
 الزكاة وضريبة الدخل -17

 
  تتكون الزكاة وضريبة الدخل للفترة من: 

 

 لفترة الثالثة أشهر 
  31المنتهية في 

 م2021مارس 

لفترة الثالثة أشهر 
  31المنتهية في 

 م 2020مارس 

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

 مخصص زكاة محمل للفترة / للسنة متعلق بشركاء سعوديين 
 ( 1-17)إيضاح    

 
 3,342,752 

 
 1,840,747 

 للفترة / للسنة متعلقمخصص ضريبة دخل محمل 
 (2-17بشركاء غير سعوديين )إيضاح     

 
 2,606,065 

 
 470,503 

 ───────── ───────── 
  5,948,817  2,311,250 
 ═════════ ═════════ 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة: 17-1
 مارس 31 

 م 2021
 ديسمبر 31

 م2020
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي سعوديلاير  
   

 6,716,894  8,809,495  في بداية الفترة/ السنة
 8,603,634  3,342,752  مخصص محمل للفترة / للسنة

 (91,593) ــ       تعديل يتعلق بسنوات سابقة
 (6,716,894) ــ       مبالغ مدفوعة خالل / السنة

  ────────  ──────── 
 8,809,495  12,152,247  في نهاية الفترة/ السنة

 ══════════ ══════════ 



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
   م 2021مارس  31في 
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخل -17

 
 فيما يلي الحركة في مخصص ضريبة الدخل الحالية: 17-2
 

 

 مارس 31
 م 2021

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1,726,164  3,522,118 في بداية الفترة/ السنة
 5,897,489  2,606,065 مخصص محمل للفترة / للسنة الحالية

 14,155  ــ       تعديالت تتعلق بسنوات سابقة
 (4,115,690) ــ       مدفوع خالل الفترة/ السنة

 ────────── ───────── 
 3,522,118  6,128,183 في نهاية الفترة/ السنة

 ══════════ ═════════ 
 

 وضع الربوط 17-3
 

 الشركة األم
مليون لاير  8الهيئة العامة للزكاة والدخل بدفع مبلغ  -خالل الفترة، استلمت الشركة االم عرضاً من لجنة التسويات 

أكدت إدارة الشركة االم  م.2013م إلى 2002سعودي كتسوية كاملة ونهائية مقابل الزكاة والضريبة للسنوات من 
مليون لاير سعودي تم دفعه مسبقاً بواسطة   3,9الهيئة العامة للزكاة والدخل وطلبت تعديل مبلغ    -التسويات  قبولها للجنة  

مليون لاير سعودي وقد عكست ذلك من  8قامت الهيئة بتعديل تسوية فاتورة سداد بمبلغ  الشركة االم لتلك السنوات.
ً  3,9خالل بيان انه تم سداد مبلغ  مليون  4,1دفعت الشركة صافي المبلغ المستحق وهو  . مليون لاير سعودي مسبقا

 م. 2013لاير سعودي وانهت وضع الربط الزكوي حتى سنة 
 

فيما عدا ما ذكر أعاله، ال يوجد تغيير جوهري على الوضع الزكوي والضريبي للشركة االم والشركات التابعة وقد تم 
 م. 2020ديسمبر  31منتهية في االفصاح عن ذلك في القوائم المالية الموحدة للسنة ال

 
 



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
   م 2021مارس  31في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -18

 
عليها تأثيراً  العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة، أو التي يمارستمثل الجهات ذات 

  يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. هاماً من قبل هذه الجهات:
 
 مارس: 31الهامة التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة المنتهية في فيما يلي المعامالت أ( 
 

  مبلغ المعاملـــة  الوصف العالقة  الجهة ذات العالقة
 الرصيد كما في لفترة الثالثة أشهر المنتهية   
 مارس 31   

 م 2021
 مارس 31

 م2020
مارس  31

 م 2021
ديسمبر  31

 م2020
  )مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(  )غير مراجعة(   
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي   
       

 11,206,981 10,871,110 15,740,469  16,438,586  بيع بضائع وخدمات شركة زميلة  الشركة الدولية
 73,430 217,559 173,250  189,750  خدمات مقدمة لشركة زميلة  لتوزيع المياه المحدودة

 مصروفات متكبدة من شركة زميلة  
 نيابة عن المجموعة   

 
(4,362) 

 
(10,088) 

 
 ــ     

 
 ــ     

 مصروفات متكبدة من المجموعة   
 نيابة عن شركة زميلة  

 
 32,171 

 
 38,307 

 
 ــ     

 
 ــ     

العربية لتجارة المواد   شركةال
 السائبة المحدودة 

      
 74,293 ــ       (4,080) إيجار أرض ومستودعات شركة شقيقة

       
 23,000 46,886 141,009  23,000  خدمات مقدمة لشركة زميلة شركة زميلة  شركة الجبر تالكي السعودية

 مصروفات متكبدة من المجموعة   المحدودة
 نيابة عن شركة زميلة  

 
 12,386 

 
 ــ     

 
 ــ     

 
 ــ     

 ــ      ــ      5,000,463  ــ      توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة  
       

 شركة خدمات المياه والبيئة 
 السعودية المحدودة  

 
 شركة زميلة

 
 بيع بضائع وخدمات

 
 674,044 

 
 1,442,463 

 
218,956 

 
249,996 

       

 شركة الكابالت السعودية 
 المحدودة  

 
  شركة شقيقة

 
 إيجار أرض ومستودعات

 
 31,805 

 
 ــ     

 
266,274 

 
234,469 



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
   م 2021مارس  31في 
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 )تتمة( المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -18

  المعاملـــة مبلغ   الوصف العالقة  الجهة ذات العالقة

 الرصيد كما في لفترة الثالثة أشهر المنتهية   

 مارس   31   

 م2021

 مارس    31

 م 2020

مارس  31

 م2021

ديسمبر  31

 م 2020

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

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي   
       
       

 ــ     513 ــ     (38,296) شراء خدمات  شركة شقيقة أمبرو المحدودةشركة 

       

 شركة زينل للصناعات  

 المحدودة   

 

 مساهم

 

 مدفوعات قامت بها المجموعة نيابة عن المساهم 

 

 67,624 

 

 75,957 

 

 ــ    

 

 ــ    

 420,964 480,193 ( 16,495) (8,395) مصروفات متكبدة من المساهم نيابة عن المجموعة   
     ────── ─  ─────── 

 12,283,133 12,101,491    المجموع
     ═════════ ════════ 
 

 مستحق لجهات ذات عالقة
 الرصيد كما في مبلغ المعاملـــة   الوصف العالقة  الجهة ذات العالقة

 مارس   31   

 م2021

 مارس    31

 م 2020

 مارس   31

 م2021

ديسمبر  31

 م 2020

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي   
       

شركة الكرم فيدكس  

 للخدمات

 

 شركة شقيقة

 

 شراء بضائع وخدمات

 

(4,731,040) 

 

(3,690,141) 

 

1,495,900 

 

 ــ    
       

شركة الحاج عبد هللا علي  

  -رضا وشركاه المحدودة 

 القسم الفني العام

 

 

 شقيقةشركة 

 

 

 شراء بضائع وخدمات

   

 

 ــ    

      

 

36,605 
      ───────  ────── 

 36,605 1,495,900    المجموع
     ════════ ═══════ 



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية
 )شركة مساهمة سعودية(
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 )تتمة( المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -18

 
 وتعويضات كبار موظفي اإلدارة على ما يلي:تشتمل مكافئات ب( 

 
 لفترة الثالثة  

  أشهر المنتهية
 مارس 31

 م 2021

 لفترة الثالثة
  أشهر المنتهية

 مارس 31
 م2020

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

  4,419,125 6,058,720 منافع موظفين قصيرة األجل
  113,865 105,155 الخدمةمنافع ما بعد 

  ───────  ─────── 
 6,163,875         4,532,990 
 ════════ ════════ 
 

 تتضمن منافع الموظفين قصيرة االجل رواتب ومكافآت كبار موظفي اإلدارة في المجموعة.
 

 تتكون تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة / اللجان من التالي:ج( 
 

 لفترة الثالثة  
  أشهر المنتهية

 مارس 31
 م 2021

 لفترة الثالثة 
  أشهر المنتهية

 مارس 31
 م2020

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

 120,000  208,000 أتعاب حضور اجتماعات
 ــ       850,000 تعويضات أخرى

  ───────  ─────── 
 1,058,000 120,000 
 ════════ ════════ 
 

 االلتزامات واالرتباطات الطارئة -19
 

مليون لاير  156.3م، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة خطابات ضمان بمبلغ 2021مارس  31في 
سعودي مليون لاير    5,4مليون لاير سعودي( مقابل هامش ربح نقدي بمبلغ    155.9م:  2020ديسمبر    31سعودي )

 مليون لاير سعودي(. 2.6م: 2020ديسمبر  31تم إيداعه )
 

مليون لاير سعودي  8,0م، لدى المجموعة التزامات ألعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ 2021مرس  31كما في 
مليون لاير سعودي( لخدمات لوجسيتية وانشاء حديقة وانشاء محطة تحلية مياه جديدة  4,8م: 2020ديسمبر  31)

 شروع تطوير. وم
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 قطاعات األعمال -20

 
 لدى المجموعة قطاعات األعمال التالية:

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

 
 . ةاألعمال هذه داخل المملكة العربية السعودية وتمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعتقع قطاعات 

 
تقوم اإلدارة التنفيذية للمجموعة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة أعمال استراتيجية بشكل ربع سنوي على 

التنفيذية البنود العائدة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن تتضمن نتائج القطاعات التابعة لإلدارة  األقل.
 توزيعها على أساس معقول.

   القطاعات التابعة  

قطاع تطوير   

الموانئ  

 والعمليات 

الساحات  

اللوجستية  

 وخدمات الدعم 

قطاع تحلية  

مياه البحر  

 وتوزيعها 

 

 

 المجموع 

 

 

 غير موزعة 

 

 

 المجموع 

 )غير مراجعة( ألف لاير سعودي   

       م 2021مارس   31

       

   253,824  ــ        253,824    23,089  23,980      206,755  اإليرادات الخارجية 

 (226) ــ      (226) (226) ــ      ــ      إيرادات بين القطاعات 

 4,701  ــ      4,701  ــ      ــ      4,701  إيرادات اإلنشاء 

 ─────── ────── ────── ────── ────── ─────── 

    258,299  ــ         258,299     22,863     23,980     211,456  إيرادات قطاعية

       

  (118,941) ــ       (118,941)  (16,842) (15,495)  (86,604) تكلفة اإليرادات 

إيرادات بين تكلفة 

 226  ــ      226  ــ      ــ      226  القطاعات 

 (4,701) ــ      (4,701) ــ      ــ      (4,701) تكلفة اإلنشاء 

 ─────── ────── ────── ────── ────── ─────── 

  (123,416) ــ       (123,416)  ( 16,842)  ( 15,495)  ( 91,079) التكلفة القطاعية 

       

   134,883  ــ        134,883     6,021  8,484    120,378  اجمالي األرباح القطاعية 

       

 الربح العائد إلى المساهمين  

  في الشركة االم    

 

 26,361 

 

 1,176 

 

 297 

 

 27,834 

 

4,446 

 

 32,280 

 ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 

       م 2021مارس   31

 4,460,756    261,154 4,199,602  188,416  416,929    3,594,257  موجودات القطاعات 

 ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 

       

 2,702,099    14,565 2,687,534  30,624  108,323  2,548,587  مطلوبات القطاعات 

 ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
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 قطاعات األعمال )تتمة( -20

 
 إيرادات وتكلفة اعمال اإلنشاء -21

 
 لفترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في
 مارس 31

 م 2021
 )غير مراجعة(

 أشهر  لفترة الثالثة
 المنتهية في

  مارس 31
 م2020

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 ــ      4,700,528  إيرادات اإلنشاء
 ═══════ ═  ═══════ 

 ــ      (4,700,528) تكلفة أعمال االنشاء
 ════ ══ ══  ═══════ 

 

   القطاعات التابعة 

قطاع تطوير   

الموانئ  

 والعمليات

الساحات  

اللوجستية  

 وخدمات الدعم 

قطاع تحلية  

مياه البحر  

 وتوزيعها

 

 

 المجموع 

 

 

 غير موزعة 

 

 

 المجموع 

 ألف لاير سعودي )غير مراجعة(  

       م 2020مارس  31

       

  167,524  ــ       167,524   24,418  19,281   123,825  اإليرادات الخارجية 

 (232) ــ      (232) (232) ــ      ــ      إيرادات بين القطاعات 

 ─────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 

  167,292  ــ       167,292   24,186   19,281   123,825  إيرادات قطاعية 

       

 (114,352) ــ       (114,352)  (17,280) (11,787)  (85,285) اإليرادات تكلفة 

 232    232  ــ      ــ      232  إيرادات بين القطاعات تكلفة 

 ─────── ────── ────── ─────── ────── ─────── 

  (114,120) ــ       (114,120)  (17,280)  (11,787)  (85,053)  التكلفة القطاعية 

       

  53,172  ــ       53,172   6,906  7,494   38,772  اجمالي األرباح القطاعية 

       

 الربح العائد إلى المساهمين  

  في الشركة االم   

 

 24,113 

 

 3,445 

 

 1,553 

 

 29,111 

 

(2,510) 

 

 26,601 

 ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 

       م 2020مارس  31

 2,779,286   250,106  2,529,179  236,877  406,959   1,885,343  موجودات القطاعات 

 ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 

       

 1,159,941   28,601  1,131,340  32,272  104,854  994,215  مطلوبات القطاعات 

 ════════ ═══════ ═══════ ════════ ═══════ ════════ 
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 )تتمة( إيرادات وتكلفة اعمال اإلنشاء -21
 

مليون لاير  4,7( "اتفاقية امتياز الخدمة" سجلت المجموعة إيرادات أعمال االنشاء بمبلغ 12وفقاً للتفسير الدولي )
وتمثل إيرادات اإلنشاء القيمة  م. 2021 مارس 31سعودي على أعمال انشاء محطة الحاويات للفترة المنتهية في 

ولم يتم االعتراف بأي هامش، حيث ترى اإلدارة أن القيمة  ات.العادلة لخدمات اإلنشاء المقدمة لتطوير محطة الحاوي
 العادلة لخدمات اإلنشاء المقدمة تقارب تكلفة اإلنشاء.

 
  القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية -22

 
معاملة منتظمة بين المشاركين في القيمة العادلة هي الثمن المستلم لبيع أصل ما أو الثمن المدفوع لتحويل التزام في 

 إن قياس القيمة العادلة يستند إلى افتراض أن المعاملة ستتم إما: السوق في تاريخ القياس.
 

 في سوق رئيسية متاحة لألصل أو االلتزام، أو −
  في حال غياب سوق رئيسية، تتم المعاملة في السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام. −
  القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بالمجموعة كما يلي:يتم تحليل معلومات  −

 
 تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية:

 
: األسعار المتداولة في أسواق نشطة ألداة مالية مشابهة أو مماثلة تستطيع المنشأة الوصول إليها في 1المستوى 

 تاريخ القياس؛
 

: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس الموجودات والمطلوبات أو أساليب تقييم أخرى بحيث تستند 2المستوى 
 جميع المعطيات الجوهرية إلى بيانات يمكن رصدها في السوق، و

 
 : طرق تقييم ال ترتكز معطياتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق3المستوى 

 
   الخاصة بالمجموعة من استثمار في أسهم شركة غير متداولة. 3كون الموجودات المالية للمستوى تت
 

  31م )2021مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  3والمستوى  1ال يوجد أي تنقالت بين المستوى 
 .2ة ضمـن المستـوى ال توجـد موجـودات مالية أو مطلوبـات ماليـة مصنفـ م: ال شيء(.2020ديسمبر 

 
 لم تكن هناك تغييرات في أساليب التقييم خالل الفترة.

 
م، تتكون الموجودات المالية للمجموعة من الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى 2021مارس  31كما في  

ر في األوراق المالية والمستحق من جهات ذات عالقة، والنقد وما في حكمه المسجل بالتكلفة المطفأة واالستثما
المسجلة بالقيمة العادلة، وتتكون المطلوبات المالية من القروض والتسهيالت البنكية، وااللتزام بموجب اتفاقية امتياز 

  والذمم الدائنة التجارية والمطلوبات األخرى واألدوات المالية المشتقة. الخدمة
 

تقوم ادارة المجموعة بتحديد السياسات  تكلفة المطفأة قيمها العادلة.تقارب القيم العادلة لألدوات المالية المحملة بال
 واإلجراءات المتعلقة لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.

 
 الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة -23

 
هـ 1442رمضان    17تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحّدة الموجزة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  

 م(. 2021ابريل  29)الموافق 




