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 المراجع المستقلتقرير 

 إلى المساهمين في الشركة السعودية للخدمات الصناعية

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 التقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

 

 الرأي

بـ  ( وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة”الشركة“لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لـِ الشركة السعودية للخدمات الصناعية )

م، وقائمة الربح او الخسارة الموحدة، وقائمة 2020ديسمبر  31، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في (”المجموعة“

 الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ،

 المرفقة بالقوائم المالية الموحدة بما في ذلك ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة. واإليضاحات

 

في رأينا، إن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بشكل عادل، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة 

ً للمعايير الدولية م وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقد2020ديسمبر  31كما في  ية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا

للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 

 القانونيين.

 

 أساس الرأي

المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها تمت مراجعتنا وفقا للمعايير الدولية للمراجعة 

ً لقواعد سلوك  في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقا

ً بمسؤولياتنا  وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد وفّينا أيضا

ً لهذه القواعد. وفي اعتقادنا، فإن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها تُعد كافية ومالءمة لتوفير أساس إلبداء  األخالقية االخرى وفقا

 رأينا.

 

 أمور المراجعة الرئيسة

التي كانت، بحسب حكمنا المهني، لها األهمية البالغة عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور 

دم للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وفي سياق تكوين رأينا بهذا الصدد، وال نق

أمو المراجعة أدناه، يوجد وصف للكيفية التي عالجت بها مراجعتنا كل أمر من هذه  رأياً مستقالً حول هذه األمور. ولكل أمر من

 األمور ضمن ذلك السياق.

 

لقد استوفينا مسؤولياتنا المذكورة في قسم "مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق 

مراجعتنا تنفيذ اإلجراءات التي ُصممت لالستجابة لتقييمنا لمخاطر التحريف الجوهري في القوائم  بهذه األمور. وبناًء عليه، تضمنت

ساً المالية الموحدة.  توفر نتائج إجراءات المراجعة التي قمنا بها ـ بما في ذلك اإلجراءات التي تم تنفيذها لمعالجة األمور أدناه ـ أسا

 وحدة المرفقة.لرأينا حول مراجعة القوائم المالية الم
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 تقرير المراجع المستقل
 إلى المساهمين في الشركة السعودية للخدمات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 

 

 

 كيف عالجت مراجعتنا أمور المراجعة الرئيسية أمر المراجعة الرئيسي

 اتفاقية االمتياز الجديدة
 

م )"تاريخ سريان االتفاقية"(، أبرمت 2020أبريل  1اعتباراً من 
ة ـالسعودي المجموعة اتفاقية امتياز جديدة مع الهيئة العامة للموانئ

)"الهيئة" أو "موانئ"( إلدارة محطة الحاويات الشمالية في ميناء 
( سنة اعتباراً من تاريخ سريان االتفاقية 30جدة اإلسالمي لمدة )

بموجب اتفاقية اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية.    كما تغطي هذه 
ً إدارة رصيف الميناء الذي تقوم المجموعة بإدارته  االتفاقية ايضا
بموجب اتفاقية اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية مع موانئ.  طبقت 
ً بما في ذلك اللجوء إلى االستشارة  المجموعة حكماً جوهريا
المحاسبية الخارجية من اجل تحديد المعالجة المحاسبية المالئمة 

 الناتجة عن اتفاقية االمتياز الجديدة.   تضمنت االحكام ما يلي: 
 

ود الرئيسية التفاقية االمتياز الجديدة، ومدى تفسير وتقييم البن  •
توافقها مع اتفاقية االنشاء والتشغيل ونقل الملكية، والتأكد بانها 
تحقق متطلبات "الموجودات غير الملموسة" وفقاً لتفسير لجنة 

( " ترتيبات 12تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي )
عتراف باألصل المدرج امتياز الخدمة العامة مع عدم إلغاء اال

 مسبقاً". 
تقييم الدفعات الثابتة والمتغيرة المتعلقة بإثبات االلتزام المالي  •

 الرسوممع اثبات مقابل لألصل غير الملموس الناتج عن 
بطبيعتها والتي تستحق الدفع لـِ موانئ طوال فترة  الثابتة

 اتفاقية االمتياز الجديدة. 
اقية االنشاء والتشغيل تحديد المخصص المطلوب بموجب اتف •

ونقل الملكية من المجموعة لاللتزام الخاص بصيانة واستبدال 
 بعض المعدات )"المعدات"(. 

 
اعتبرنا هذا االمر أمر مراجعة رئيسي نظراً ألهمية اتفاقية االمتياز  

الجديدة وقيام اإلدارة بتطبيق أحكام جوهرية لتحديد قيمة األصل 
الي المقابل من أجل اتفاقية االمتياز غير الملموس وااللتزام الم

 والمضامين المحاسبية االخرى. 
 

 األمور عنحول ملخص التقرير  3الرجاء الرجوع إلى اإليضاح 
والسياسة  4-2، واالحكام الجوهرية في اإليضاح والمحاسبيةالمالية 

ذات الصلة في  واإلفصاحات 5-4المحاسبية في اإليضاح 
 . 36و 2-8اإليضاحين 

ض تقييم تفسير وتقييم اتفاقية االمتياز الجديدة وتأثيرها على وبغر
 القوائم المالية الموحدة، فقد: 

 
حصلنا على تفسير اإلدارة وتقييم البنود الرئيسية التفاقية  •

االمتياز الجديدة وتأثيرها المحتمل على القوائم المالية 
الموحدة مع أخذ متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي في 

 االعتبار. 
قمنا بتحليل ومناقشة اإلدارة بالشروط الرئيسية التفاقية   •

 االمتياز الجديدة. 
يثما تطلب األمر، قمنا بإشراك مختصينا المعنيين وح  •

بالموضوع لتقييم متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي 
وإبداء الرأي حيالها وكذلك فحص االستشارة المحاسبية 

 الخارجية. 
تقييم ما إذا كانت السياسات المحاسبية للمجموعة مطبقة   •

 بشكل مالئم.   
 

( للجنة تفسيرات 12) تفسيرفي تطبيق  وفيما يتعلق باالستمرارية
المعايير الدولية للتقرير المالي والتقرير عن االمور المحاسبية 

 الهامة، قمنا: 
 
 إلى مستقبالً بتقييم شروط واحكام الرسوم المستحقة الدفع   •

موانئ طوال فترة اتفاقية االمتياز الجديدة وفيما إذا كانت 
 الرسوم المستحقة الدفع ثابتة او متغيرة في طبيعتها.  

لفحص وتقييم مدى مالئمة معدل  بالموضوع خبيربإشراك  •
الخصم وتقييم القيمة الحالية لاللتزام المالي واألصل غير 

 الملموس المقابل. 
لي لإلدارة في تطوير خطة استبدال مناقشة وتقييم المنهج الك  •

المعدات طوال فترة اتفاقية االمتياز الجديدة وتأثيرها على 
 معقولية المخصصات في تاريخ التقرير المالي. 

 
 قمنا بتقييم مدى كفاية االفصاحات في القوائم المالية الموحدة.

 

 



 

 
 

 
 

 تقرير المراجع المستقل
 إلى المساهمين في الشركة السعودية للخدمات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 

 

 كيف عالجت مراجعتنا أمور المراجعة الرئيسية أمر المراجعة الرئيسي 

 
غير الملموسة والممتلكات  تقييم انخفاض قيمة الموجودات

 واآلالت والمعدات
 
م، بلغت القيمة الدفترية للموجودات 2020ديسمبر  31كما في  

مليون لاير سعودي  3,141,6غير الملموسة للمجموعة مبلغ 
مليون لاير سعودي( وبلغت الممتلكات  1,070,4م: 2019)

واآلالت والمعدات بما فيها األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ مبلغ 
مليون لاير  874,4م: 2019مليون لاير سعودي ) 386,4

سعودي(.  تتكون الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي من 
حقوق امتياز الميناء وحق استعمال موجودات محطة الحاويات 

نتيجة االتفاقية مع الهيئة العامة للموانئ )"الهيئة" أو موانئ"(.   
تتكون الممتلكات واآلالت والمعدات للمجموعة من أرصفة حاويات 

 اه وموجودات غير قابلة للنقل منقولة. ومحطات تحلية مي
 

وفي سياق تقييم انخفاض القيمة، قامت المجموعة بتجميع 
الموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات كأصغر 
مجموعة من الموجودات المولدة لتدفقات نقدية من االستعمال 

اللية المستمر )وحدة مولدة النقد( والتي تعمل إلى حد كبير باستق
عن التدفقات النقدية الواردة من الموجودات األخرى أو الوحدات 
األخرى المولدة للنقد.   ومن ثم مقارنة القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
التقديرية من الوحدات المولدة للنقد )القيمة القابلة لالسترداد( مع 

 القيم الدفترية للوصول إلى مبلغ االنخفاض في القيمة.  
 
تقييم المجموعة للمبلغ القابل لالسترداد من الوحدة المولدة للنقد  إن

يتضمن استخدام تقديرات جوهرية.  وهذا يتضمن استخدام أساليب 
للهيكلة ويتطلب تقديرات وتقييمات جوهرية للمجاالت المحفوفة 
ً تقدير التدفقات النقدية  بالضبابية وعدم التأكد.  ويتطلب أيضا

ة بمعدالت الخصم ومعدالت النمو بناًء على المستقبلية المرتبط
وجهة نظر اإلدارة حول رؤيتها المستقبلية ألعمال الشركة وقت 

 التقييم.
 

لقد اعتبرنا تقييم انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة 
والممتلكات واآلالت والمعدات كأمر رئيسي للمراجعة نظراً ألن 

االت المحفوفة ذلك يتطلب تقديرات وتقييمات جوهرية للمج
 بالضبابية وعدم التأكد. 

 
على التوالي  5-4واإليضاح  4-4الرجاء الرجوع إلى اإليضاح 

بخصوص السياسة المحاسبية المتعلقة بالممتلكات واآلالت 
والمعدات والموجودات غير الملموسة، واألحكام الجوهرية في 

بخصوص االفصاحات  7واإليضاح  6 واإليضاح، 4-2اإليضاح 
 الصلة.ذات 

 
 
 

 
من أجل تقييم تقدير اإلدارة النخفاض قيمة الوحدة المولدة للنقد، 

 فقد قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية من ضمن إجراءات أخرى:
 

مناقشة اإلدارة حول سلسلة اإلجراءات الكلية والمدخالت  •
 الرئيسية المتعلقة بتقدير انخفاض القيمة.

تقييم وفحص االفتراضات والمنهجية المتبعة في تحديد   •
الوحدة المولدة للنقد ومعدالت الخصم والبيانات األخرى 

 المستخدمة من قبل المجموعة.
تقييم التوقعات المالية وأساليب وإجراءات إعداد التوقعات  •

المالية ومدى معقولية التوقعات على مستوى المنشآت 
 جموعة.منفردةً أو على مستوى الم

تقييم، بمساعدة الخبير المعني بالموضوع، نظرة اإلدارة  •
حول الفترة الحاضرة ومعدل النمو على المدى البعيد، 
وبشكل خاص حول اإليرادات والربحية والمصروفات 

 الرأسمالية المتوقعة.
تقييم مدى توافق هيكل الوحدة المولدة للنقد مع الهيكل  •

 التنظيمي للمجموعة.
 

 مدى كفاية االفصاحات في القوائم المالية الموحدة. قمنا بتقييم
 

 



 

 

 
 

 
 

 تقرير المراجع المستقل
 إلى المساهمين في الشركة السعودية للخدمات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 

 

 

 م2020واردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة معلومات أخرى 

 

م، بخالف القوائم المالية الموحدة 2020تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

نوي للمجموعة لسنة وتقريرنا. إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي.  يتوقع أن يكون التقرير الس

 م متاحاً لنا بعد تاريخ تقرير المراجع.2020

 

ال يغطي رأينا حول القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لن نبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي بهذا 

 الخصوص. 

 

في قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما تكون وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا تنحصر 

متاحة، وللقيام بذلك نأخذ في االعتبار إن كانت المعلومات األخرى ال تتوافق بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة أو المعلومات 

 التي حصلنا عليها من المراجعة أو أنها تبدو محرفة بشكل جوهري.

 

م، إذا ما تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يجب علينا اإلبالغ عن هذا 2020رير السنوي للمجموعة لسنة عند قراءتنا للتق

 األمر للمسؤولين عن الحوكمة.

 

 مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

 

بشكل عادل وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها 

المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، ووفقاً ألحكام نظام 

أنها ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة الشركات والنظام األساسي للشركة، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي ترى 

 خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

 

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية، وعن 

ات العالقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن اإلفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن األمور ذ

 هناك نية لدى اإلدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

 

 المكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على آلية التقرير المالي في المجموعة.

 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواء بسبب غش 

أكيد، إال أنه ليس ضمانا على أن أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن "التأكيد المعقول" هو مستوى عاٍل من الت

المراجعة التي تم القيام بها وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائما عن تحريف جوهري 

رجة معقولة أنها عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد التحريفات جوهرية إذا كان من المتوقع بد

 قد تؤثر، منفردة أو في مجملها، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه القوائم المالية الموحدة.

 

 



 

 

 
 

 
 

 تقرير المراجع المستقل
 إلى المساهمين في الشركة السعودية للخدمات الصناعية 

 )شركة مساهمة سعودية( )تتمة(
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة )تتمة( 
 

 

 مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة)تتمة(

 

فظ على وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحا

 نزعة الشك المهني خالل المراجعة. كما نقوم بـ:

 

تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  •

ويعد خطر عدم مراجعة استجابة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. 

اكتشاف أي تحريف جوهري ناتج عن الغش أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، ألن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير 

 أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إلجراءات الرقابة الداخلية.

 

لمراجعة المالئمة في ظل الظروف القائمة، التوصل إلى فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة من أجل تصميم إجراءات ا •

 وليس لغرض إبداء رأي في فاعلية الرقابة الداخلية للمجموعة.

 

تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات المتعلقة بها والتي أعدتها  •

 اإلدارة.

 

ة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدار •

عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على االستمرار 

فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، 

 ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا.

 

ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع 

 قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية.

 

تقييم العرض العام للقوائم المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما فيها االفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر  •

 ها بطريقة تحقق العرض العادل.عن المعامالت واألحداث التي تمثل

 

الحصول على ما يكفي من أدلة مراجعة مالئمة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة،  •

 إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. نحن مسؤولون عن توجيه عملية مراجعة المجموعة واالشراف عليها وتنفيذها. ونظل

 الجهة الوحيدة المسئولة عن رأينا في المراجعة.

 

ونحن نتواصل مع المكلفين بالحوكمة فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نطاق المراجعة وتوقيتها المخطط لهما والنتائج المهمة 

 للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية نقوم باكتشافها أثناء مراجعتنا.

 

ميع اننا نقوم بتزويد المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا التزمنا بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة المتعلقة باالستقاللية، وابالغهم بج كما

 العالقات واألمور األخرى التي قد يعتقد بأنها تؤثر بشكل معقول على استقالليتنا، ووسائل الحماية ذات العالقة، حيثما يتطلب ذلك.
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 التنظيم واألنشطة -1
 

شركة مساهمة تأسست وفقاً لنظام الشركات في الشركة السعودية للخدمات الصناعية )"الشركة" أو "الشركة األم" أو "سيسكو"( هي 
م(. 1988أكتوبر  18هـ )الموافق 1409ربيع األول  7بتاريخ  223المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة رقم 

 م(.1988نوفمبر  20هـ )الموافق 1409ربيع الثاني  10بتاريخ  4030062502الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم 
تزاول الشركة نشاطها في االستثمار في 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 

ت الوقود وخدمات الصيانة وتسويق منتجات المصانع محلياً وعالمياً واالستثمار في جميع األنشطة وخدماتها، إنشاء وتشغيل محطا
 السابقة. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في االستثمار في الشركات التابعة وإدارتها.

 
 يقع المركز الرئيسي للشركة األم في العنوان التالي: 
 

 المركز السعودي لألعمال
 ،14221ص ب 

 ،21424جدة  
 المملكة العربية السعودية

 
تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة األم والشركات التابعة لها التالية ويشار إليها 

 مجتمعة بالمجموعة": 
 

 بلد التأسيس الشركة 
المساهمة الفعلية في 

 األنشطة الرئيسية رأس المال
  م2019 م2020  
     

الشركة السعودية لتنمية التجارة 
 والصادرات المحدودة )"تصدير"(

المملكة العربية 
 السعودية

76% 76% 
إدارة وتشغيل مشروع التخزين وإعادة التصدير المقام 

 على األرض المستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي.
     

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

المملكة العربية 
 السعودية

 محطات تحلية وتنقية المياه وبيعها. 65% 65%

     
شركة تشغيل الخدمات المساندة 

 المحدودة )اسناد"(
المملكة العربية 

 السعودية
99.28

% 
99.28

% 

تطوير وتشغيل المدن الصناعية وإنشاء وتشغيل 
وإقامة المطاعم ومراكز التموين والمراكز الترفيهية 

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 الحاويات 

 والردم.وكذلك أعمال الحفر 
     

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.

 
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة -الحقاً لنهاية السنة، اتفقت الشركة السعودية للخدمات الصناعية وشركتها التابعة  

على التوالي في شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة إلى مستثمرين  %4و %21,2)"تصدير"( على بيع حصص ملكيتهم 
قيق شروط حعها لتم بعد خضو2021محتملين حيث تم توقيع اتفاقية الشراء معهم.  يتوقع أن تكتمل عملية البيع في السنة المالية 

 مسبقة. 
 
 أساس اإلعداد  - 2
 
 بيان االلتزام  2-1

وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  للمجموعة الموحدةتم إعداد هذه القوائم المالية 
 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

 



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

14 

 
 أساس اإلعداد )تتمة(  - 2
 
 أساس القياس  2-2

الدخل تم إعداد هذه القوائم المالية الموحّدة على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
 الشامل اآلخر واألدوات المالية المشتقة المسجلة بالقيمة العادلة. 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3

 الموحدة باللاير السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية وعملة العرض للمجموعة.تم عرض هذه القوائم المالية 
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  2-4
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات  

صاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة، واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. وقد يترتب عن عدم التأكد والم
من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بذلك 

 في الفترات المستقبلية.
 

 األحكام
م أثناء تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بإجراء األحكام التالية التي لها أثر جوهري على المبالغ المدرجة في القوائ

 المالية الموحدة:

 (1-4القرار المتعلق بالسيطرة على الشركة المستثمر بها )إيضاح  •

 (6-4تصنيف العقارات االستثمارية )إيضاح  •

 (7-4عقود اإليجار )إيضاح  تصنيف •

 (12-4المخصصات )إيضاح  •
 

 الخصم على الكميات
بعض العقود الخاصة بتقديم الخدمات تتضمن خصم على الكميات ينتج عنه ثمن متغير.  وعند تقدير العوض المتغير، يتعين على  

المجموعة استخدام إما طريقة القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ األكثر ترجيًحا وذلك بحسب الطريقة التي تتوقع بشكل أفضل مبلغ 
 عة.  العوض الذي ستستحقه المجمو

 
تحدد المجموعة أن طريقة المبلغ األكثر احتماالً 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 

 يات.الخصم على الكم
 
قبل القيام بإدراج أي مبلغ للعوض المتغير في سعر المعاملة، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان مبلغ العوض المتغير مقيًدا. وقد  

تبين للمجموعة أن تقديرات العوض المتغير غير مقيدة وذلك بناء على خبرتها السابقة وتوقعاتها التجارية والظروف االقتصادية 
 ضافة إلى ذلك، سيتم معالجة عدم التأكد من الثمن المتغير خالل فترة وجيزة.الحالية. إ

 
 مبدأ االستمرارية

قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم لمقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية، وهي على قناعة بأن المجموعة 
المستقبل المنظور. إضافة إلى ذلك، ليست اإلدارة على دراية بأي عدم تيقن جوهري قد  لديها الموارد الكافية لالستمرار في العمل في

 يلقي بظالل من الشك حول قدرة المجموعة على االستمرارية. وعليه، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
 

 التقديرات واالفتراضات
المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ التقرير فيما يلي االفتراضات الرئيسية 

المالي مما يؤدي إلى مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في السنة المالية 
ء االفتراضات والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم الالحقة كما هو موضح أدناه. قامت المجموعة بإجرا

المالية الموحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الظروف واالفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في 
ي االفتراضات عند حدوثها. يتم تضمين المعلومات بشأن السوق أو ظروف خارجة عن سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات ف

 االفتراضات وعدم التيقن الجوهري في المجاالت التالية:
 

 األعمار االنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات
يتم تحديد هذه  االستهالك.تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض حساب 

التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفحص القيمة المتبقية واألعمار 
ن التقديرات االنتاجية سنوياً، ويتم تعديل مصروفات االستهالك المستقبلية في حال اعتقاد اإلدارة بأن األعمار االنتاجية تختلف ع

 السابقة.
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 أساس اإلعداد )تتمة(  - 2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  2-4
 

 خسائر المخزون مخصص
الفني أو الضرر المادي وغير ذلك. يتضمن تقدير تلك  والعطل التقادمتدرج المجموعة مخصص لخسائر المخزون نتيجة عوامل مثل 

الخسائر االخذ باالعتبار العوامل، على سبيل المثال ال الحصر، تقديم نماذج عمل أو تقنية جديدة من ُمَصنِّع محدد ومبيعات سابقة 
 وظروف السوق الحالية والمتوقعة.

 
 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية

المدينة التجارية. يتم في األصل تحديد مصفوفة  للذمم المتوقعةتخدم المجموعة مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان تس
المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها. وتقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل الخبرة السابقة في خسائر 

تقرير مالي، يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات  كل وبتاريخ االئتمان بالمعلومات المستقبلية.
 في التقديرات المستقبلية.  

 
إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. 

ائر االئتمان المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة كما أن خسائر االئتمان إن مبلغ خس
السابقة الخاصة بالمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤشرا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. وقد تم اإلفصاح 

 (.34سائر خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالمجموعة في اإليضاح )عن المعلومات المتعلقة بخ
 

 مخصص تكلفة استبدال المعدات 
يتم تقييم مخصص تكاليف استبدال المعدات بصورة دورية على أساس امتياز خدمة اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية ويتم خصمها بمعدل 

 " عن االفتراضات الجوهرية المتضمنة في تحديد تلك التقديرات.ج"3االلتزام.  تم االفصاح في اإليضاح يعكس شروط هذا 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
لة يظهر انخفاض القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها القيمة العاد

ً تكاليف البيع أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد على أساس البيانات  ناقصا
متاحة لمعامالت البيع الملزمة، التي تمت بشروط تعامل عادل لموجودات مماثلة أو األسعار القابلة للمالحظة في السوق ناقصا ال

االستعمال على أساس نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم تحديد  قيد القيمةالتكاليف العرضية الستبعاد األصل. يتم احتساب 
س الموازنة التقديرية لمدة خمس سنوات قادمة وال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تلتزم بها المجموعة التدفقات النقدية على أسا

 بعد أو االستثمارات المستقبلية الهامة التي من شأنها تعزيز أداء األصل للوحدة المدرة للنقدية الخاضعة الختبار االنخفاض في القيمة.
معدل الخصم المستخدم في طريقة التدفقات النقدية المخصومة وكذلك التدفقات النقدية الواردة المستقبلية تتأثر القيمة القابلة لالسترداد ب

 المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض االستقراء.
 

 برنامج المنافع المحددة
اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري إجراء العديد من يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات 

االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم ومعدالت زيادة الرواتب في 
قيدات الخاصة بعملية التقييم ونتيجة التع (.المستقبل ومعدل الوفيات وحركة الموظفين )أي حركة التوظيف/انهاء الخدمات/االستقاالت

وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في تلك االفتراضات. تتم مراجعة جميع 
 االفتراضات في تاريخ التقرير المالي.

 
مالئم، تأخذ اإلدارة في االعتبار أن عوائد السوق يعتبر معدل الخصم أكثر العوامل التي تخضع للتغيير. عند تحديد معدل الخصم ال 

تستند إلى سندات شركة / حكومة عالية الجودة. يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية. 
ديد الزيادات المستقبلية في الرواتب تخضع جداول الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقاً للتغيرات الديموغرافية. يتم تح
المحددة في إيضاح  المنافع التزاماتعلى أساس معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة للبلدان المعنية. تم تقديم تفاصيل إضافية حول 

(19.) 
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 أساس اإلعداد )تتمة(  - 2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(  2-4
 

 القيمة العادلة لألدوات الماليةقياس 
في حالة عدم إمكانية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس 

قدية المخصومة. تؤخذ األسعار المتداولة في أسواق نشطة، تقاس قيمتها العادلة باستخدام طرق تقييم تشتمل على نموذج التدفقات الن
المدخالت لهذه الطرق من األسواق القابلة للمالحظة حيثما أمكن ذلك، وعندما ال يكون ذلك مجدياً، فإن األمر يتطلب إبداء درجة من 

ت. يمكن األحكام لتحديد القيمة العادلة. تشتمل األحكام على اعتبارات خاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبا
أن تؤثر التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه األحكام على القيمة العادلة المصرح عنها لألدوات المالية. يحدد العوض المحتمل 
الناتج عن عملية تجميع أعمال بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ كجزء من عملية تجميع األعمال. وفي الحاالت التي يحقق بموجبها 

ى محتمل تعريف المطلوبات المالية، فأنه يتم إعادة قياسه الحقاً بالقيمة العادلة بتاريخ التقرير المالي. يتم تحديد القيمة العادلة علالثمن ال
 أساس التدفقات النقدية المخصومة. تأخذ االفتراضات األساسية بعين االعتبار احتمال تحقق كل من أهداف األداء ومعدل الخصم.

 
 المخصصات

إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، والتي يمكن قياسها يتم 
بشكل موثوق به، وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام. تحدد المخصصات 

المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال عن طريق خصم التدفقات النقدية 
 والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يدرج عكس قيد الخصم كتكلفة تمويل.

 
 معدل الخصم الحتساب القيمة الحالية 

وحدة مولدة للنقد، مع األخذ بعين االعتبار القيمة الزمنية للنقود تمثل معدالت الخصم تقديرات السوق الحالية للمخاطر المتعلقة بكل 
والمخاطر الفردية الخاصة بالموجودات المعنية التي لم يتم إدراجها ضمن التدفقات النقدية المقدرة. يتم احتساب معدل الخصم بناًء 

المال.  تأخذ تكلفة المتوسط المرجح لرأس المال على الظروف المحددة الخاصة بالمنشأة ويستخرج من تكلفة المتوسط المرجح لرأس 
بعين االعتبار كال من الدين وحقوق والملكية. تستخرج تكلفة حقوق الملكية من العائد المتوقع على االستثمارات التي تتم من قبل 

لمنشأة بخدمتها. يتم إجراء التسويات المستثمرين في المنشأة. تحدد تكلفة الدين بناء على القروض التي يترتب عليها فائدة والتي تلتزم ا
 المتعلقة بمعدل الخصم إلى المعامل بالمبلغ والتوقيت المحدد للتدفقات الضريبية المستقبلية وذلك إلظهار معدل الخصم لما قبل الضريبة.

 
 19تأثير كوفيد 

على أنه جائحة مستمرة في االنتشار ( 19-م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كرونا المستجد )كوفيد2020في مارس  
م، اخذت الحكومات عدة 2020ديسمبر  31في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية. خالل السنة المنتهية في 

ة. وقد مبادرات للحد من تفشي الفيروس، واشتملت هذه المبادرات على قيود السفر وتجمعات الناس وتطبيق الجحر في أوقات محدد
أدى ذلك إلى إغالق العديد من الشركات غير الضرورية حتى إشعار آخر. بالنظر إلى هذه العوامل، أجرت إدارة المجموعة تقييماً 

لم يكن هناك تأثير سلبي  المالية،وقد خلصت إلى أنه في تاريخ إصدار هذه القوائم للتأثير على عمليات المجموعة ككل وجوانب العمل 
، وال يشترط القيام بتغييرات جوهرية على األحكام 19-عكسي جوهري على عمليات المجموعة وأعمالها نتيجة ظهور كوفيد

 فتراضات والتقديرات الرئيسية.واال
 
 . 19لم تتأثر بالقيود المفروضة نتيجة كوفيد أنشطة المجموعة  
 
حتى تاريخه في هذه القوائم المالية. يعمل المركز المالي القوي بما في ذلك  19كوفيد  جائحة لـِ تم بيان اآلثار المالية والتشغيلية  

واإلجراءات التي اتخذتها المجموعة حتى تاريخه واستمرارية األنشطة في التأكيد على أن لدى  االنشطة وطبيعةالوصول إلى النقد 
أن يؤدي إلى  يمكن الحالي. إال أن عدم التيقن 19آثار جائحة كوفيد  المجموعة القدرة على االستمرار ومواجهة التحديات التي سببتها

نتائج قد تتطلب تعديالً جوهرياً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي  إلى والتقديرات االفتراضات فيتغير مستقبلي 
ابية حول المستقبل فإن اإلدارة سوف تستمر في تقييم ستتأثر في الفترات المستقبلية. وبما أن الموقف يتطور بسرعة وبمزيد من الضب

 التأثير بناًء على التطورات المنظورة.
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 اتفاقية االمتياز الجديدة -3
 

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

مي.   منحت االتفاقية الحقاً من الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات إلى شركة محطة بوابة البحر األحمر ميناء جدة اإلسال
 32م(.   كانت مدة االتفاقية في األصل 2007نوفمبر  3هـ )الموافق 1428شوال  22)شركة أخرى تابعة للمجموعة( اعتباراً من 

 سنة. 
 

، قامت الشركة التابعة وهي شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة بتوقيع اتفاقية امتياز م2019ديسمبر  23إال أنه وبتاريخ 
جديدة )اتفاقية االمتياز الجديدة( مع الهيئة العامة للموانئ السعودية )"موانئ"( حيث تمنح االتفاقية شركة محطة بوابة البحر األحمر 

أبريل  1المحطة الحالية بموجب اتفاقية اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية اعتباراً من حقوق تشغيل محطة الحاويات الشمالية إضافةً إلى 
( من 12( سنة من تاريخ السريان.  وحيث أن اتفاقية االمتياز الجديدة تخضع للتفسير )30لفترة ) (االتفاقيةم )تاريخ سريان 2020

دات غير الملموسة، فإن الحقوق القائمة لتشغيل المحطة التي تعمل نموذج الموجو -لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 
بموجب اتفاقية االنشاء والتشغيل ونقل الملكية، تمثل موجودات غير ملموسة بموجب االتفاقية الجديدة دون استبعاد الموجودات غير 

 الملموسة القائمة.
 

 ملخص بالتغيرات نتيجة تطبيق اتفاقية االمتياز الجديدة
ات خدمات االمتياز هي: )أ( تخضع لسيطرة "المانح" ويقوم بتنظيم الخدمات التي تقدمها منشآت المجموعة والبنية التحتية، ترتيب

واألسعار، )ب( يسيطر المانح )عن طريق الملكية واالستحقاق أو غير ذلك( على أي حصة جوهرية متبقية في البنية التحتية في 
ترتيبات امتياز الخدمة. يجب على المجموعة دفع  -محاسبة عنها من المعايير الدولية للتقرير المالي نهاية مدة االتفاقية بحيث تتم ال

ترتيبات امتياز الخدمة.   -( للمعايير الدولية للتقرير المالي 12رسوم مختلفة بموجب اتفاقية االمتياز الجديدة وتحاسب ضمن التفسير )
سوم المضمونة المتغيرة، فإن أي تأجيل خارج عن سيطرة المجموعة يصنف على أنه ومن إجمالي الرسوم، الرسوم الثابتة والر

 "موجودات غير ملموسة".
 

ل تقاس مثل هذه الموجودات غير الملموسة بداية بالقيمة العادلة لألتعاب الثابتة والمضمونة المتغيرة التي سيتم دفعها للمانح ويتم تسجي
( " األدوات المالية". تتضمن تكلفة الموجودات غير الملموسة القيمة الحالية 9دولي للتقرير المالي )التزام مالي مقابل وفقاً للمعيار ال

جميع لألتعاب الثابتة والمضمونة المتغيرة، وفقاً لتعريفها في اتفاقية االمتياز الجديدة وتستحق الدفع للمانح طوال مدة االتفاقية. تُحمل 
 الربح او الخسارة االولية الموحدة الموجزة حال تكبدها.  الرسوم المتغيرة األخرى على قائمة

 
ً اإلطفاء  ً بالتكلفة ناقصا في القيمة. تُقيد المصروفات الالحقة او  واالنخفاض المتراكمتقيد هذه الموجودات غير الملموسة الحقا

مصروفات استبدال األجزاء عادة في قائمة الدخل األولية الموحدة الموجزة نظراً لتكبدها لمنافع اقتصادية متوقعة في المستقبل 
يتم احتساب  المتضمنة في حقوق االمتياز. تدرج المصروفات التي ستساهم في زيادة اإليرادات من العمليات كأصل غير ملموس.

االطفاء باستخدام طريقة النمط المتوقع لالستخدام للموجودات غير الملموسة األساسية على مدى عمر اتفاقية االمتياز الجديدة.  إضافة 
ً لتحديد االنخفاض في القيمة أو في حال وجود دليل على احتمالية انخفاض  إلى ذلك، يتم تقييم الموجودات غير الملموسة سنويا

 .األصل
 

يتم الغاء االعتراف بحقوق االمتياز عند استبعادها أو عند عدم وجود أي منافع مستقبلية متوقعة من استعمالها أو استبعادها. تُقاس 
امتياز الميناء بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية في  بحقوق االعترافاألرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء 

يتم إدراجها في قائمة أو الخسارة األولية الموحدة الموجزة. نتيجة التفاقية االمتياز الجديدة، تم عمل التعديالت التالية قائمة الر و
 اعتباراً من تاريخ سريان االتفاقية:
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 اتفاقية االمتياز الجديدة)تتمة( -3
 

 ملخص بالتغيرات نتيجة تطبيق اتفاقية االمتياز الجديدة)تتمة(
 
 
 
 إيضاح  قائمة المركز المالي 

 مارس 31
 م2020 

 لاير سعودي

تأثير االتفاقية 
 الجديدة

 لاير سعودي

 إبريل 1
 م2020

 لاير سعودي
     

     الموجودات غير المتداولة
 411,030,199 (489,210,493) 900,240,692 )أ( ممتلكات وآالت ومعدات، صافي

 3,077,707,853 2,023,738,909 1,053,968,944 )أ( و)ب( الموجودات غير الملموسة
     

     حقوق المساهمين
 273,584,275 75,165,205 198,419,070 )ج( أرباح مبقاه

     
     المطلوبات غير المتداولة
 1,925,495 (75,165,205) 77,090,700 )ج( مخصصات طويلة األجل

 1,361,930,569 1,361,930,569 - )ب(  التزام بموجب اتفاقية امتياز الخدمة
     

     المطلوبات المتداولة
الجزء المتداول من التزامات بموجب اتفاقية امتياز 

 الخدمة
  ( ب)

- 
 

172,597,847 
 

172,597,847 

 
 

 قائمة الربح أو الخسارة
 

 إيضاح 
 التأثير للسنة

 للسنة المنتهية في
 م2020ديسمبر  31

  لاير سعوي
   

 75,165,205 )ج( أخرىإيرادات 
 
 144,47مليون لاير سعودي واستهالك متراكم بمبلغ  633,68تم تحويل بعض بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بتكلفة  (أ

مليون لاير سعودي، والتي كانت مملوكة سابقاً للمجموعة وتم استخدامها لعمليات المحطة )تم تصنيفها كموجودات اتفاقية غير 
( إلى موجودات غير ملموسة نظراً لكونها أصبحت جزءاً من اتفاقية االمتياز الجديدة.  إضافة إلى ذلك، نتيجة التفاقية امتيازيه

االمتياز الجديدة ووفقاً للسياسة المحاسبية المطبقةـ على الموجودات المستهلكة باألعمار االنتاجية أو فترة االمتياز، أيهما أقل، 
أساس  على (أساسية ومعداتوآالت  ممتلكات) الملموسةغير  الموجوداتالنتاجية لبعض بنود عدلت المجموعة االعمار ا

، يكون مخصص الملموسة غير الموجوداتمستقبلي.  في حال عدم قيام المجموعة بتغيير االعمار االنتاجية لتلك البنود من 
 مليون لاير سعودي. 17,07االطفاء المحمل للفترة أكبر من مبلغ 

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

( "ترتيبات خدمات االمتياز"، مع التزام مقابل كالتزام مالي 12اً لتوجيهات التفسير )األتعاب الثابتة كأصل غير ملموس وفق
ً للمعيار الدولي للتقرير المالي ) ( "األدوات المالية".   تُحمل جميع الرسوم المتغيرة األخرى على قائمة 9آخر وتُقاس وفقا

الجزء غير المطفأ من "الموجودات غير الملموسة"  حال تكبدها. يتم عرض الموجزةالموحدة  االوليةالربح او الخسارة 
 على التوالي. الموحدة،" في "قائمة المركز المالي  36 واإليضاح 2-8و"التزام بموجب اتفاقية امتياز الخدمات" في "اإليضاح 

 
نهاية مدة االتفاقية.   ال يوجد أي التزام بموجب اتفاقية االمتياز الجديدة للمجموعة من أجل تنفيذ برنامج استبدال األصل في (ج

ً بموجب اتفاقية  75,16بالتالي، تم عكس قيد اجمالي مخصص موجودات استبدال بمبلغ  مليون لاير سعودي المسجل سابقا
االنشاء والتشغيل والنقل لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة، نظراً النتفاء الغرض منه وتسجيله كـ "إيرادات أخرى" 

 (. 28)إيضاح  او الخسارة الموحدة في قائمة الربح
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السنة كما هو موضح في اإليضاح  خالل الجديدةفيما يلي السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها بشكل ثابت، فيما عدا تطبيق المعايير 
 عند اعداد هذه القوائم المالية الموحدة. ( 5)
 
 التوحيدأساس  4-1

م. تتحقق السيطرة 2020ديسمبر  31تتكون القوائم المالية الموحدة للمجموعة من القوائم المالية للشركة االم وشركتها التابعة كما في 
عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها 

 ي التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها.المقدرة ف
 

 وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:

ت ذات الصلة بالشركة نفوذ على الشركة الُمستثمر بها )مثل: حقوق موجودة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطا •
 المستثمر بها(.

 التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بالشركة المستثمر فيها. •

 المقدرة على استخدام نفوذها على المنشاة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. •
 

التصويت سيطرة. وتأييداً لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة أقل من وبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق 
األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة 

 فيها، ويشمل ذلك:بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر 

 الترتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يحق لديهم التصويت في الشركة المستثمر بها. •

 الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. •

 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •
 

شركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على ال
والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند حصول المجموعة 

على الشركة التابعة. تدرج على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عندما تفقد المجموعة هذه السيطرة 
موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة اعتباراً 

 من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة على الشركة التابعة.
 

ح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة والحصص يتم توزيع الرب
 غير المسيطرة، إن وجدت، حتى لو أن نتائج هذا التوزيع قد تؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.

 
شركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات وعند اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية الموحدة لل

المالية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة 
حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان  بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد. يتم اعتبار أي تغير في

 السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.
 
وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات والحصة غير  

ناتجة عن زوال السيطرة في قائمة الربح أو الخسارة  المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة
اتها الموحدة. يتم إثبات االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة. تتكون هذه القوائم المالية الموحّدة من القوائم المالية للشركة وشرك

 نفس فترة التقرير المالي للشركة.. يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة ل1التابعة كما هو مبين في اإليضاح 
 

 تجميع األعمال والشهرة
تتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من الثمن المحول، والذي يتم قياسه 

تحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المس
تجميع األعمال، تقرر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة 

ستحواذ المتكبدة كمصاريف العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف اال
 وتدرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.

 
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف 

دة بتاريخ االستحواذ. يشتمل ذلك على فصل والتخصيص المالئم لها وفقاً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائ
 المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها.
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 )تتمة( تجميع األعمال والشهرة
 

إثبات الثمن المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. يُقاس الثمن المحتمل المصنف يتم 
( "األدوات المالية المقاسة بالقيمة 9كأصل أو مطلوبات والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 في القيمة العادلة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة.العادلة والتغيرات 
 

يتم، في األصل، قياس الشهرة بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في إجمالي الثمن المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم 
تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم إثباته وكذلك أية حصص مملوكة سابقاً بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي 

التعهد بها(. وفي حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة 
لتعهد بها، ومراجعة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم ا

اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة العادلة 
 أو الخسارة الموحدة. الربح قائمةلصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات األرباح في 

 
اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصاً خسائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض  وبعد

إلى كل وحدة أو مجموعة من  –اعتباراً من تاريخ االستحواذ  –في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال 
ي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى الوحدات المحققة للنقد الت

خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. وعندما تعتبر الشهرة جزءاً من الوحدة المحققة للنقد وجزءاً من العملية ضمن 
ملية المستبعدة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالع

العملية. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من الوحدة 
 المحققة للنقد.

 
 بشكل مشتركاالستثمار في شركات زميلة ومنشآت مسيطر عليها 

الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيراً هاماً. يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات 
 والقرارات المالية والتشغيلية للمنشآت المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

 
و شكل من أشكال الترتيبات المشتركة وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوقاً المشروع المشترك ه

في صافي موجودات المشروع المشترك. تمثل السيطرة المشتركة المشاركة المتفق عليها تعاقدياً للسيطرة على ترتيب ما، وتتواجد 
 ذات العالقة الموافقة األطراف المشاركة في السيطرة باإلجماع.فقط عندما يتطلب اتخاذ القرارات بشأن األنشطة 

 
إن األمور المتخذة في االعتبار لتحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة تكون مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على 

 المشترك وفقاً لطريقة حقوق الملكية.الشركات التابعة. تتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع 
 

وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم في األصل اثبات االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة. تعدل القيمة 
المشروع الدفترية لالستثمار وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو 

المشترك منذ تاريخ االستحواذ. تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار، وال يتم 
 اختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بصورة مستقلة.

 
يلة أو المشروع المشترك. يتم إظهار أي تغير في تعكس قائمة الربح أو الخسارة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزم 

الدخل الشامل اآلخر لتلك المنشآت المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. إضافة إلى ذلك، في حالة اثبات أي 
تغيرات، عندما ينطبق تغير مباشرةً ضمن حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي 

ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة 
 الزميلة والمشروع المشترك بقدر حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

 
تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري اثبات أي خسارة انخفاض في قيمة استثمارها وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، 

في شركتها الزميلة أو مشروعها المشترك. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي 
او المشروع المشترك. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة  على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة

باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية، وإثبات 
 الخسارة كـ "حصة في ربح شركة زميلة ومشروع مشترك" في قائمة الربح أو الخسارة.

 
وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس وإثبات االستثمار 
المحتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو 

 المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به وكذلك متحصالت االستبعاد في الربح أو الخسارة.السيطرة 
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 االستثمار في شركات زميلة ومنشآت مسيطر عليها بشكل مشترك
حصة المجموعة من الخسائر حصتها في الشركات الزميلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الحصة بما في ذلك عندما تتجاوز 

االستثمارات طويلة األجل إلى ال شيء، ويتم التوقف عن االعتراف بأي خسائر اضافية في الحدود االلتزام النظامي المقابل على 
 المجموعة.

 
 العمالت األجنبية 4-2

القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي، والذي يعتبر أيًضا العملة الوظيفية للشركة األم. ولكل شركة من تم عرض 
الشركات التابعة، تقرر المجموعة عملتها التشغيلية والبنود التي تتضمنها القوائم المالية لكل شركة والتي تُقاس باستخدام العملة 

باستخدام طريقة التوحيد المباشر، وعند استبعاد العملية الخارجية، تعكس المكاسب أو الخسائر المعاد الوظيفية. تقوم المجموعة 
 تصنيفها إلى الربح أو الخسارة الموحدة، المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.

 
 المعامالت واألرصدة

موعة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعينة بالتاريخ يتم، في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت المج
الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة أوال لإلثبات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف 

ن سداد أو تحويل البنود النقدية كربح أو خسارة، الفورية للعملة الوظيفية السائدة في تاريخ التقرير المالي. تدرج الفروقات الناتجة ع
باستثناء البنود النقدية المخصصة كجزء من تغطية مخاطر صافي استثمار المجموعة في العمليات األجنبية. ويتم االعتراف بها في 

الخسارة في قائمة الربح او الدخل الشامل اآلخر إلى حين بيع صافي االستثمار وعندئذ يعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى الربح أو 
ريخ الخسارة الموحدة. تحول البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل السائدة بتوا

السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه  المعامالت األولية. تحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية بأسعار التحويل
بالربح تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقاً لالعتراف 

 أو الخسارة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للبند.
 

 العمليات األجنبية
مطلوبات للعمليات األجنبية، بما في ذلك الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ، إلى اللاير يتم تحويل الموجودات وال

السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير المالي.  يتم تحويل توزيعات االرباح المستلمة من الشركات الزميلة األجنبية بسعر 
 رج فروقات ترجمة العملة ذات الصلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة. الصرف السائد بتاريخ المعاملة وتد

 
عند استبعاد عملية اجنبية، يتم تحويل المبلغ ذي العالقة المتعلق باحتياطي الترجمة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كجزء من 

وال السيطرة( لشركة تابعة تتضمن عملية اجنبية فإن الجزء ذي الربح أو الخسارة نتيجة االستبعاد.  عند االستبعاد الجزئي )دون ز
 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 

خطط لها أو غير محتملة في المستقبل المنظور والتي تعتبر من حيث الجوهر جزءاً من صافي استثمار في عملية نتيجة تسوية غير م
 أجنبية يتم تسجيلها في احتياطي التحويل األجنبي من خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة أو غير متداولة 4-3
 

 الموجودات
بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة، كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة تقوم المجموعة 

 وذلك:

 عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها خالل دورة العمليات العادية. •

 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. •

 اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أوعندما يتوقع تحققها خالل  •

عندما تكون نقد وما حكمه فيما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر  •
 شهراً بعد فترة التقرير المالي.

 
 تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
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 تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول )تتمة( 4-3
 

 المطلوبات
 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:

 عندما يتوقع سدادها خالل دورة التشغيل العادية. •
 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. •
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد الفترة المالية، أو •
 عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي. •
 

 تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات 4-4
 

 االعتراف والقياس
 تقاس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.

 
ة تتضمن التكلفة المصروفات التي تعود مباشرة إلى اقتناء األصل. تتضمن تكلفة الموجودات التي يتم إنشائها ذاتياً تكلفة المواد والعمال

شرة، وأي تكاليف أخرى تتعلق مباشرة بإحضار الموجودات إلى العمل وفقاَ للغرض المحدد من أجله، وتكاليف التفكيك وإزالة المبا
 بعض البنود، وإعادة الموقع لحالته األصلية وتكاليف اقتراض موجودات مؤهلة.

 
إنتاجية مختلفة فإنها تحتسب كبنود مستقلة )مكونات  عندما تكون االجزاء الهامة من بند من الممتلكات واآلالت والمعدات ذات أعمار

 رئيسية( للممتلكات واآلالت والمعدات.
 

يتم تحديد أرباح وخسائر استبعاد بند من الممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق مقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية 
 ضمن إيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.للممتلكات واآلالت والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي 

 
 التكاليف الالحقة

 يتم إثبات التكلفة المتعلقة باستبدال جزء من أي بند من بنود الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق
المجموعة، ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق به. يتم إلغاء االعتراف المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى 

بالقيمة الدفترية للبند المستبدل. يتم إثبات تكاليف الصيانة اليومية للممتلكات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند 
 تكبدها.

 
 اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

بالتكلفة ناقص أي خسارة انخفاض في القيمة ويتم رسملتها كممتلكات وآالت ومعدات عندما  تسجل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
 تكون جاهزة لالستخدام المرجو منها.

 
 االستهالك

يمثل االستهالك التخصيص المحدد لقيمة األصل القابل لالستهالك على مدى عمره اإلنتاجي التقديري. تمثل القيمة القابلة لالستهالك 
 صل أو أي مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقصاً قيمته المتبقية.تكلفة األ

 
يتم االعتراف باالستهالك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لكل 

ستأجرة والمبنى على األرض المستأجرة جزء من الممتلكات والمعدات. يستهلك كل من الموجودات المؤجرة وتكلفة تطوير األرض الم
أيهما أقصر إلى في حال التأكد بان الشركة ستحصل على ملكيتها في نهاية مدة عقد  -على مدى فترة عقد اإليجار والعمر االنتاجي 

 اإليجار. ال يتم استهالك األراضي.
 

مرة سنوياً، ويتم تعديلها عند الحاجة بأثر مستقبلي. الرجاء  تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية على األقل
 ( فيما يتعلق بتقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات.6الرجوع إلى اإليضاح )

 
 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة:

 
 سنة ـ أيهما أقصر 40إلى  10مدة اإليجار / االمتياز أو من  مباني

 سنة ـ أيهما أقصر 40إلى  10مدة اإليجار / االمتياز أو من  تحسينات على المأجور
 سنة ـ أيهما أقصر 20إلى  5مدة اإليجار / االمتياز أو من  آالت ومعدات

 سنة 25 - 2 مكائن ومعدات
 سنة 10 - 5 سيارات

 سنة 10 - 5 تركيبات وأثاث
 سنوات  5 - 2 أجهزة حاسب آلي ومعدات
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 الموجودات غير الملموسة   4-5

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند االعتراف األولي بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة 
القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف االولي، تقيد الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال 

بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. ال تتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخلياً، فيما عدا 
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي تتكبد فيها. تصنف  تكاليف التطوير المرسملة، وتدرج المصاريف ذات العالقة

 األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة كـ "محددة" أو "غير محددة" المدة.
 

نخفاض تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود ا
في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي 
لها عمر إنتاجي محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل فترة مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة 

محاسبياً وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو  –ك المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل المتوقعة الستهال
مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. تدرج مصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر انتاجي 

 وف وبما يتماشى مع وظيفة الموجودات غير الملموسة.محدد في قائمة الربح أو الخسارة كمصر
 

 حقوق امتياز الميناء
تتم عمليات المجموعة بخصوص الميناء بموجب ترتيبات امتياز طويلة األجل.  تعترف المجموعة بحقوق االمتياز في الميناء الناتجة 

يقوم بتنظيم الخدمات المقدمة واألسعار المحددة وكذلك عن ترتيب خدمة االمتياز، والتي تخضع لسيطرة القطاع العام )"المانح"( أو 
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.
 

ودات غير الملموسة الناتجة عن ترتيب خدمة االمتياز عندما يكون لها الحق في فرض رسوم الستخدام تعترف المجموعة بالموج
البنية التحتية الخاضعة لالمتياز.  يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستلمة كثمن نقدي مقابل القيام باإلنشاء أو تطوير الخدمات 

 االعتراف األولي فيما يخص القيمة العادلة للخدمات المقدمة. في ترتيب خدمة االمتياز بالقيمة العادلة عند
 

تتضمن حقوق امتياز الميناء جميع التكاليف المتكبدة فيما يخص انشاء محطات للحاويات.  تدرج حقوق امتياز الميناء بالتكلفة ناقصاً 
المتياز هي الفترة من بداية قدرة المجموعة على إطفاء التكلفة. إن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل غير الملموس في ترتيبات خدمة ا

أو طيلة عمر الموجودات األساسية ـ أيهما  سنة 30فرض رسوم على العامة الستخدام البنية التحتية وحتى نهاية مدة االمتياز وهي 
 (.8أقصر )انظر اإليضاح 

 
 الموجودات غير الملموسة األخرى

األخرى، بما فيها البرامج، التي تكتسبها المجموعة وتكون ذات أعمار إنتاجية محددة بالتكلفة يتم قياس الموجودات غير الملموسة 
 ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض في القيمة المتراكمة.

 
المحدد الذي تتم رسملة المصاريف الالحقة وذلك فقط عندما تؤدي إلى زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية التي يتضمنها األصل 

تتعلق به تلك المصاريف. جميع النفقات األخرى، بما فيها النفقات الخاصة بالشهرة المنتجة داخلياً والعالمات التجارية، يتم االعتراف 
 بها في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حال تكبدها.

 
قصاً القيمة المتبقية.  تتراوح األعمار اإلنتاجية المقدرة يتم حساب اإلطفاء على مدى تكلفة األصل، أو مبلغ آخر يحل محل التكلفة نا

 سنوات. 5للموجودات غير الملموسة األخرى من سنتين إلى 
 
 العقارات االستثمارية 4-6

العقارات االستثمارية هي الممتلكات المحتفظ بها إما لتحصيل إيرادات إيجار أو لزيادة رأس المال أو كليهما، ولكنها ليست للبيع 
 ن دورة األعمال العادية أو خالل االستخدام في اإلنتاج أو توريد البضائع أو تقديم الخدمات أو لألغراض اإلدارية.ضم

 
 يتم، في األصل، قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت. تُسجل العقارات االستثمارية الحقاً بالتكلفة، بعد خصم

ائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من العقارات االستهالك المتراكم وخس
االستثمارية وتكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات. وعندما يكون 

الستثمارية على مراحل، فإن المجموعة تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات بصورة ضرورياً استبدال أجزاًء هامة من العقارات ا
مستقلة ذات أعمار إنتاجية محددة وتستهلك وفقاً لذلك. يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة 

 عند تكبدها.



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
 م2020ديسمبر  31

 

24 

 المحاسبية الهامة )تتمة(ملخص بالسياسات  4
 

 )تتمة( العقارات االستثمارية 4-6
 
يتم التوقف عن إثبات العقارات االستثمارية إما عند استبعادها )أي عند انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة( أو سحبها بصورة دائمة  

بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية  من االستخدام وعدم توقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يدرج الفرق
لألصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم فيها التوقف عن اإلثبات. يتم تحديد مبلغ العوض، الواجب إدراجه في 

المعاملة الواردة في المعيار الدولي  الربح أو الخسارة الناتج عن التوقف عن إثبات العقارات االستثمارية، وفقًا لمتطلبات تحديد سعر
 " اإليرادات من العقود مع العمالء".    -( 15للتقرير المالي )

 
 إلى االستثماريةتتم التحويالت إلى )من( العقارات االستثمارية فقط عند وجود تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من العقارات 

التكلفة المفترضة بشأن المحاسبة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ تغير االستخدام.  العقارات التي يستحوذ علها المالك، تعتبر
وعندما تصبح العقارات المشغولة من قبل المالك عقارات استثمارية، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذه العقارات طبقاً للسياسات 

 االستخدام. المتبعة بشأن الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ تغير
 
 عقود اإليجار 4-7

ة تقوم الشركة عند نشأة العقد بتقييم ما إذا كان العقد يعتبر، او يتضمن، عقد إيجار. وذلك، إذا ما تم بموجب العقد نقل الحق في السيطر
 عوض لذلك. مقابل محددةعلى استخدام أصل محدد لفترة 

 
 المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار  
الموجودات منخفضة القيمة. تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل 

 عنية.الحق في استخدام الموجودات الم
 
 الموجودات حق االستخدام (1
تقوم المجموعة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر األصل حق استعمال الموجودات(. فيما  

 :م2019يناير  1( كما في 16يلي األثر الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 لاير سعودي 
  الموجودات

 230,459,708 (23موجودات حق االستخدام )إيضاح 
 ً  (2,937,500) مبالغ مدفوعة مقدما

 26,162,609 تحويالت  
 ───────── 

 253,684,817 مجموع الموجودات
  

  المطلوبات
 241,835,939 (23التزامات عقود إيجار )إيضاح 

 (14,313,731) التزامات متداولة وغير متداولة أخرى 
 ───────── 

 227,522,208 مجموع المطلوبات
 ═════════ 
 
تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس  

 المتكبدة األوليةالتزامات اإليجار. تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة 
ار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على ودفعات اإليج

أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر. في حالة نقل ملكية األصل المؤجر 
إليجار أو أن التكلفة تظهر ممارسة خيار الشراء، فإنه يتم احتساب االستهالك على مدى العمر نهاية مدة عقد ا في المجموعةإلى 

ً االنتاجي المقدر لألصل. تخضع موجودات حق االستخدام  المتعلقة  االقسام / القسم في القيمة. يرجى الرجوع إلى لالنخفاض أيضا
 السياسات المحاسبية. باالنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية في 
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 ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -4
 
 عقود اإليجار )تتمة( 4-7
 
 التزامات عقود اإليجار (2

في بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار. تشتمل 
دفعات اإليجار دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقًصا أي حوافز إيجار مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي 

مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تشتمل دفعات اإليجار أيًضا على سعر تعتمد على 
ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت 

لخيار اإلنهاء. يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف فترة اإليجار تظهر ممارسة المجموعة 
 )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. عند احتساب القيمة الحالية لدفعات

بها بتاريخ بدء اإليجار نظراً ألن معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار  الخاص ايدالمتزاإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض 
وتُخفض لتعكس دفعات  الفائدة،غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة 

 اإليجار المسددة.
 

الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة 
اإليجار )أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات(، أو وجود تغيٍر 

 في التقييم الخاص بخيار شراء األصل المعني.
 
 عقود ايجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة (3

تقوم الشركة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات 
ء(. كما تطبق أيًضا اإلعفاء من إثبات شهًرا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشرا 12)أي عقود اإليجار التي تبلغ 

الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود 
 إليجار.اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة ا

 
 المجموعة كمؤجر

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم بموجبها المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع الجوهرية المصاحبة ألصل ما كعقود 
قيمة إيجارات تشغيلي.  تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى ال

الدفترية لألصل المؤجر، ويتم إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. يتم إثبات اإليجارات الطارئة كإيرادات 
 في الفترة التي تتحقق فيها.

 
 المخزون 4-8
يمثل المخزون قطع الغيار والتوريدات األخرى.  يتم قياس المخزن بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تستند تكلفة  

المخزون بصورة أساسية على مبدأ المتوسط المرجح وتتضمن النفقات المتكبدة القتناء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة إلحضاره 
ً تكاليف اإلكمال للموقع وبحالت ه الراهنة. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصا

عوامل مثل التلف واالخطاء  نتيجة المخزونالمقدرة والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام عملية البيع. تسجل المجموعة مخصص لخسائر 
 الفنية والضرر المادي.

 
 النقد وما في حكمه 4-9

يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع / االستثمارات ذات 
ة السيولة العالية القصيرة األجل بمواعيد استحقاق ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للمجموعة دون أي قيود.  وألغراض قائم

 التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وأرصدة بنكية وودائع مرابحة.
 
 األدوات المالية 4-10
 األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى. 

 
للمجموعة من نقد وأرصدة بنكية وذمم مدينة تجارية واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل تتكون الموجودات المالية 

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.
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 المحاسبية الهامة )تتمة( ملخص بالسياسات -4
 
 األدوات المالية 4-10
 
 الموجودات المالية  (1
 
 االعتراف األولى والقياس 

المالي، عند االعتراف األولي له على التصنيف   لألصل الالحقتقاس الموجودات المالية عند االعتراف بالقيمة العادلة. يعتمد القياس 
ً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  وما إذا كان يقاس الحقا

 الخسارة.
 

يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي بها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال 
إلدارتها. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على عنصر مالي جوهري، فإن الشركة مبدئياً تقوم بقياس األصل  المجموعة

المالي بقيمته العادلة زائداً، في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة. يتم 
 (. 15ة التجارية التي ال تحتوي عنصر مالي جوهري بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )قياس الذمم المدين

 
من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج عنه تدفقات 

ل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم". يشار إلى هذا التقييم على أنه اختبار " فقط مدفوعات نقدية والتي هي "فقط مدفوعات ألص
 على مستوى األداة المالية. ويتم" ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم

 
تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو التي تتطلب  –يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية 

 بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األًصل. –تلك المتعارف عليها بالسوق )المعامالت االعتيادية( 
 

 القياس الالحق
 التالية وهي:ألغراض القياس الالحق، تصنف الموجودات المالية ضمن الفئات 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أ
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (ب
 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ج
 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( (أ

 الية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين:تقوم المجموعة بقياس الموجودات الم

 أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و  •

فعات من المبلغ األصلي والفائدة أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط د  •
 على المبلغ األصلي القائم.

 
تقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقًا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة. يتم االعتراف 

 عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته. الموحدة الخسارةباألرباح أو الخسائر في قائمة الربح أو 
 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (ب
 
 أدوات الدين 

 تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

 أن يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، و  •

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على   •
 المبلغ األصلي القائم.

 
لنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات دخل الفائدة وإعادة تقييم تحويل العمالت األجنبية با

وخسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. 
بها، يتم إعادة تدوير تغير القيمة العادلة  االعتراف عنرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. وعند التوقف يتم إثبات تغي

  المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -4
 
 األدوات المالية )تتمة( 4-10

 
 الموجودات المالية )تتمة( (1
 

 أدوات حقوق الملكية
عند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات حقوق ملكية 

( 32المحاسبة الدولي )مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار 
 األدوات المالية: "العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة". يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

 
ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه الموجودات المالية مطلقًا إلى الربح أو الخسارة. يتم إثبات توزيعات األرباح 

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند اإلقرار بأحقية دفعها، إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه المتحصالت  كإيرادات أخرى في
كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة 

 الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة.بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (ج

تشتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والموجودات 
بات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالية التي يجب قياسها بالقيمة المالية المخصصة عند االث

إعادة شرائها في المستقبل القريب.  أو بيعها حالالعادلة بشكل إلزامي. تصنف الموجودات المالية كـ "مقتناه ألغراض المتاجرة" في 
تقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى منفصلة كـ "مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة" ما كما تصنف المشتقات، بما في ذلك المش

لم يتم تخصيصها كأداة تغطية فعالة. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ 
بصرف النظر عن نموذج األعمال. وعلى الرغم من الضوابط المتعلقة  األصلي والفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

بتصنيف أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما هو مبين أعاله، يمكن تخصيص أدوات 
قيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم التماثل الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلثبات األولي إذا كان ال

 المحاسبي.
 

تقيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة، ويدرج صافي 
 القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.التغيرات في 

 
 تقييم نموذج األعمال

تقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس أفضل طريقة 
 إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما يلي:

لعمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات. وبشكل خاص، فيما إذا كانت استراتيجية اإلدارة ا •
تركز على تحقيق إيرادات العمولة المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل عمولة معين، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة 

 ودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات،المطلوبات التي تمولها تلك الموج

 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؛ •

مال، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية كيفية تعويض مدراء األع •
 التعاقدية التي تم تحصيلها، و

تكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب المبيعات والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. إال أن  •
المبيعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزءاً من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق المجموعة لهدفها في المعلومات حول أنشطة 

 إدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
 

" أو "تحت يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "األسوأ
ضغط 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 هذه المعلومات عند عمل تقييم للموجودات 

ـ المستحدثة أو المشتراة حديثاً ـ في المستقبل. يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على المالية 
 أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ألنها ليست محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل

 دية تعاقدية وبيع موجودات مالية.تدفقات نق
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 المالية )تتمة(الموجودات  ( 1
 

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو الربح على أصل المبلغ )"ضوابط مدفوعات أصل 
 ربح على أصل المبلغ"(المبلغ أو 

ة ألغراض القيام بهذا التقييم، فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. "الربح" هي ثمن القيمة الزمني
األساسية للمال، واالئتمان ومخاطر االقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معينة وتكاليف االقراض 

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

وعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من المبلغ األصلي والفائدة، تأخذ المجموعة بالحسبان الشروط 
ل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك ما إذا كان األصل المالي يشتم

 ال تستوفى هذا الشرط. وعند عمل التقييم، تأخذ المجموعة في اعتبارها: 
 

 األحداث الطارئة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية، •

 مزايا الرفع؛ •

 المبالغ المدفوعة مقدماً وشروط التمديد؛ •

 الشروط التي تقيد مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من موجودات محددة )أي ترتيبات أصل دون حق الرجوع(، و •

 والمزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت، أي التعديل الدوري لمعدالت الربح. •
 
 المطلوبات المالية ( 2
 

 االعتراف األولى والقياس
الية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالتكلفة المطفأة. يتم تصنف المطلوبات الم

االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حال التمويل والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف العائدة مباشرة 
 للمعامالت.

 
 القياس الالحق

 يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:
 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والمطلوبات 

ـ "مقتناة ألغراض المالية  المخصصة عند االعتراف االولي بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالية ك
 المتاجرة" في حال تم تكبدها لغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب.

 
أو الخسارة الموحدة. يتم تخصيص المطلوبات يتم إثبات أرباح أو خسائر المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة الربح 

المالية المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ االعتراف األولي، وذلك فقط في حالة 
 (.9الوفاء بالمعايير التي نص عليها المعيار الدولي للتقرير المالي )

 
 المطفأة  المطلوبات المالية بالتكلفة  

م بعد االعتراف األولي، تقاس المطلوبات المالية، التي ال تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالتكلفة المطفأة باستخدا
ال طريقة معدل الفائدة الفعّال. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن عكس قيد تكلفة الفائدة من خالل اطفاء معدل الفائدة الفع

 قائمة الربح او الخسارة الموحدة. في بالمطلوباتوعندما يتم إلغاء االعتراف 
 

تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءاً ال يتجزأ 
 كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. من معدل الفائدة الفعال. ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي
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 إلغاء االعتراف (3
 

 الموجودات المالية
ذلك( )أي استبعاده  يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق

 من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( عند:
 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو •
قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر  •

"ترتيبات تمرير" وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لألًصل، أو )ب( لم دون أي تأخير وفق 
 تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

 
فإنه يجب عليها  تمرير،قوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية وفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل ح

تقييم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على 
يل السيطرة على األًصل، تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر معظم المخاطر والمنافع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحو

ً بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة  ارتباط ها المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضا
 ا المجموعة.والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليه

 
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد 

 األقصى للمبلغ الذي يجب على المجموعة دفعه، أيهما أقل.
 

 المطلوبات المالية
المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام مالي موجود  بالمطلوبات االعتراف إلغاء يتم

بآخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماماً أو تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل 
الي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام الم

 الربح أو الخسارة الموحدة.
 
 مقاصة األدوات المالية ( 4

نظامي ملزم تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق 
لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات 

 في آن واحد.
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية 4-11
 

 الموجودات المالية
مالي ما او  أصلمالي بإجراء تقييم للتأكد من وجود دليل موضوعي على انخفاض في قيمة  تقرير كلبتاريخ  المجموعة،تقوم 

مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة في حالة وجود دليل 
األولي لألصل )"حدث خسارة" تم تكبده( وأن حدث  بعد االثبات أكثرموضوعي على وجود االنخفاض نتيجة لوقوع حدث واحد او 

الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي او لمجموعة الموجودات المالية التي يمكن قياسها بشكل موثوق 
مالية جوهرية،  صعوبات ونيواجهالقيمة على وجود مؤشرات بأن المدين أو مجموعة من المدينين  في االنخفاضبه. يشتمل دليل 

عجز أو إخفاق في سداد الفائدة أو أصل المبلغ، أو احتمال الدخول في االفالس او اعادة هيكلية مالية أخرى، وعندما تشير البيانات 
قتصادية القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات المالية المستقبلية التقديرية مثل التغيرات في الظروف اال

 المرتبطة بحاالت التعثر في السداد.
 

تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
تمان المتوقعة. عليه، ال تقوم المدينة التجارية، تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئ للذمم بالنسبةالخسارة. 

المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدالً من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة 
االئتمان، تقرير مالي. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناًدا إلى الخبرة السابقة في خسائر  كل بتاريخعلى مدى العمر 

 والتي يتم تعديلها وفقاً للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.
 

يوًما. لكن في بعض الحاالت، يمكن  90تعتبر المجموعة األصل المالي متعثًرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة 
ما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة للمجموعة أيًضا اعتبار األصل المالي متعثًرا عند

المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. يتم شطب األصل المالي 
  التعاقدية.عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية 
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 الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي 
حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوباً إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة 

ايهما اعلى،  -لالسترداد لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقدبتقدير القيمة القابلة 
سوق ناقصاً تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستعمال. يتم تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد باألخذ في االعتبار معامالت ال

عدم إمكانية تحديد هذه المعامالت، يتم استخدام طريقة تقييم مالئمة. يتم تقييم القيمة قيد االستعمال بخصم التدفقات  األخيرة. وفي حالة
لمال النقدية المستقبلية التقديرية لقيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة لتعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية ل

قة باألصل. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير والمخاطر المتعل
عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد عن 

 يعتبر األصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ
 

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تخصيص الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة المعترف 
ة موزعة على الوحدات المحققة للنقد، ومن ثم يتم تخفيض بها والمتعلقة بالوحدة المحققة للنقد مبدئياً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهر

 القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة )مجموعة من الوحدات( على أساس نسبي.
 

يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحده محققة للنقد )أو مجموعة الوحدات المحققة للنقد( التي 
بها الشهرة. وعندما تقل القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المحققة للنقد عن قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في  تتعلق

 القيمة. ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض في الشهرة في الفترات المستقبلية.
 
 المخصصات  4-12

)نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن يُطلب من تُدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام 
المجموعة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء 

و كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة تعويض بعض أ
عقد تأمين، فإنه يتم إثبات التعويض كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعويض. يتم 

 الشامل اآلخر الموحدة بعد طرح أي سداد. والدخل الخسارةعرض المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الربح أو 
 

كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما  وإذا
يكون مالئًما، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة 

 تمويل.
 
 موظفينمنافع ال 4-13
 

 منافع موظفين قصيرة األجل
يتم احتساب المنافع قصيرة األجل كمصروف حال تقديم الخدمة ذات الصلة. ويدرج االلتزام بالمبلغ المتوقع أن يتم دفعه في حال 

تقدير االلتزام وجود التزام قانوني أو ضمني على المجموعة بدفع هذا المبلغ كنتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها بواسطة الموظف ويمكن 
 بطريقة موثوق بها.

 
 منافع ما بعد الخدمة

يتم احتساب االلتزام على المجموعة بموجب برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممولة ويتم احتسابها 
وخصم ذلك المبلغ. يتم احتساب التزامات من خالل تقدير مبلغ المنافع المستقبلية الذي تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة 

المنافع المحددة سنوياً من قبل مختصين اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إدراج إعادة قياس صافي 
المجموعة بتحديد صافي  التزام المنافع المحددة والذي يتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تقوم

مصروف الفائدة على صافي التزام المنافع المحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في 
فع المحددة بداية الفترة السنوية مقابل صافي التزام المنافع المحددة الالحق، وكذلك األخذ باالعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنا

خالل الفترة نتيجة لدفعات المنافع. يدرج صافي مصروف الفائدة والمصروفات االخرى المرتبطة ببرامج المنافع المحددة ضمن 
  مصروفات الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة.
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 األسهم في الشركة األم حملة علىتوزيعات األرباح النقدية وغير النقدية  4-14

تعترف المجموعة بالتزام لدفع األرباح وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفاً على رغبة المجموعة. وطبقاً 
األولية للنظام األساسي للمجموعة، يسمح بتوزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. يتم تسجيل توزيعات األرباح 
 كالتزام في الفترة التي تعتمد فيها من مجلس اإلدارة.  يتم االعتراف بمبلغ مقابل توزيعات األرباح مباشرة في حقوق الملكية. 

 يتم االعتراف بمبلغ مقابل مباشرة في حقوق الملكية.
 

ياس القيمة العادلة المعترف بها مباشرة في حقوق يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع إعادة ق
 الملكية.

 
عند توزيع الموجودات غير النقدية، فإن أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة يدرج في قائمة 

 الربح أو الخسارة الموحدة.
 
 اإليرادات  4-15

بعة والمنشآت التي تسيطر عليها سيطرة مشتركة وشركاتها الزميلة بالمشاركة في األعمال تقوم المجموعة من خالل شركاتها التا
 التالية:

 تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم. •

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

 تحلية وتنقية المياه وبيعها.محطات  •
 

تعترف المجموعة بشكل عام باإليرادات في وقت ما باستثناء إيرادات التأجير المعترف بها على أساس التحقق الزمني خالل فترات 
تستخدم مستقبلية.  تقوم المجموعة بتحويل السيطرة واالعتراف بعملية البيع عندما يتسلم العميل المنتج ألغلب عقود اإليرادات. 

اإلدارة أسعار قابلة للمالحظة لتحديد سعر البيع المستقل مقابل التزامات أداء مستقلة أو أسلوب هامش التكلفة الزائدة عندما ال يكون 
السعر متوفراً.  اختارت المجموعة االعتراف بتكلفة الشحن والنقل، إن وجدت، عندما تنتقل السيطرة للعميل كمصروف في التكاليف 

 ة.المباشر
 

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 

 للمالحظة مع التزام أداء منفرد. مستقلة قابلة
 

يُصنف النقد المستلم مقدماً مقابل اإليرادات التي يتم االعتراف بها كإيرادات متداولة مؤجلة / غير مكتسبة، باستثناء الجزء المتوقع 
 ولة.شهراً في قائمة المركز المالي الموحدة، والتي يتم تصنيفها كإيرادات مؤجلة غير متدا 12تسويته ألكثر من 

 
تُقاس اإليرادات بمبلغ الثمن الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو تقديم الخدمات. ضرائب المبيعات والقيمة  

المضافة وغيرها من الضرائب التي يتم تحصيلها جنباً إلى جنب األنشطة المنتجة لإليرادات يتم استثناؤها من اإليرادات.  ليس لدى 
 ي شروط دفع جوهرية حيث يتم استالم المدفوعات مقدماً عند البيع أو بعده بفترة قصيرة.المجموعة أ

 
 بيع البضائع

يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع عند نقطة من الزمن عندما يتم تحويل السيطرة على األصل إلى العميل، وهو عادة ما يتم 
 وتحتاج  منفصلما إذا كان هناك وعود أخرى في العقد والتي تعتبر التزامات أداء عند إيصال األصل. تأخذ المجموعة في اعتبارها 

تخصيص جزء من سعر المعاملة لها. عند تحديد سعر المعاملة المتعلقة ببيع المعدات، تأخذ المجموعة بعين االعتبار اآلثار  إلى
 المتعلقة بالعوض المتغير، ووجود مكونات تمويل هامة، والعوض غير النقدي، والعوض المستحق للعميل )إن وجد(.

 
 تقديم الخدمات

ات تشغيلية فيما يتعلق بعمليات الميناء، وكذلك تقديم خدمات المساندة والصيانة. إذا تم تقديم خدمات تشارك المجموعة في توفير خدم
بموجب ترتيب واحد خالل فترات تقرير مالي مختلفة، فعندها يتم توزيع الثمن على أساس القيمة العادلة النسبية بين الخدمات المختلفة.  

لخدمات على أساس تقييم العمل الذي تم تأديته/ المكتمل )أي تم تسليمه وقبوله( بموجب تعترف المجموعة باإليرادات من تقديم ا
  االلتزام التعاقدي الذي يتم التعهد بأدائه وفقاً ألمر العمل/العقد/أمر البيع.
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 اإليرادات )تتمة(  4-15
 

 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 

 أ من إجمالي اإليجار على مدى مدة عقد اإليجار.اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجز
 

 الخصم على الكميات
تقدم المجموعة خصم على الكميات لبعض العمالء بمجرد أن تتجاوز مشترياتهم خالل الفترة حداً معيناً في العقد. ومن أجل تقدير 

األكثر احتماالً حيث أن الطريقة المختارة تتنبأ الثمن المتغير للخصومات المستقبلية المتوقعة، فإن المجموعة تطبق طريقة المبلغ 
بشكل أفضل بالثمن المتغير الناشئ عن حق العميل في الحصول على الخصم على أساس حدود الخصم على الكميات والشراء خالل 

مات برد مبلغ بشأن الفترة. كما تقوم المجموعة بتطبيق المتطلبات الخاصة بوضع قيود على تقديرات العوض المتغير وإثبات االلتزا
 التخفيضات المستقبلية المتوقعة.

 
 المصروفات 4-16
 

 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 
 رها.للموظفين وغي

 
 مصروفات البيع والتوزيع

تتضمن هذه المصروفات أي تكاليف منفقة لتنفيذ او تسهيل انشطة البيع للمجموعة. تتضمن هذه التكاليف رواتب موظفي المبيعات 
 ومصروفات التسويق والتوزيع واإلمدادات. كما تتضمن أيضاً تخصيص بعض المصروفات العمومية غير المباشرة.

 
 مية واإلداريةالمصروفات العمو

تتعلق هذه المصروفات بمصاريف التشغيل التي ال تتعلق مباشرةً بإنتاج أي بضائع أو خدمات. وكذلك تتضمن توزيع المصروفات 
 العمومية غير المباشرة والتي ال تعود بشكل محدد إلى تكلفة المباشرة أو مصروفات البيع والتوزيع.

 
اإليرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية واإلدارية، متى يكون  إن توزيع المصروفات المباشرة بيت تكلفة

 مطلوباً، على أساس ثابت.
 
 تكاليف االقتراض 4-17

تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرةً بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتاً طويالً كي يكون  ترسمل
جاهزاً للغرض الذي أنشئ من أجله أو للبيع كجزء من تكلفة ذلك األصل. تقيد كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل 

تكاليف االقتراض من مصروفات الفائدة على القروض والتسهيالت البنكية وعكس قيد الخصم على الفترة التي تتكبد فيها. تتكون 
 المخصصات طويلة األجل.

 
 إيرادات التمويل 4-18

تتكون إيرادات التمويل من إيرادات فائدة على أموال مستثمر بها يتم االعتراف بإيرادات الفائدة حيث أنها تسجل في قائمة الربح أو 
 ة الموحدة باستخدام طريقة الفائدة الفعّالة.الخسار

 
 الزكاة والضريبة   4-19
 

 الزكاة
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل مخصص للمجموعة والزكاة المتعلقة بملكية 

 الخسارة الموحدة.المجموعة في الشركة السعودية التابعة في قائمة الربح أو 
 

 ضريبة الدخل الحالية
الهيئات الضريبية. إن  إلى الحاليةيتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده أو دفعه للسنة 

لتقرير المالي في معدالت الضريبة واالنظمة الضريبية المستخدمة في حساب المبلغ هي تلك الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ ا
  المملكة العربية السعودية.
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 الزكاة والضريبة )تتمة(  4-19
 

 ضريبة الدخل المؤجلة
يتم تكوين مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروقات المؤقتة بين الوعاء الضريبي للموجودات 

 وقيمها الدفترية حسب أغراض التقرير المالي في تاريخ التقرير المالي.والمطلوبات 
 

 يتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة، فيما عدا:

وقت عندما ينشأ التزام الضريبة المؤجلة من االعتراف األولي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ليست تجميع أعمال، في  •
 المعاملة، وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة

ما يتعلق بالفروقات الضريبية المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة، والحصص في الترتيبات   •
قتة، وأنه من المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات المؤقتة المشتركة، وعند إمكانية السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤ

 في المستقبل المنظور.
 
يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم  

ى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توافر ربح خاضع وأي خسائر ضريبية غير مستخدمة يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة إل
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.

صم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في ترتيبات فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخ •
مشتركة، يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل عكس قيد الفروقات المؤقتة 

 لفروقات المؤقتة.في المستقبل المنظور ويكون الربح الخاضع للضريبة متاحاً ويمكن مقابله استخدام ا
 
يتم مراجعة 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 
مؤجلة غير المعترف بها في تاريخ اعداد كل تقرير مالي، ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل معه تغطية الموجودات الضريبية ال

 المؤجلة من األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة.
 
نة التي يتحقق فيها األصل أو تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في الس 

يسوى االلتزام بناًء على معدل الضرائب )وأنظمة الضرائب( السارية المفعول في تاريخ التقرير المالي. إن الضريبة المؤجلة المتعلقة 
جلة والمتعلقة بمعاملة بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها خارج الربح أو الخسارة. يتم اثبات بنود الضريبة المؤ

 ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.
 

ا يتم الحقاً اثبات المنافع الضريبية التي تم االستحواذ عليها كجزء من عملية تجميع األعمال والتي لم تِف بمعايير االثبات المستقل له
الجديدة المتعلقة بالحقائق والظروف. سيتم اعتبار التعديل كانخفاض في الشهرة  في ذلك التاريخ وذلك إذا ما تم تغير المعلومات

 )طالما أنه لم يتجاوز الشهرة( إذا تم تكبده خالل فترة القياس أو اثباته في الربح أو الخسارة.
 
ة موجودات الضريبة تقوم المجموعة بمقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة وذلك فقط عند وجود حق نظام ملزم لتسوي 

الحالية مع مطلوبات الضريبة الحالية، وأن موجودات الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضريبة المؤجلة تتعلق بضريبة الدخل المفروضة 
من قبل نفس السلطة الضريبية على نفس المنشأة أو منشآت مختلفة خاضعة للضريبة، والتي تنوي إما تسوية موجودات ومطلوبات 

لحالية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد، وذلك في كل فترة مستقبلية يتوقع فيها تسوية الضريبة ا
 أو استرداد مبالغ هامة لموجودات أو مطلوبات الضريبة المؤجلة.

 
 ضريبة االستقطاع

تستقطع الشركة ضرائب على معامالت مع جهات غير مقيمة وتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمين أجانب وفقاً ألنظمة الهيئة 
 اقتطاع الضرائب نيابة عنه. يتم الذيالعامة للزكاة والدخل وال يتم إدراجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل 

 
 ضريبة القيمة المضافة

تدرج المصروفات والموجودات ناقصاً ضريبة القيمة المضافة إال عندما يتم تكبد ضريبة قيمة مضافة نتيجة شراء موجودات أو 
خدمات  ال يمكن استردادها من الهيئة الضريبة ، وفي هذه الحالة يتم ادراج ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل 

 ا ينطبق.أو كجزء من مصروف البند، حيثم
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 المعلومات القطاعية  4-20

 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.

 
مجموعة من الموجودات والعمليات والمنشآت التي تعمل في أنشطة إنتاج اإليرادات ضمن بيئة اقتصادية محددة القطاع الجغرافي هو 

 والتي تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تكون في بيئة اقتصادية أخرى.
 

ثالثة قطاعات يتم رفع التقارير  ألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقاً للمنتجات والخدمات التي تقدمها ولديها
 بشأنها على النحو التالي:

 قطاع تطوير الموانئ والعمليات •

 الساحات اللوجستية وخدمات الدعم •

 قطاع تحلية مياه البحر وتوزيعها •
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يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري 
 م. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.2020

 
 (: "تعريف العمل التجاري"3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

( "تجميع األعمال" أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، فإنه 3الدولي للتقرير المالي )توضح التعديالت على المعيار 
يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل كبير في 

اً أن األعمال قد تتواجد دون أن تتضمن جميع المدخالت واإلجراءات القدرة على تحقيق المخرجات. كما ان التعديالت توضح أيض
المطلوبة إليجاد المخرجات. ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية الموحدة للمجموعة، ولكن قد يكون لها تأثير على المجموعة 

 فيما إذا دخلت المجموعة طرفاً في عمليات تجميع أعمال.
 

(: هيكلة سعر 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7يار الدولي للتقرير المالي )تعديالت على المع
 الفائدة

يتم اآلن، على الصعيد العالمي، إجراء تعديل جوهري على أسعار الفائدة. ويقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل إرشاداته 
 التحول من سعر الفائدة بين البنوك بشكل أكثر سالسة.على مرحلتين لتسهيل عملية 

 
 39"األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي:  9المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي:  - 1المرحلة 

لمالية": ركزت االفصاحات على األمور المتعلقة :  "األدوات ا7"األدوات المالية": اإلثبات والقياس، و المعيار الدولي للتقرير المالي 
م بتعديل متطلبات تحوط محاسبية محددة لتقديم اعفاء من 2019بمحاسبة التحوط. قامت التعديالت النهائية الصادرة في سبتمبر 

م، وتعتبر إلزامية 2020يناير  1سعر الفائدة بين البنوك. تسري التعديالت اعتباًرا من  تعديل منالتأثيرات المحتملة لحالة عدم التيقن 
 بالنسبة لكافة عالقات تغطية المخاطر التي تأثرت مباشرةً بتعديل سعر الفائدة بين البنوك.

 
تتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر. تطبق تعديالت المرحلة الثانية  - 2المرحلة 

م، مع السماح بالتطبيق المبكر لها. بما انه تم االنتهاء من تعديالت 2021يناير  1لية السنوية التي تبدأ في أو بعد على الفترات الما
المرحلة الثانية حالياً، سيقوم الفرع بإكمال تقييمه للمضامين المحاسبية للسيناريوهات المتوقع موجهتها عند التحول من سعر الفائدة 

الفائدة بين البنوك من اجل تسريع تطبيق متطلبات البرامج. تقدم تعديالت المرحلة الثانية مجاالت جديدة  الخالية من المخاطر بسعر
 في االحكام التي يحتاجها الفرع للتأكد من أن لديه سياسات محاسبية مالئمة والحوكمة المطبقة.
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 (: "تعريف المعلومات الجوهرية"8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
التعديالت تعريفاً جديداً للمعلومات الجوهرية حيث تعتبر "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يؤثر حذف توفر 

أو تحريف أو حجب معلومات على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس 
ر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية." وتوضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على تلك القوائم المالية، والتي توف

 طبيعة أو حجم المعلومات، سواًء فردية أو مع معلومات أخرى ضمن سياق القوائم المالية.
 
جوهرياً إذا كان من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على قرارات المستخدمين الرئيسيين. ال يوجد لهذه  المعلومات تحريفيكون  

 التعديالت تأثير على القوائم المالية للمجموعة وال يتوقع أن يكون لها تأثير على المجموعة مستقبالً.
 

 م2018مارس  29اإلطار العام لمفهوم التقرير المالي الصادر في 
معيار.  أي متطلباتعلى إلغاء مفاهيم أو  كذلك يتضمنهار اإلطار العام لمفهوم التقرير المالي معياراً، وال تقوم المفاهيم التي ال يعتب

يقوم  من ومساعدةمفهوم التقرير المالي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية على تطوير المعايير،  إطارإن الغرض من 
ير سياسات محاسبية متوافقة بحيث ال يكون هنالك معيار غير قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األطراف على بإعداد المعايير على تطو

فهم وتفسير المعايير. سيكون لهذا تأثير على المنشآت التي طورت سياساتها المحاسبية استناداً إلى اإلطار العام للمفهوم. يتضمن 
كذلك  والمطلوبات،ويقدم تعريفات محدثة ومعايير اعتراف للموجودات  الجديدة،يم هذا اإلطار العام المعدل للمفهوم بعض المفاه

 التعديالت أي أثر على القوائم المالية للمجموعة. لهذه يكن. لم الهامة المصطلحاتيوضح بعض 
 

 "19( "امتيازات اإليجار التي تتعلق بـ كوفيد 16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
تعديالت على  المعيار  -"19مجلس معايير المحاسبة الدولية "امتيازات اإليجار التي تتعلق بـ كوفيد  أصدر م،2020 مايو 28في 

حول  توجيهات -( 16"عقود اإليجار". تقدم هذه التعديالت اعفاء للمستأجرين من تطبيق المعيار ) 16الدولي للتقرير المالي المعدل 
. كوسيلة عملية مساعدة، يمكن ان يختار 19تعديل عقود اإليجار إلى امتيازات اإليجار الناتجة عن اآلثار المباشرة لوباء كوفيد 

من المؤجر كتعديل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر باستخدام  19المستأجر عدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد 
المتعلقة بامتيازات اإليجار بنفس طريقة المحاسبة عن  19ار للمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن كوفيد هذا االختي

 على(، في حال لم يكن التغيير تعديالً في عقد اإليجار. تسري التعديالت 16أي تغيير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )
م. مع السماح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية 2020 يونيو 1أو بعد السنوية التي تبدأ في  الفترات

 للمجموعة.
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القوائم المالية تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة وغير سارية المفعول بعد حتى تاريخ إصدار 
 للمجموعة. تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذ ينطبق ذلك، عند سريانها.

 
 ( "عقود التأمين"17المعيار الدولي للتقرير المالي )

( عقود التأمين، معيار محاسبة 17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )2018خالل شهر مايو 
ديد شامل لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واالفصاح. يحل هذا المعيار عند سريانه محل المعيار الدولي للتقرير ج

( على جميع أنواع عقود التأمين 17م. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي )2005( عقود التأمين، الذي صدر في عام 4المالي )
غير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشآت التي تقوم بإصداره، وبعض )أي التأمين على الحياة و

الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية. سوف تطبق استثناءات قليلة على نطاق ضيق. يتمثل الهدف 
تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على نحو أكثر نفعًا وتوافقًا لشركات التأمين.  ( في17العام من المعيار الدولي للتقرير المالي )

(، التي تستند إلى حد كبير إلى أقدمية السياسات 4وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي )
( نموذجاً شامالً لعقود التأمين، يغطي جميع الجوانب المحاسبية 17المحاسبية المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي )

 ( في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق:17ذات العالقة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي )

 التكييف المحدد للعقود ذات خصائص االشتراك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(. •

 )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة.الطريقة المبسطة  •
 

، ويتعين تقديم أرقام المقارنة. 2023يناير  1على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  (17) المالي للتقرير الدولي المعياريطبق 
( في أو قبل 15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9ويسمح بالتطبيق المبكر له إذا ما تم أيضاً تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 (. ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.17رير المالي )تاريخ تطبيق المنشأة أوالً للمعيار الدولي للتق
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 (: تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
 1من معيار المحاسبة الدولي  76إلى  69دولية تعديالت على الفقرات من م، أصدر مجلس معايير المحاسبة ال2020في يناير 

 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة. توضح التعديالت:jلتحديد متطلبات 

 ما المقصود بالحق في تأجيل التسوية، •

 أي ان الحق في التأجيل يجب أن يتواجد في نهاية فترة التقرير المالي، •

 يتأثر باحتمالية ان تمارس المنشأة حق التأجيل. وان ذلك التصنيف لم •

وذلك فقط عندما تكون االداة المالية المشتقة متضمنة في التزام قابل للتحويل وهو في حد ذاته أداة حقوق ملكية وان شروط االلتزام لن   •
 تؤثر على التصنيف.

 
. رجعي بأثرم أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق 2023ناير ي 1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في 

 تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا تتطلب اتفاقيات الروض الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض.
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام 
اإلشارة  -تجميع األعمال  - 3م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 2020في مايو 

اإلشارة إلى اإلطار العام مكان إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في  إحالل هوإلى مفهوم اإلطار العام. الغرض من التعديالت 
 م دون تغير المتطلبات بشكل جوهري.2018م، مع اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي الصادر في مارس 1989

 
" لتجنب مسألة مكاسب او خسائر "اليومين 3مالي كما أضاف المجلس أيضاً استثناًء إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير ال

أو تفسير لجنة المعايير الدولية  37الناتجة عن المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي قد تقع ضمن معيار المحاسبة الدولي  المحتملة
 "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل. 21رقم 

 
بخصوص الموجودات المحتملة التي  3 في المعيار الدولي للتقرير الماليفي نفس الوقت، قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية 

 لن تتأثر عن احالل اإلشارة إلى اإلطار العام مكان اعداد وعرض القوائم المالية.
 

. ستقبليم بأثرم أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق 2022يناير  1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في 
 جوهري على المجموعة. أثر للتعديالتليس من المتوقع أن يكون 

 
 ( الممتلكات واآلالت والمعدات16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ) 

تمنع التعديالت المنشآت من الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم 
ها أثناء احضار ذلك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة. وبدالً من ذلك، تعترف انتاج

 المنشأة بالمتحصالت من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلد السلع في الربح او الخسارة.
 
م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر مستقبلي 2022يناير  1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في  

فقط على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في او بعد بداية اول فترة تم عرضها بها عندما تقوم المنشأة بتطبيق 
 التعديل.

 
 جوهري على المجموعة. أثر للتعديالتس من المتوقع أن يكون لي
 

 تكاليف تأدية العقد -(: المخصصات 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
"المخصصات وااللتزامات  37م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2020في مايو 

محتملة" لتحديد أي التكليف التي تحتاج المنشأة تضمينها لتقدير ما إذا كان العقد معاوضة أو أنه يؤدي إلى المحتملة والموجودات ال
 خسائر.

 
تنطبق التعديالت على "طريقة التكلفة المباشرة". تتضمن التكاليف التي ترتبط مباشرة بعقد ما لتقديم بضائع او خدمات كالً من 

ثال تكاليف العمالة المباشرة والمواد( وتخصيص التكاليف التي ترتبط مباشرة بأنشطة العقد )على التكاليف اإلضافية )على سبيل الم
سبيل المثال: استهالك المسعدات المستخدمة لتأدية القد وتكاليف اإلدارة واإلشراف في العقد(. ال تتعلق المصروفات العمومية 

 كل واضح على الطرف المقابل بموجب العقد.واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بش
 

م. ستقوم المجموعة بتطبيق التعديالت على 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المالية التقاريرتسري التعديالت على فترات 
 التعديالت ألول مرة.العقود التي لم تقم بعد بتأدية جميع التزاماتها في بداية فترة التقرير المالي التي يتم فيها تطبيق 
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الشركة التابعة التي تطبيق المعايير الدولية  –تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة  – 1المعيار الدولي للتقرير المالي 
 للتقرير المالي ألول مرة.

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 2020-م2018وكجزء من التحسينات السنوية دورة 
تطبيق تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة. يسمح التعديل للشركة التابعة باختيار  - 1على المعيار الدولي للتقرير المالي 

لقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام المبالغ المصفح عنها في الشركة  1الدولي للتقرير المالي  المعيار"أ"( من  16-الفقرة )د
ريع االم، استناداً إلى تاريخ تحول الشركة االم غلى المعايير الدولية للتقرير المالي. يُطبق التعديل أيضاً على الشركات الزميلة والمشا

 .1"أ"( من المعيار الدولي للتقرير المالي  16-تختار تطبيق الفقرة )د المشتركة التي
 

م مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المالية التقاريريدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات 
 جوهري على المجموعة. أثر للتعديالتمن المتوقع أن يكون 

 
 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية %10فحص نسبة  -: األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تعديالً  للمحاسبةم للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس المعايير الدولية 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة 
توضح التعديالت أن األتعاب التي تدرجها المنشأة عند تقدير شروط التزام مالي إما جديد أو . 9على المعيار الدولي للتقرير المالي 

معدل تختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام األصلي. تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بين المقترض 
المقترض او المقرض بالنيابة. تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل والمقرض بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة إما 

 ديالت.على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التع
 

م مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم 2022يناير  1ي تبدأ في أو بعد السنوية الت المالية التقاريريدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات 
لتي المجموعة بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى ا

 تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت.
 

 جوهري على المجموعة. أثر للتعديالتليس من المتوقع أن يكون 
 

 الضريبة في قياس القيمة العادلة -الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي 
م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً 2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة 

تقوم المنشآت  أن وهو 41من معيار المحاسبة الدولي  22. يقوم التعديل بإزالة المتطلب في الفقرة 41على معيار المحاسبة الدولي 
 .41لنقدية الخاصة بالضريبة عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي باستثناء التدفقات ا

 
يناير  1تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على قياس القيمة العادلة بأثر مستقبلي في أو بعد بداية أول فترة مالية سنوية تبدأ في أو بعد 

 المبكر  قم، مع السماح بالتطبي2022
 

 ليس من المتوقع أن يكون للتعديل أي تأثير على المجموعة.
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  -7
  

 ديسمبر 31
 م2020

 ديسمبر 31
 م2019

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 227,004,427 204,962,895 ( 1-7ومعدات )إيضاح  وآالتممتلكات 
 29,393,479 28,634,885 ( 2-7ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير )إيضاح 

 510,565,573 34,883,753 ( 3-7عمليات محطة الميناء )إيضاح -ممتلكات ومعدات 
 ──────── ──────── 
 268,481,533 766,963,479 
 ═════════ ═════════ 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( - 7
 
 فيما يلي الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات:   7-1

 
 

 ضياأر
تحسينات على 

 مصنع تحلية المياه أجهزة حاسب آلي اثاث وتركيبات أدوات ومعدات سيارات وصهاريج المأجور
ديسمبر  31

  م2020
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

         
         التكلفة

 473,901,997 353,819,529 5,202,580 13,719,985 15,152,227 19,067,583 131,943 66,808,150 في بداية السنة
 4,091,815 1,970,323 132,140 897,889 599,688 491,775 - - إضافات خالل السنة

 (5,348,371) (4,915,311) (9,992) (26,758) - (396,310) - - استبعادات خالل السنة
محول من األعمال الرأسمالية تحت  

 2,090,703 1,255,568 - - 835,135 - - - ( 5-7)إيضاح  التنفيذ
 (4,634,371) - (2,456,460) (2,177,911) - - - - ( 2-7تحويل )إيضاح 

 - 2,371,143 - 552,874 (3,048,814) 124,797 - - السنةإعادة تصنيف خالل 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 470,101,773 354,501,252 2,868,268 12,966,079 13,538,236 19,287,845 131,943 66,808,150 في نهاية السنة
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

         استهالك متراكم
 246,897,570 211,227,367 3,279,588 9,260,505 10,472,073 12,526,094 131,943 - في بداية السنة

 25,604,356 21,903,183 294,591 1,529,653 609,252 1,267,677 - - مخصص محمل للسنة
 (4,470,996) (4,078,580) (4,764) (26,092) - (361,560) - - استبعادات خالل السنة

 (2,892,052) - (952,910) (1,939,142) - - - - (2-7تحويل )إيضاح 
 - - - 435,575 (435,575) - - - إعادة تصنيف خالل السنة

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

 265,138,878 229,051,970 2,616,505 9,260,499 10,645,750 13,432,211 131,943 - في نهاية السنة
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

         
         صافي القيم الدفترية:

 204,962,895 125,449,282 251,763 3,705,580 2,892,486 5,855,634 - 66,808,150 م2020ديسمبر  31كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ═════════ ═════════ 

 



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31

 
  

39 

 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( - 7
 
 فيما يلي الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(:   7-1
 

 
 اضيأر

تحسينات على 
 المأجور

سيارات 
 أجهزة حاسب آلي اثاث وتركيبات أدوات ومعدات وصهاريج

مصنع تحلية 
 المياه

ديسمبر  31
  م2019

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي
         

         التكلفة
 437,188,157 320,572,681 6,193,123 12,082,613 15,230,854 16,168,793 131,943 66,808,150 في بداية السنة

 3,858,599 1,079,222 192,407 165,004 174,916 2,247,050 - - إضافات خالل السنة
 (3,169,066) (336,250) (1,182,950) (1,308,281) (256,781) (84,804) - - استبعادات خالل السنة
 36,024,307 32,503,876 - 2,780,649 3,238 736,544 - - تحويالت خالل السنة

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

 473,901,997 353,819,529 5,202,580 13,719,985 15,152,227 19,067,583 131,943 66,808,150 في نهاية السنة
 ──────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────── ──────── 

         استهالك متراكم
 225,812,816 191,332,837 3,810,151 8,827,912 10,230,928 11,479,045 131,943 - في بداية السنة

 24,162,230 20,199,764 596,470 1,737,955 496,188 1,131,853 - - مخصص محمل للسنة
 (3,077,476) (305,234) (1,127,033) (1,305,362) (255,043) (84,804) - - استبعادات خالل السنة

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

 246,897,570 211,227,367 3,279,588 9,260,505 10,472,073 12,526,094 131,943 - في نهاية السنة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────── ──────── 

         
         صافي القيم الدفترية:

 227,004,427 142,592,162 1,922,992 4,459,480 4,680,154 6,541,489 - 66,808,150 م2019ديسمبر  31كما في 
 ════════ ═══════ ════════ ═══════ ═══════ ═══════ ═════════ ═════════ 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( - 7
 
م 2000مارس  7عاماً من  20يقع مصنع تحلية المياه ومحطات التعبئة في أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي لفترة  (أ

 هـ(.  لدى شركات تابعة للمجموعة الخيار في تجديد عقد اإليجار عند انتهاء مدة العقد األولية.1420ذي الحجة  1)الموافق 
 
 ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير  7-2
 

 فيما يلي الحركة في ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير: 
 

تحسينات على  
 المأجور

مباني على أرض 
 مستأجرة

 
 معدات

 ديسمبر 31
 م2020

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
     التكلفة

 49,427,701 1,162,575 20,983,336 27,281,790 في بداية السنة
 453,140 29,082 415,058 9,000 إضافات خالل السنة

 4,634,371 4,634,371 - - ( 1-7تحويل من ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 
 ──────── ──────── ─────── ──────── 

 54,515,212 5,826,028 21,398,394 27,290,790 في نهاية السنة
 ──────── ──────── ─────── ──────── 

     استهالك متراكم
 20,034,222 1,162,575 5,211,920 13,659,727 في بداية السنة

 2,954,053 968,755 957,640 1,027,658 مخصص محمل للسنة
 2,892,052 2,892,052 - - (1-7تحويل من ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 

 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 25,880,327 5,023,382 6,169,560 14,687,385 في نهاية السنة

 ──────── ──────── ─────── ──────── 
     صافي القيمة الدفترية

 28,634,885 802,646 15,228,834 12,603,405 م2020ديسمبر  31
 ════════ ════════ ═══════ ════════ 

 
تحسينات على  

 المأجور
مباني على أرض 

 مستأجرة
 

 معدات
 ديسمبر 31

 م2019
 لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي 

     التكلفة
 49,049,926 1,203,875 20,564,261 27,281,790 في بداية السنة

 (41,300) (41,300) - - استبعادات خالل السنة
 419,075 - 419,075 - محول من اعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 49,427,701 1,162,575 20,983,336 27,281,790 في نهاية السنة

 ──────── ──────── ─────── ──────── 
     استهالك متراكم
 18,133,726 1,203,875 4,309,735 12,620,116 في بداية السنة

 1,941,796 - 902,185 1,039,611 مخصص محمل للسنة
 (41,300) (41,300) - - استبعادات خالل السنة

 ──────── ──────── ─────── ──────── 
 20,034,222 1,162,575 5,211,920 13,659,727 في نهاية السنة

 ──────── ──────── ─────── ──────── 
     صافي القيمة الدفترية

 29,393,479 - 15,771,416 13,622,063 م2019ديسمبر  31في 
 ════════ ════════ ═══════ ════════ 

 
على المباني المستأجرة على قطعة أرض مستأجرة من موانئ لفترة إيجار سنوية اسمية.  تمتد اتفاقية اإليجار  تقع المباني والتحسينات

 22م( مع فترة سماح لمدة سنتين هجريتين.  في 1998مايو  11هـ )الموافق 1419محرم  15سنة هجرية تبدأ من  20األولية لمدة 
 سنة هجرية. 40مديد مدة اإليجار إلى م( تم ت2003نوفمبر  16هـ )الموافق 1424رمضان 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(  -7
 
 عمليات محطة الميناء-ممتلكات ومعدات   7-3
 

 عمليات محطة الميناء:-فيما يلي الحركة في ممتلكات ومعدات 
 

 
 

تحسينات على 
 أثاث وتركيبات سيارات المأجور

آلي أجهزة حاسب 
 مكائن ومعدات ومعدات

 ديسمبر 31
 م2020

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
       التكلفة

 717,862,882 350,061,513 9,566,395 19,374,819 5,209,919 333,650,236 في بداية السنة
 21,761,126 16,253,858 2,572,316 2,355,056 579,896 - إضافات خالل السنة

 10,754,538 8,974,080 1,763,456 17,002 - - (5-7)إيضاح  محول من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ
 (633,682,081) (320,801,270) 3,790,775 (3,502,402) (3,692,924) (309,476,260) ( 1-8و 3تحويل إلى حقوق امتياز الميناء )إيضاح 

 (27,575,300) (2,234,529) (48,529) (868,066) (337,200) (24,086,976) )إيضاح )ج( أدناه( استبعاد خالل السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 89,121,165 52,253,652 17,644,413 17,376,409 1,759,691 87,000 في نهاية السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

       استهالك متراكم
 207,297,309 120,319,396 7,891,374 13,295,344 3,279,869 62,511,326 في بداية السنة

 16,913,727 7,958,857 1,396,609 1,581,376 274,222 5,702,663 مخصص محمل للسنة
 (144,471,588) (98,255,551) 3,790,775 (2,110,869) (2,083,279) (45,812,664) (1-8و 3إيضاح تحويل إلى حقوق امتياز الميناء )انظر 

 (25,502,036) (2,137,112) (48,530) (685,447) (299,998) (22,330,949) ()إيضاح )ج( أدناه استبعاد خالل السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 54,237,412 27,885,590 13,030,228 12,080,404 1,170,814 70,376 في نهاية السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

       صافي القيمة الدفترية
 34,883,753 24,368,062 4,614,185 5,296,005 588,877 16,624 م2020ديسمبر  31 في
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 (.18تم رهن ممتلكات ومعدات للمجموعة ـ عمليات محطة الميناء مقابل تسهيالت إجارة )ايضاح  (أ

الميناء إلى حقوق امتياز الميناء بموجب اتفاقية االمتياز  محطةمليون لاير سعودي من موجودات  489,2"أ"(، تم تحويل ممتلكات ومعدات بصافي قيمة دفترية بمبلغ 3كما ذُكر في اإليضاح ) (ب
 الجديدة. 

م، تم إنهاء العقد 2020ديسمبر  31. خالل السنة المنتهية في ياإلسالم جدة ميناء في لساحة إيجار لعقد المأجور على التحسينات بخصوص بهإلغاء االعتراف  تممبلغاً  االستبعادتضمن ي (ج
 مليون لاير سعودي.  3,3وبالتالي تم التوقف عن إثبات تحسينات على المأجور بإجمالي صافي قيمة دفترية بمبلغ 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(  -7
 
 )تتمة( عمليات محطة الميناء-ممتلكات ومعدات   7-3
 

 
 

تحسينات على 
 المأجور

 سيارات
 

 أثاث وتركيبات
 

أجهزة حاسب آلي 
 ومعدات

 ديسمبر 31 مكائن ومعدات
 م2019

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
       التكلفة

 714,554,896 349,449,826 8,808,682 18,459,424 4,365,328 333,471,636 في بداية السنة
 3,758,423 797,687 958,955 978,590 844,591 178,600 إضافات خالل السنة

 (450,437) (186,000) (201,242) (63,195) - - استبعادات خالل السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 717,862,882 350,061,513 9,566,395 19,374,819 5,209,919 333,650,236 في نهاية السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

       استهالك متراكم
 161,160,789 97,779,740 7,120,754 11,409,013 2,625,733 42,225,549 في بداية السنة

 46,579,287 22,725,656 971,862 1,941,856 654,136 20,285,777 مخصص محمل للسنة
 (442,767) (186,000) (201,242) (55,525) - - استبعادات خالل السنة

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

 207,297,309 120,319,396 7,891,374 13,295,344 3,279,869 62,511,326 في نهاية السنة
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

       صافي القيمة الدفترية
 510,565,573 229,742,117 1,675,021 6,079,475 1,930,050 271,138,910 م2019ديسمبر  31في 

 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( - 7
 

 تم توزيع مخصص االستهالك للسنة على النحو التالي:  7-4
 

 م2019 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 60,656,617 33,835,062 تكاليف مباشرة
 7,449,090 7,431,279 (26مصروفات بيع وتوزيع )إيضاح 

 4,577,606 4,205,795 (27مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 
 ──────── ──────── 

 45,472,136 72,683,313 
 ════════ ════════ 

 
 األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ  7-5
 

غير   وموجوداتتمثل القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ مبالغ مدفوعة للموردين أعمال مدنية وتزويد معدات 
 ملموسة.  فيما يلي ملخص حركة األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ:

 م2019 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31 
 لاير سعودي سعوديلاير  
   

 101,258,303 107,456,458 الرصيد االفتتاحي
 44,789,814 101,630,625 إضافات خالل السنة

 (36,443,382) (2,090,703) ( 1-7إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح  تحويل
 (134,568) (3,314,973) (9إلى عقارات استثمارية )إيضاح  تحويل

 - (10,754,538) (3-7محطة الميناء )إيضاح  تحويل إلى عمليات
 - (72,065,880) ( 1-8حقوق امتياز الميناء )إيضاح -غير ملموسة  موجودات إلىتحويل 

 - (1,687,343) (3-8إيضاح ) ملموسةتحويل إلى برامج غير 
 (2,013,709) (1,219,418) مشطوب خالل السنة

 ──────── ──────── 

 107,456,458 117,954,228 في نهاية السنة
 ════════ ════════ 

   
 
 الموجودات غير الملموسة  -8

 
  تتكون الموجودات غير الملموسة مما يلي: 

 م2019ديسمبر 31 م2020ديسمبر 31
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1,067,739,776 1,625,893,154 (1-8حقوق امتياز الميناء )إيضاح 
 - 1,511,355,369 ( 2-8موجودات غير ملموسة متعلقة بأتعاب ثابتة ومضمونة متغيرة )إيضاح 

 2,644,862 4,325,622 ( 3-8موجودات غير ملموسة أخرى )إيضاح 
 ────────── ────────── 

 3,141,574,145 1,070,384,638 
 ══════════ ══════════ 
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 الموجودات غير الملموسة )تتمة(  -8
 
 حقوق امتياز الميناء   8-1

لدى الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات وهي شركة تابعة للمجموعة اتفاقية االنشاء والتشغيل ونقل الملكية )"االتفاقية"( 
ة التصدير في ميناء جدة اإلسالمي. مع الهيئة العامة للموانئ السعودية )"موانئ"( من اجل انشاء محطة حاويات في منطقة إعاد

وقد تم نقل اتفاقية امتياز خدمة اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية هذه مع موانئ من قبل شركة تصدير إلى شركة تابعة اخرى وهي 
 32م( ومدتها هي 2007نوفمبر  3هـ )الموافق 1428شوال  22شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وتبدأ االتفاقية من 

.  سنة. وفقاً لتلك االتفاقية، في نهاية فترة االمتياز، فإن الممتلكات والمعدات األساسية لحقوق امتياز الميناء يجب تحويلها إلى موانئ
هـ(.  يتم إطفاء حقوق امتياز الميناء 1431محرم  5م )الموافق 2009ديسمبر  22تبدأ الشركة التابعة عملياتها التجارية األولية من 

مدى العمر اإلنتاجي للموجودات األساسية )التي تمثل الممتلكات والمعدات( أو فترة االمتياز المتبقية ـ أيهما أقصر.  تم توزيع على 
 (.37جميع تكاليف اإلطفاء للسنة إلى تكاليف مباشرة )اإليضاح 

 
 (. 18صول عليها من بوك محلية )إيضاح حقوق امتياز الميناء مضمونة مقابل تسهيالت إجارة تم الح -الموجودات غير الملموسة 

 
 فيما يلي الحركة في حقوق امتياز الميناء:

 م2019ديسمبر 31 م2020ديسمبر 31 
 لاير سعودي لاير سعودي 

   التكلفة
 1,710,555,638 1,710,555,638 في بداية السنة

 - 75,426,303 إضافات

 - 72,065,880 (5-7إيضاح ) التنفيذمحول من األعمال الرأسمالية تحت 

 - (2,401,843) استبعادات

 - 632,182,081 (3-7تحويل من عمليات محطة الميناء )إيضاح 

 ──────── ──────── 
 1,710,555,638 2,487,828,059 في نهاية السنة

 ──────── ──────── 
   االطفاء

 577,473,248 642,815,862 في بداية السنة
 65,342,614 76,989,549 مخصص محمل للسنة
 - (2,342,094) استبعادات خالل السنة

 - 144,471,588 (3-7تحويل من عمليات محطة الميناء )إيضاح 

 ──────── ──────── 
 642,815,862 861,934,905 في نهاية السنة

 ──────── ──────── 
 1,067,739,776 1,625,893,154 صافي القيمة الدفترية

 ══════════ ══════════ 

 
 موجودات غير ملموسة متعلقة بأتعاب ثابتة ومضمونة متغيرة  8-2

 
 م2020 ديسمبر 31

 لاير سعودي
  التكلفة:

 1,534,528,416 "ب"( 3( )إيضاح 12موجودات غير ملموسة مسجلة وفقاً للتفسير )
 ────────── 

  اإلطفاء المتراكم:
 23,173,047 مخصص محمل للسنة

 ────────── 

 1,511,355,369 صافي القيمة الدفترية
 ══════════ 
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 الموجودات غير الملموسة )تتمة(  -8
 
 موجودات غير ملموسة أخرى 8-3

إلدارة أنشطتها  المجموعة شركاتتستخدمها  برامج وتراخيصتتكون الموجودات غير الملموسة االخرى من برامج حاسب آلي 
 المالية والتشغيلية.  فيما يلي الحركة في الموجودات غير الملموسة االخرى: 

 
 م2019ديسمبر 31 م2020ديسمبر 31 
 لاير سعودي لاير سعودي 

   التكلفة
 20,791,908 22,690,481 في بداية السنة

 1,898,573 1,889,077 إضافات خالل السنة
 - 1,687,343 ( 5-7إيضاح ) التنفيذمحول من األعمال الرأسمالية تحت 

 ──────── ──────── 
 22,690,481 26,266,901 في نهاية السنة

 ──────── ──────── 
   االطفاء

 17,934,292 20,045,619 في بداية السنة
 2,111,327 1,895,660 مخصص محمل للسنة

 ──────── ──────── 
 20,045,619 21,941,279 نهاية السنةفي 

 ──────── ──────── 
 2,644,862 4,325,622 صافي القيمة الدفترية

 ══════════ ══════════ 

 
 تم توزيع مخصص اإلطفاء للسنة على النحو التالي:

 
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1,198 7,183 تكاليف مباشرة
 138,309 125,025 (26مصروفات بيع وتوزيع )إيضاح 

 1,971,820 1,763,452 (27مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 
 ──────── ─────── 
 1,895,660 2,111,327 
 ══════════ ════════ 
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 االستثمار في الشركات الزميلة - 10
 

 ديسمبر 31  
 م2020

 ديسمبر 31
 م2019

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 121,114,973 132,421,768 يناير 1كما في 
 27,372,268 21,609,171 حصة في نتائج شركات زميلة، صافي

 (1,796,618) (2,082,512) حصة في خسائر اكتوارية في شركات زميلة معترف بها في الدخل الشامل األخر
 (14,268,855) (15,025,967) توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة

 ──────── ──────── 
 132,421,768 136,922,460 ديسمبر 31كما في 

 ══════════ ══════════ 

 
 م، يتكون االستثمار في شركات زميلة مما يلي:2020ديسمبر  31كما في  10-1

 

 النشاط الرئيسي شركات زميلة
 بلد

 التأسيس
نسبة المساهمة في رأس 

 القيمة الدفترية     المال الفعلية
   

 م2019 م2020
 ديسمبر 31

 م2020 
 ديسمبر   31

 م2019
الشركة الدولية لتوزيع 

 المحدودةالمياه 
 )إيضاح أ(

أعمال الصرف الصحي 
وتنقية المياه وتأجير 

 معدات المياه

 
المملكة العربية 

 81,610,509 84,044,946 %50 %50 السعودية
       

شركة خدمات المياه 
والبيئة السعودية 

 )إيضاح ب(

أعمال الكهرباء والمياه  
واألعمال الميكانيكية 

 والصيانة والتشغيل

 
العربية المملكة 

 السعودية
31.85

% 31.85% 6,660,855 7,685,124 
       

شركة الجبر تالكي 
 السعودية المحدودة

مقاوالت، إنشاءات  
وعمليات صيانة 

 المصانع والمخازن

 
المملكة العربية 

 41,480,770 43,814,661 %33.3 %33.3 السعودية
       

شركة زنمت اس ايه 
 فادوز )إيضاح ج(

والتداول التخزين 
 والوساطة في السلع

 
 %19 %19 إمارة لختنشتاين

 
2,401,998 

 
1,645,365 

     ─────── ─────── 
     136,922,460 132,421,768 
     ═════════ ═════════ 

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

 كاستثمار في شركة زميلة وتُعامل على هذا األساس.
 

لشركة كنداسة لخدمات المياه )شركة تابعة(، وهي مملوكة  %49شركة خدمات المياه والبيئة السعودية مملوكة بنسبة   (ب
 للشركة األم. %65بنسبة 

 
للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة )شركة تابعة(،  %25اس ايه فادوز مملوكة بنسبة  شركة زنمت (ج

 للشركة األم. %76وهي مملوكة بنسبة 
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 االستثمار في الشركات الزميلة )تتمة( -10
 

 محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية:فيما يلي ملخص بالمعلومات المالية للشركات المستثمر بها والُ 
 

 
 

 شركات زميلة

الشركة الدولية 
لتوزيع المياه 

 المحدودة
شركة خدمات المياه 

 والبيئة السعودية

شركة الجبر 
تالكي السعودية 

 المحدودة

 
شركة زنمت 
 اس ايه فادوز

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
     م2020ديسمبر  31
     

 10,698,273 201,130,789 14,291,619 265,802,311 الموجودات
 909,858 89,360,924 699,641 99,620,968 المطلوبات

 2,443,008 260,700,113 7,917,623 231,288,549 ايرادات
 2,331,325 40,138,159 14,833 13,430,571 الدخلصافي 

 - (1,326,076) - (756,436) الحصة في الدخل الشامل اآلخر
 756,633 14,685,934 (1,024,270) 7,190,873 الحصة في الربح 

 
 
 

 شركات زميلة

الشركة الدولية 
لتوزيع المياه 

 المحدودة
شركة خدمات المياه 

 والبيئة السعودية

شركة الجبر 
تالكي السعودية 

 المحدودة

 
شركة زنمت 
 اس ايه فادوز

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
     

     م2019ديسمبر  31
 7,052,408 189,037,153 14,533,941 262,735,075 الموجودات
 492,048 83,479,440 956,796 100,420,912 المطلوبات

 3,485,784 258,866,775 20,334,370 233,306,395 ايرادات
 2,448,178 38,443,336 4,431,184 19,770,081 الدخلصافي 

 - (1,159,011) - (637,607) الحصة في الدخل الشامل اآلخر
 785,845 14,076,861 2,171,280 10,338,282 الحصة في الربح

 
 الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -11

 
كوربوريشن بي. اس. سي. على النحو التالي: فيما يلي الحركة في  تتكون االستثمارات في حصص جروث جيت كابيتال

 االستثمار:
 م2019 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 17,899,897 15,538,283 في بداية السنة
 (2,361,614) (565,569) القيمة العادلة في التغيرات

 ─────── ─────── 
 15,538,283 14,972,714 نهاية السنةفي 

 ════════ ════════ 
 

 الشهرة  -12
 

مليون لاير سعودي عند االستحواذ على شركة كنداسة لخدمات المياه )كنداسة(، شركة تابعة  9.3سجلت المجموعة شهرة بمبلغ 
ونتج عن ذلك صافي قيمة دفترية بمبلغ مليون لاير سعودي  0.5للمجموعة. الحقاً، تم تسجيل انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 

 مليون لاير سعودي(. 8.8م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 8.8
 

تقوم اإلدارة بفحص الشهرة لالنخفاض السنوي في القيمة وعندما يكون هناك مؤشراً على انخفاض القيمة. ألغراض فحص 
ة توليد النقد(. وقد تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد من وحدة توليد انخفاض القيمة، تم تخصيص الشهرة للشركة التابعة )أي وحد

النقد على أساس حساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفق النقدي على أساس الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة 
 العليا ومجلس إدارة كنداسة.

 
تم فحص القيمة الدفترية للشهرة لمعرفة إن كان هناك مؤشر على انخفاض القيمة،  م،2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 ولم يتم تحديد أي مؤشر على انخفاض القيمة.
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 المخزون، صافي  -13
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 25,199,480 30,367,000 قطع غيار
 235,335 218,467 مواد خام وكيماويات

 748,472 715,002 نفط وزيوت ومياه محاله
 ─────── ─────── 
 31,300,469 26,183,287 

 (8,011,586) (11,672,477) ناقص: مخصص مخون بطيء الحركة / متقادم
 ─────── ─────── 
 19,627,992 18,171,701 
 ═════════ ═════════ 
 

 الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم:فيما يلي 
 
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 

   
 5,635,851 8,011,586 في بداية السنة

 2,675,448 3,660,891  مخصص محمل للسنة
 (299,713) - مشطوب خالل السنة 

 ────────── ────────── 
 8,011,586 11,672,477 في نهاية السنة

 ══════════ ═════════ 
 

 الذمم المدينة التجارية والمبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى  -14
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 69,043,545 102,696,717 (34إيضاح ) صافيذمم مدينة تجارية، 
 20,349,646 19,727,609 مقدما وذمم مدينة أخرىمبالغ مدفوعة 

 2,254,980 2,770,225 ( 32إيضاح ) نقدية تأمينات
 8,440,773 7,511,907 دفعات مقدمة للموردين

 ─────── ─────── 
 132,706,458 100,088,944 
 ═════════ ═════════ 
 

 النقد وما في حكمه -15
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 318,714 234,090 نقد في الصندوق
 259,782,087 336,299,837 ( 1-15نقد لدى البنك )إيضاح 

 35,000,000 - ( 2-15 إيضاحودائع مرابحة )
 ──────── ─────── 
 336,533,927 295,100,801 
 ═════════ ═════════ 
 

مليون لاير سعودي(  0.54م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 0.88أرصدة هناك مبلغ مقداره من ضمن إجمالي  15-1
 محتفظ به لدى بنك تجاري يتعلق بتوزيعات أرباح متراكمة غير مطالب بها.

 
دة في السوق. ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية محلية تستحق خالل فترة أقل من ثالثة أشهر بعائد مالي حسب األسعار السائ 15-2

 خالل السنة الحالية تم سحب الودائع. 
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 رأس المال  16
 

م: 2019ديسمبر  31مليون سهم ) 81.6م، يتكون رأس المال المصرح به والمدفوع للشركة من 2020 ديسمبر 31كما في 
 لاير سعودي. 10مليون سهم( قيمة كل منها  81.6

 
م(، وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي على 2020ابريل  13هـ )الموافق  1441شعبان  20بتاريخ  

 32,6م، توزيعات أرباح بمبلغ 2019مايو  7لاير للسهم( )في  0.6مليون لاير سعودي )بواقع  48.96توزيع أرباح بمبلغ 
 لاير للسهم((. 0,4مليون لاير سعودي )بواقع 

 
 االحتياطي النظامي -17

 
من صافي دخلها في كل سنة إلى االحتياطي النظامي حتى يتم تكوين  %10وفقاً للنظام األساسي للشركة، يجب على الشركة تجنيب 

 من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح حالياً للتوزيع على المساهمين في الشركة. %30احتياطي يساوي 
 

 االجل وتسهيالت بنكيةقروض طويلة   -18
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 781,101,050 736,333,242 قروض طويلة األجل
 (240,711,549) (70,670,666) ناقص: الجزء المتداول

 ──────── ──────── 
 540,389,501 665,662,576 الجزء غير المتداول

 ══════════ ══════════ 
 
إجارة مع بنكين محليين للحصول  ترتيب( للشركةم، أبرمت شركة بوابة البحر األحمر )شركة تابعة 2007ديسمبر  3بتاريخ  (أ

محطة الميناء  عمليات -مليون لاير سعودي.  تسهيالت اإلجارة مضمونة بممتلكات ومعدات  1,271على قرض بمبلغ 
(.  وسيتم سداد 7حقوق امتياز الميناء لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة )اإليضاح  –وموجودات غير ملموسة 

بمعدل  خاصة عمولةيترتب على القرض م. 2023المبلغ المتبقي من القرض على أقساط نصف سنوية تنتهي في ديسمبر 
 )انظر إيضاح "ج" أدناه(.  )سايبور( باإلضافة إلى هامش متفق عليه

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

مليون لاير سعودي لتوسيع مراسيها القائمة.   التسهيل مضمون مقابل حقوق امتياز الميناء  260للحصول على قرض بمبلغ 
(.  يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية تنتهي في ديسمبر 1-8بوابة البحر االحمر المحدودة )إيضاح لشركة محطة 

 بمعدل )سايبور( باإلضافة إلى هامش متفق عليه )انظر إيضاح "ج" أدناه(.  خاصة عمولةم.  يترتب على القرض 2023
 
تعديل  على والبنكينة بوابة البحر األحمر المحدودة م، اتفق كل من شركة محط2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  (ج

اتفاقيات القروض أعاله.  إن هذه التعديالت بجانب غيرها تضمنت المعدل المطبق من سايبور لستة أشهر إلى سايبور لثالثة 
ق من أشهر وانخفض بذلك الهامش ليكون من دفعات معدلة نصف سنوية إلى دفعات ربع سنوية مع تمديد مدة االستحقا

ممتلكات ومعدات شركة محطة بوابة البحر  مقابل ومعداتم. تسهيالت اإلجارة مضمونة بممتلكات 2030م إلى 2023
األحمر المحدودة.  لقد تم تقييم التعديالت على مدد االتفاقيات من الناحية الكمية والنوعية على ضوء المعيار الدولي للتقرير 

مدد االتفاقية أدت إلى تعديل وفقاً  في التعديالتتوصلت اإلدارة لالستنتاج بأن  لذلك،ة ( "األدوات المالية". نتيج9المالي )
( "األدوات المالية". لقد أسفرت التعديالت عن تحقيق مكسب ليوم واحد بمقدار 9لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )

قروض مليون لاير سعودي تم تسجيلها في قائمة الربح او الخسارة الموحدة كما في تاريخ سريان تعديل مدد اتفاقيات ال 31,96
مليون لاير سعودي وسيتم  27,85م هو مبلغ 2020 ديسمبر 31(. الرصيد غير المطفأ لتعديل المكسب كما في 39)إيضاح 

 اطفاؤه طوال المدة المتبقية لتسهيل اإلجارة باستخدام معدل الفائدة الفعلي.
 
خرى المدفوعة للبنوك وسيتم اطفاؤها على مدى يمثل المبلغ الجزء غير المطفأ من اإليجارات المدفوعة مقدماً والرسوم األ (د

 المدة المتبقية من تسهيل اإلجارة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.
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 )تتمة( قروض طويلة االجل وتسهيالت بنكية  -18
 
مليون لاير سعودي مقابل دمج  750أقصاه بوابة البحر األحمر المحدودة على تسهيل بحد  محطة، حصلت شركة خالل السنة (و

 45وتوسعة أنشطة الميناء.  وكما في تاريخ قائمة المركز المالي، سحبت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة مبلغ 
رسوم التزام بمعدل متفق عليه  بوابة البحر األحمر المحدودة محطةشركة  تدفع. من اجمالي التسهيل مليون لاير سعودي

تم تأجيل  .على الرصيد المسحوب يستحق سداد ربح متفق عليه السايبور زائد هامش ربح بينما المسحوب غير الرصيدمقابل 
في  كامالً  القرضسحب  لمتوقعاأنه من  إلى استناداً  وذلك كجزء من معدل الفائدة الفعال ارسوم االلتزام المدفوعة وإطفاؤه

القرض مضمون مقابل  م.2033 في نتهيتوم 2023 من ابتداءً  سنوية ربع اطأقس على القرض سداد يتم.  السنوات المستقبلية
 موجودات تتعلق أعمال الدمج والتوسعة. 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 775,344,095 731,461,973 قروض طويلة األجل
 (238,940,177) (68,899,295) ناقص: الجزء غير المتداولة )اإليضاح ادناه( 

 ──────── ──────── 
 536,403,918 662,562,678 الجزء غير المتداول

 ══════════ ══════════ 
 
م، دخلت شركة كنداسة )شركة تابعة للشركة( في ترتيب للحصول على تسهيل طويل األجل مع بنك تجاري 2016خالل سنة  (ز

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

م، سحبت شركة كنداسة من القرض 2020 ديسمبر 31مضمون برهن ثانوي على ممتلكات ومعدات شركة كنداسة. كما في 
 مليون لاير سعودي من إجمالي القرض. 24مليون لاير سعودي من أصل  8.5مبلغ 

 
 م2019ديسمبر 31 م2020ديسمبر 31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 5,756,954 4,871,269 قرض طويل األجل
 (1,771,371) (1,771,371) ناقص: الجزء المتداول

 ───────── ───────── 
 3,985,583 3,099,898 الجزء طويل األجل

 ══════════ ══════════ 
 

 منافع نهاية الخدمة للموظفين  -19
 

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

 
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 27,215,717 39,470,059 في بداية السنة
   

   الربح أو الخسارةمدرج في قائمة 
 4,172,387 6,045,092 تكلفة خدمة حالية

 1,209,124 1,191,914 تكلفة فائدة
 ──────── ──────── 
 7,237,006 5,381,511 

   ُمتضمن في قائمة الدخل الشامل اآلخر
 ──────── ────────  8,847,677 5,864,921 خسارة اكتوارية

   
 (1,974,846) (4,445,531) منافع مدفوعة

 ──────── ──────── 
 39,470,059 48,126,455 في نهاية السنة

 ═════════ ══════════ 
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 منافع نهاية الخدمة للموظفين )تتمة(  -19
 

 االفتراضات االكتوارية
مخاطر الراتب النهائي، ومخاطر التقلب في معدل  يتعرض برنامج المنافع المحددة إلى العديد من المخاطر االكتوارية، أهمها هي

 الخصم / الفائدة، ومخاطر العمر ومخاطر التضخم.
 

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير المالي:
 

 م2019 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31  
    

 %3.2 %2.75  معدل الخصم
 %3 %3  المستقبلي/المتوقع لزيادة الرواتب:معدل زيادة الرواتب 
 %2 %2  معدل تضخم األسعار

 سنة 60 سنة 60  سن التقاعد
 

 سنة(. 12,53م: 2019سنة ) 12.53فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة هي 
 

 نقطة أساس: 100فيما يلي الحساسية اللتزام المنافع المحددة تجاه التغيرات في معدل الخصم بـمقدار 
  

  م2019 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31
 لاير سعودي لاير سعودي

   
 (4,948,361) (8,001,986) الزيادة في معدل الخصم
 4,948,361 8,001,986 النقص في معدل الخصم

 
 المخصصات الطويلة األجل -20

  
  م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31

 لاير سعودي لاير سعودي
   

 72,632,517 - "ج"(  3)إيضاح  مخصص تكلفة استبدال موجودات
 1,742,072 1,821,257 )انظر إيضاح )أ(( مخصص تكاليف تفكيك

 162,967 162,967 أخرى
 ──────── ──────── 
 1,984,224 74,537,556 
 ═════════ ═════════ 
 

 مخصص تكاليف التفكيك (أ
 سنة. 17التابعة لشركة كنداسة، شركة تابعة، من أرض مستأجرة من موانئ لفترة تمثل تكاليف تفكيك وإزالة اآلالت 

 
 األدوات المالية المشتقة -21
 

يونيو  30م، أبرمت شركة محطة بوابة البحر األحمر عقد مقايضة يستحق بتاريخ 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 م. 2023

 
 حوط كتحوط تدفق نقدي. فيما يلي الحركة في القيمة االسمية للمشتقات: وألغراض محاسبة التحوط، تصنف أدوات الت

 
 م2019 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 430,051,555 332,898,300 القيمة االسمية 
 ══════════ ══════════ 

 13,103,655 14,060,566 القيمة العادلة السالبة
 ══════════ ══════════ 
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 األدوات المالية المشتقة )تتمة(  -21
 

م، تم إدراج صافي الخسارة غير المحققة 2020ديسمبر  31يتم تقييم عقد مقايضة معدل الربح ليكون ساري المفعول كما في 
كاحتياطي تحوط الموحدة ي( في قائمة الدخل الشامل اآلخر مليون لاير سعود 8,57: م2019)لاير سعودي  مليون 0,96البالغة 

 تدفق نقدي.
 

ديسمبر  31من المتوقع أن يؤثر المبلغ المدرج في احتياطي التدفقات النقدية في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة كما في 
 م على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنوات القادمة.2020

 
 والمطلوبات األخرىالذمم الدائنة التجارية والمبالغ المستحقة الدفع  -22
 

 م2019 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 100,557,487 133,635,842 مطلوبات مستحقة الدفع
 5,161,030 6,124,716 إيرادات مؤجلة

 7,429,797 75,507,450 ذمم دائنة تجارية
 4,310,587 1,147,018 دفعات مقدمة من عمالء

 8,443,058 12,331,613 (29وضريبة مستحق الدفع )إيضاح مخصص زكاة 
 32,955,812 30,702,155 ذمم دائنة اخرى

 ─────── ──────── 
 259,448,794 158,857,771 
 ═════════ ═════════ 

 
 الموجودات حق االستخدام -23

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

 
 م2019 ديسمبر 31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 

   التكلفة:
 - 256,622,317 في بداية السنة: 

 230,459,708 - تعديالت نتيجة التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
تحويل من موجودات غير ملموسة في تاريخ تطبيق المعيار الدولي للتقرير 

 26,162,609 - ( 2-8)إيضاح  (، صافي16) المالي
 - (147,340,195) تعديل عقود إيجار )اإليضاح أدناه(

 - 4,552,274 إضافات خالل السنة
 - (12,753,328) عقد إيجار ملغى خالل السنة

 ────────── ────────── 
 101,081,068 256,622,317 
 ────────── ────────── 

   استهالك:
 - (14,797,077) متراكماستهالك 

 (8,437,952) (6,866,680) استهالك للسنة
 (6,359,125) (351,917) استهالك للسنة )مصنف ضمن اعمال رأسمالية تحت التنفيذ(

 - 7,852,859 متعلق بعقد معدل وملغى 
 ────────── ────────── 

 (14,797,077) (14,162,815) استهالك متراكم
 ────────── ────────── 

 241,825,240 86,918,253 صافي القيمة في نهاية السنة
 ══════════ ══════════ 
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 )تتمة( الموجودات حق االستخدام  -23
 

 فيما يلي القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل الفترة:
 ديسمبر 31 

 م2020
 ديسمبر 31

 م2019
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 - 247,016,438 بداية السنة:في 
 241,835,939 - تعديالت التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

 - (147,340,195) تعديل عقود إيجار )اإليضاح أدناه(
 1,994,535 2,342,544  مخصص فائدة محملة للسنة

 9,901,143 3,923,274 عكس قيد التزام عقود إيجار )مصنف ضمن أعمال رأسمالية قيد التنفيذ(
 (6,715,179) (9,402,420) دفعات التزامات عقود اإليجار خالل السنة

 - (4,907,914) متعلق بعقد معدل وملغى
 ───────── ───────── 

 247,016,438 91,631,727 في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ 

 
   

 29,930,538 7,033,955 التزام عقد إيجار متداول
 217,085,900 84,597,772 التزام عقد إيجار غير متداول

 ───────── ────────── 

 91,631,727 247,016,438 
 ═════════ ═════════ 

 
خالل السنة، قامت شركة تصدير، شركة تابعة للشركة األم، بالدخول في عقد معدل مع "شركة جدة للتطوير وتنمية المدن" فيما 

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

 
 فيما يلي المبالغ المعترف بها في الربح او الخسارة:

 م2019 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31 
 لاير سعودي سعوديلاير  
   

 14,797,077 7,218,597 مصروف استهالك موجودات حق االستخدام
 1,994,535 2,342,544 مصروف فائدة على التزامات عقود اإليجار

 ───────── ───────── 
 16,791,612 9,561,141 مجموع المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة

 ═════════ ═════════ 
 

 اإليرادات -24
 

 م2019 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 504,359,819 684,290,565 خدمات شحن وتفريغ
 91,768,225 92,247,906 بيع مياه صالحة للشرب

 79,755,885 85,092,835 إيجارات وخدمات مساندة
 ──────── ──────── 
 861,631,306 675,883,929 
 ═════════ ═════════ 
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 التكاليف المباشرة -25
 

 م2019 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 309,714,794 321,744,904 تكلفة خدمات شحن وتفريغ
 66,722,105 65,892,074 تكلفة بيع مياه صالحة للشرب

 39,140,145 50,254,753 تكلفة إيجارات وخدمات مساندة
 ──────── ──────── 
 437,891,731 415,577,044 
 ═════════ ═════════ 

 
 مصروفات البيع والتوزيع -26

 
 م2019ديسمبر  31 م2020 ديسمبر 31 
 لاير سعودي لاير سعودي 

   
 7,449,090 7,431,279 ( 4-7استهالك )ايضاح 

 6,275,782 5,047,552 رواتب وأجور ومنافع
 667,485 452,914 واتصاالتمنافع عامة 

 997,063 4,448,285 إعالن وتسويق
 15,849,444 1,047,551 (34خسائر االئتمان المتوقعة على ذمم مدينة تجارية )إيضاح 

 138,309 125,025 ( 3-8اطفاء )إيضاح 
 375,444 412,113  استهالك موجودات حق االستخدام

 1,109,975 1,860,599 أخرى
 ──────── ──────── 
 20,825,318 32,862,592 
 ═════════ ═════════ 

 
 المصروفات العمومية واإلدارية -27

 
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 

   
 90,891,723 97,050,337 رواتب وأجور ومنافع
 14,218,393 12,910,651 أتعاب قانونية ومهنية

 2,404,640 3,071,385 واتصاالت وتوريدات مكاتبمنافع عامة 
 4,577,606 4,205,795 ( 4-7استهالك )إيضاح 

 6,107,145 1,924,933 سفر
 1,971,820 1,763,452 ( 3-8إيضاح ) ملموسةإطفاء موجودات غير 

 44,130 - استهالك موجودات حق االستخدام
 13,820,915 25,745,206 أخرى

 ──────── ──────── 
 146,671,759 134,036,372 
 ═════════ ═════════ 
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 اإليرادات األخرى -28

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 - 75,165,205 "ج"(  3إيضاح ) موجوداتعكس مخصص تكلفة استبدال 
 5,604,747 11,612,137 عكس مخصصات انتفى الغرض منها

 47,709 (3,498,773) من استبعاد ممتلكات ومعدات مكسب/  (خسارة)
 3,334,273 5,449,319 أخرى

 ──────── ──────── 
 88,727,888 8,986,729 
 ═════════ ═════════ 
 

 الزكاة وضريبة الدخل -29
 

 تتكون الزكاة مما يلي: 

 م2019 ديسمبر 31 م2020 ديسمبر 31 

 سعوديلاير  لاير سعودي 
   

 5,892,112 8,603,634 ( 1-29)إيضاح  مخصص زكاة محمل للسنة متعلق بشركاء سعوديين
مخصص ضريبة دخل محمل / )عكس( للسنة متعلق بشركاء غير 

 ( 2-29سعوديين )إيضاح 
 

7,903,635 
 
(1,254,660) 

 1,355,527 (77,438) ( 2-29و 1-29تعديالت متعلقة بالسنوات السابقة )إيضاح 
 ───────── ───────── 
 16,429,831 5,992,979 
 ═════════ ═════════ 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة: 29-1
 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 4,586,438 6,716,894 في بداية السنة
 5,892,112 8,603,634 مخصص محمل للسنة

 1,007,850 (91,593) تعديل يتعلق بسنوات سابقة
 (4,769,506) (6,419,440) مبالغ مدفوعة خالل السنة

 ──────── ──────── 
 6,716,894 8,809,495 في نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص ضريبة الدخل الحالية: 29-2
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 (433,827) 1,726,164 في بداية السنة
 3,153,005 5,897,489 محمل للسنة الحالية 

 347,677 14,155 تعديل يتعلق بسنوات سابقة
 (1,340,691) (4,115,609) مدفوع خالل السنة

 ─────────── ───────── 
 1,726,164 3,522,118 في نهاية السنة

 ═══════════ ═════════ 
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( -29
 

 فيما يلي العناصر الرئيسية لضريبة الدخل:  29-3
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 

 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 3,153,005 5,897,489 ( 2-29)انظر إيضاح  ضريبة دخل حالية
 (4,407,665) 2,006,146 ( 4-29ضريبة دخل مؤجلة )انظر إيضاح 

 ─────────── ─────────── 

 7,903,635 (1,254,660) 
 ═══════════ ═══════════ 

 
على  بناءً  المحدودةتم تكوين مخصص ضريبة الدخل فيما يتعلق بالشركاء غير السعوديين في شركة محطة بوابة البحر االحمر 

 من صافي الدخل المعدل. %20حصة الشركاء غير السعوديين للسنة بنسبة 
 

 الحركة في موجودات الضريبة المؤجلة خالل السنة على النحو التالي: 29-4

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 - 4,407,665 في بداية السنة
 4,407,665 (2,006,146) خالل السنة على قائمة الدخل محملة دائنةمؤجلة /  ضريبة( مصروف) 

 ───────── ───────── 

 4,407,665 2,401,519 في نهاية السنة
 ═════════ ══════════ 

 
 وضع الربوط  29-5

 
 األم الشركة 

ً من لجنة التسويات  ً لنهاية السنة الحالية، استلمت الشركة االم عرضا الهيئة العامة للزكاة   -بناء على المناقشات الجارية والحقا
م.  أكدت 2013م إلى 2002مليون لاير سعودي كتسوية كاملة ونهائية مقابل الزكاة والضريبة للسنوات من  8والدخل  بدفع مبلغ 
مليون لاير سعودي تم دفعه مسبقاً  3,9الهيئة العامة للزكاة والدخل وطلبت تعديل مبلغ  -بولها للجنة التسويات إدارة الشركة االم ق

بواسطة الشركة االم لتلك السنوات.  بانتظار التأكيد النهائي من قسم التحصيل في الهيئة، قامت الشركة االم بعكس في هذه القوائم 
  سعودي يمثل مخصص انتفى الغرض منه. مليون لاير 8المالية الموحدة مبلغ 

 
مليون لاير سعودي. وقد  0.69 بمبلغم وفرضت بموجبها التزام إضافي 2015م و2014قامت الهيئة بإصدار ربوط معدلة لألعوام 

مليون لاير  0.52خفضت فيه االلتزام إلى  معدل تقدمت الشركة األم باعتراض على الربط لدى الهيئة. وقامت الهيئة بإصدار ربط
للجان الضريبية. لم يتم بعد تحديد جلسات االستماع لكل  ةالعام انةسعودي. تقدمت الشركة باعتراض على المبلغ المتبقي لدى األم

م 2014ستقطاع للسنوات أصدرت الهيئة ربوط ضريبة اال للجان الضريبية. ةالعام انةقضية من القضايا التي جرى إحالتها إلى األم
 0,009الشركة االم على دفع ضريبة االستقطاع المفروضة بمبلغ  وافقتمليون لاير سعودي.  0,042م بالتزام إضافي بمبلغ 2015و

ً اعتراض الشركة قدمتمليون لاير سعودي.  من ربط ضريبة االستقطاع لسنة  مليون لاير سعودي 0,033وهو على المبلغ المتبقي ا
غرامة التأخير بموجب  منوأن تطلب اعفاًء  المبلغ نفسلتسوية  طاألمانة العامة للجان الضريبية. كما أن الشركة تخط لدى م2015

 من الهيئة.  عفوال
 

ً  الهيئة أصدرت مليون لاير سعودي. وافقت الشركة على  1,44م بالتزام إضافي بمبلغ 2018م و2017م و2016 واتللسن ربوطا
ً اعتراض الشركة قدمتمليون لاير سعودي.  0,04الزكاة المفروضة ودفعت مبلغ  لدى الهيئة. أصدرت الهيئة  على المبلغ المتبقي ا

لم يتم بعد الشركة االم اعتراضاً لدى األمانة العامة للجان الضريبية.  قدمتقرارها ضد االعتراض الذي تقدمت به الشركة االم. 
 للجان الضريبية. ةالعام انةتحديد جلسات االستماع لكل قضية من القضايا التي جرى إحالتها إلى األم

 
المالية الموحّدة، لم تقم الهيئة م. وحتى تاريخ هذه القوائم 2019ديسمبر  31قامت الشركة األم بتقديم إقراراتها الزكوية للسنوات حتى 

 م. 2019 سنةبإصدار الربط ل
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(  - 29
 
 )تتمة( وضع الربوط  29-5 

 
 الشركات التابعة

 
 )"شركات تابعة"(شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وشركة البحر األحمر لتطوير الموانئ 

م وقدمت إقرارات الزكاة 2013أنهت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة الربط الزكوي والضريبي مع الهيئة حتى سنة 
 م.2019م حتى 2014م. لم تقم الهيئة بإصدار ربطاً للسنوات من 2019وضريبة الدخل حتى سنة 

 
م. وحتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحّدة، 2019ات الزكوية والضريبية حتى قدمت شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ اإلقرار 

 لم تقم الهيئة بإصدار الربوط. 
 

 الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة )"شركة تابعة"(
م. وحتى تاريخ هذه القوائم 2019م وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2008أنهت الشركة التابعة ربطها الزكوي مع الهيئة حتى 

 م.2019 إلىم 2009المالية الموحّدة، لم تقم الهيئة بإصدار الربط للسنوات من 
 
 شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة )"شركة تابعة"( 

م. 2019إقراراتها الزكوية حتى سنة  وقدمتم 2018م و2008م و2007 للسنواتمع الهيئة  ةطها الزكويوأنهت الشركة التابعة رب
 .م2019 لسنة وكذلكم 2017 إلىم 2009لم تقم الهيئة بإصدار الربط للسنوات من 

 
 شركة كنداسة لخدمات المياه )"شركة تابعة"(

م. وحتى تاريخ هذه القوائم 2019م وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2008أنهت الشركة التابعة ربطها الزكوي مع الهيئة حتى 
 م.2019 إلىم 2009المالية الموحّدة، لم تقم الهيئة بإصدار الربط للسنوات من 

 
 ربحية السهم -30

 
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. 
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 سعودي لاير لاير سعودي 
   

 50,922,990 139,412,924 ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم العادية في الشركة األم
 ═════════ ═════════ 

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

 0.62 1.71 ربحية السهم األساسية والمخفضة
 ═════════ ═════════ 

 إن ربحية السهم المخفضة تعادل ربحية السهم األساسية حيث أن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة قيد اإلصدار.
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها - 31
 

موظفي اإلدارة بالشركة والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة، أو التي يمارس عليها تأثيراً هاماً من قبل هذه الجهات: تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
 يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.

 
 سبتمبر: 31ة المنتهية في فيما يلي المعامالت الهامة التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل السن  (أ

 
 المستحق من الجهات ذات العالقة

 
 الرصيد كما في  مبلغ المعاملـــة  الوصف العالقة  الجهة ذات العالقة 

 ديسمبر 31   
 م2020

 ديسمبر 31
 م2019

 ديسمبر 31
 م2020

ديسمبر  31
 م2019

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي   
       

 10,376,904 11,206,981 62,909,118 65,195,702 بيع بضائع وخدمات شركة زميلة  الشركة الدولية 
 - 73,430 693,000 726,000 خدمات مقدمة لشركة زميلة  لتوزيع المياه المحدودة

 - - (38,081) (10,088) شركة زميلة نيابة عن المجموعة من متكبدةمصروفات   
 - - 188,734 117,704 مصروفات متكبدة من المجموعة نيابة عن شركة زميلة   
 - - - 4,000,000 توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة  
       

العربية لتجارة  شركة
 5,237 74,293 13,858 69,510 بيع بضائع وخدمات شركة شقيقة  المواد السائبة المحدودة 

 - - - 6,193 الشقيقةمصروفات متكبدة من المجموعة نيابة عن الشركة   
       

 - - (14,841) (39,091) شراء خدمات  شركة شقيقة شركة أمبرو المحدودة
       

 - 23,000 499,331 342,000 خدمات مقدمة لشركة زميلة شركة زميلة  شركة الجبر تالكي السعودية 
 10,420  8,444,856 11,025,967 توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة  المحدودة 

   10,420 127,100 عن الشركة الزميلة نيابة المجموعةمصروفات تكبدتها   
       

شركة خدمات المياه والبيئة 
 السعودية المحدودة

 بيع بضائع وخدمات شركة زميلة
5,019,904 5,010,303 249,996 309,637 

       
 210,035 234,469 244,047 306,165 إيجار أرض ومستودعات  شركة شقيقة  شركة الكابالت السعودية
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 )تتمة(  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها - 31
 

 الرصيد كما في  مبلغ المعاملـــة  الوصف العالقة  الجهة ذات العالقة
 ديسمبر   31   

 م2020
 ديسمبر   31 

 م2019
 ديسمبر   31   

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي   
       
       

 64,226 - - (47,250) دفعات قامت بها المجموعة نيابة عن شركة شقيقة  شركة شقيقة  شركة ايكوم العربية المحدودة
       
       

شركة زينل للصناعات 
 المحدودة

 عن المساهم نيابة المجموعةمدفوعات قامت بها  مساهم
315,628 329,295 

 
- 

 208,582 420,964 (133,828) (160,845) مصروفات متكبدة من المساهم نيابة عن المجموعة  
       
       

 11,185,041 12,283,133     المجموع
     ════════ ════════ 
       
 

 مستحق لجهات ذات عالقة
 

 الرصيد كما في  مبلغ المعاملـــة  الوصف العالقة  الجهة ذات العالقة
 ديسمبر   31   

 م2020
 ديسمبر   31 

 م2019
 ديسمبر   31   

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي   

  شركة الكرم فيدكس للخدمات
 شركة شقيقة

 
 980,418 - (10,219,308) (18,557,097) شراء بضائع وخدمات

       
شركة الحاج عبد هللا علي رضا 

القسم الفني  -وشركاه المحدودة 
 العام

 
 

 شركة شقيقة

 
 

 شراء بضائع وخدمات

 
 
(657,736) 

 
 
- 

 
 

36,605 

 
 

- 
     ────── ─────── 

 980,418 36,605     المجموع
     ═══════ ════════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -31
 
 تشتمل مكافئات وتعويضات كبار موظفي اإلدارة على ما يلي:  (ب

 
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 9,877,991 13,608,875 منافع موظفين قصيرة األجل
 563,811 434,626 منافع ما بعد الخدمة

 ─────── ─────── 
 14,043,501 10,441,802 
 ════════ ════════ 

 
 .والمكافآت والرواتبتتضمن منافع الموظفين قصيرة األجل لكبار موظفي إدارة المجموعة كالً من التعويضات 

 
 تشتمل مكافئات وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة / اعضاء اللجان على ما يلي: (ج

 
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 805,000 744,000 أتعاب حضور اجتماعات
 5,340,400 6,842,500 أجور أخرى

 ─────── ─────── 
 7,586,500 6,145,400 
 ════════ ════════ 

 
 االلتزامات واالرتباطات الطارئة  -32

 
 31مليون لاير سعودي ) 156.3م، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة خطابات ضمان بمبلغ 2020ديسمبر  31في 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي تم إيداعه ) 2,77مليون لاير سعودي( مقابل هامش ربح نقدي بمبلغ  67.1م: 2019ديسمبر 
 مليون لاير سعودي(. 2.25م: 2019

 
ديسمبر  31دي )مليون لاير سعو 4.8م ارتباطات ألعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ 2020ديسمبر  31لدى المجموعة كما في 

مليون لاير سعودي( تتعلق بصورة رئيسية بمشروع إنشاء المركز اللوجستي الجديد ومشروع ساحات لوجستية  141.7م: 2019
 ومشروع إنشاء وتطوير محطة تحلية المياه.
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 قطاعات األعمال  -33
 

 قطاعات األعمال التالية: لدى المجموعة
 

 قطاع تطوير الموانئ والعمليات •

 قطاع تحلية مياه البحر وتوزيعها •

 الساحات اللوجستية وخدمات الدعم •

 األنشطة االستثمارية وعمليات المركز الرئيسي. يتضمن: موزعةغير  •
 

 االستراتيجية للمجموعة.تقع قطاعات األعمال هذه داخل المملكة العربية السعودية وتمثل وحدات األعمال 
 
تقوم اإلدارة العليا للشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة أعمال استراتيجية بشكل ربع سنوي على األقل. تتضمن نتائج  

 القطاعات التابعة لإلدارة العليا البنود العائدة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.
 

رير إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي مبينة أدناه. يتم قياس األداء استناداً إلى إيرادات القطاعات بالشكل الوارد في التقا
الداخلية لإلدارة التي تُراجع من قبل اإلدارة العليا. يعرض الجدول التالي معلومات القطاعات )الموجودات والمطلوبات واإليرادات 

 ديسمبر: 31الدخل( لكل قطاع من قطاعات األعمال كما في وللسنة المنتهية في  وصافي
 

  القطاعات التابعة 

 م2020ديسمبر  31

قطاع تطوير 
 الموانئ

 والعمليات
 لاير سعودي( ألف)

الساحات 
 اللوجستية

 وخدمات الدعم
لاير  ألف)

 سعودي(

قطاع تحلية مياه 
 البحر وتوزيعها

لاير  ألف)
 سعودي(

 المجموع
لاير  ألف)

 سعودي(

 غير موزعة
لاير  ألف)

 سعودي(

 المجموع
لاير  ألف)

 سعودي(
       

 1,021,827 - 1,021,827 93,210 85,093 843,524 مجموع اإليرادات الخارجية 
 (963) - (963) (963) - - إيرادات بين القطاعات

 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 1,020,864 - 1,020,864 92,247 85,093 843,524 قطاعيةإيرادات 

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

مجموع التكاليف المباشرة 
 الخارجية 

 
481,941 

 
50,255 

 
65,892 

 
598,088 

 
- 

 
598,088 

 (963) - (963) - - (963) تكلفة إيرادات بين القطاعات
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 597,125 - 597,125 65,892 50,255 480,978 التكلفة القطاعية
 ─────── ─────── ─────── ────── ────── ────── 

 423,740 - 423,740 26,355 34,838 362,546 اجمالي األرباح القطاعية
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

)الخسارة( العائدة إلى  الربح /
 المساهمين في الشركة االم

 
120,868 

 
10,873 

 
2,360 

 
134,101 

 
5,312 

 
139,413 

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

 4,407,154 266,674 4,140,480 188,050 416,201 3,536,229 موجودات قطاعية
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 2,705,577 31,919 2,673,657 30,998 112,289 2,530,370 التزامات قطاعية
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 
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 قطاعات األعمال )تتمة(  -33
 

  القطاعات التابعة 
قطاع تطوير  م2019ديسمبر  31

 الموانئ
 والعمليات

لاير  ألف)
 سعودي(

الساحات 
 اللوجستية

 وخدمات الدعم
لاير  ألف)

 سعودي(

قطاع تحلية مياه 
 البحر وتوزيعها

لاير  ألف)
 سعودي(

 المجموع
لاير  ألف)

 سعودي(

 غير موزعة
لاير  ألف)

 سعودي(

 المجموع
لاير  ألف)

 سعودي(
       

 679,825 - 679,825 92,728 82,270 504,827 اإليرادات الخارجية
 (3,941) - (3,941) (959) (2,514) (468) إيرادات بين القطاعات

 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 
 675,884 - 675,884 91,769 79,756 504,359 إيرادات قطاعية

       
 419,518 - 419,518 66,722 39,607 313,189 تكاليف مباشرة

 (3,941) - (3,941) - (467) (3,474) تكلفة إيرادات بين القطاعات
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 415,577 - 415,577 66,722 39,140 309,715 التكلفة القطاعية
 ─────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 260,307 - 260,307 25,047 40,616 194,644 اجمالي األرباح القطاعية
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ══════ ══════ 

الربح العائد إلى المساهمين في الشركة 
 االم

 
42,142 

 
2,596 

 
2,773 

 
47,511 

 
3,412 

 
50,923 

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

 2,906,102 240,269 2,665,833 236,847 522,672 1,906,314 موجودات قطاعية
 ═══════ ═══════ ═══════ ══════ ═══════ ══════ 

 1,315,067 28,899 1,286,168 32,374 259,342 994,452 التزامات قطاعية
 ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ ══════ 

 
 إدارة المخاطر المالية 34

 
المالية: مخاطر السوق )تتضمن مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة أنشطة الشركة معرضة إلى مجموعة متنوعة من المخاطر 

ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة المخاطر الكلي لمجموعة على إدارة السيولة بصورة 
عكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة. قوية ومراقبة متغيرات السوق المختلفة ذات العالقة، والسعي بشكل دائم لتقليل اآلثار ال

 تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة للتحوط ضد التعرض لبعض المخاطر المحددة.
 

 مخاطر السوق
التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة التغيرات في  أو العادلةالقيمة  تذبذب عنالناتجة  المخاطر السوقتمثل مخاطر 

السوق. تتضمن مخاطر السوق ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر العملة ومخاطر األسعار  في األسعار
ثر بمخاطر السوق على قروض طويلة األجل األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر السلع. تشتمل األدوات المالية التي تتأ

 والتزامات طويلة األجل. 
 

 مخاطر أسعار الفائدة
ناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة ألثر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة في  مخاطر الفائدةتمثل مخاطر أسعار 

دير المجموعة مخاطر الفائدة من خالل المراقبة المنتظمة لمحافظ السوق على قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. ت
 أسعار الفائدة الخاصة بأدواتها المالية التي يترتب عليها فائدة.

 
إن غالبية قروض المجموعة تقوم على أساس معدالت فائدة متغيرة وتخضع إلعادة التسعير على أساس منتظم.  عادة ما تراقب 

التغيرات في معدل الفائدة.  أبرمت المجموعة عقد مقايضات سعر الفائدة )أدوات مالية مشتقة( إلدارة اإلدارة بصورة منتظمة 
 تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة.  تم تصميم عقد مقايضات سعر الفائدة كتحوط تدفق نقدي.

 
فإن التأثير على حقوق الملكية والربح  مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، %1مع وجود زيادة / نقص في السعر المتغير بنسبة 

 مليون لاير سعودي(. 3.6م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 4.6قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة كان ليبلغ 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -34
 

 مخاطر العمالت األجنبية
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تتم معامالت 
المجموعة بصفة أساسية باللاير السعودي والدوالر األمريكي. إن المعامالت األخرى بالعمالت األجنبية غير جوهرية.  تعتقد إدارة 

مخاطر العملة سيكون محدوداً حيث أن الدوالر األمريكي مثبت تجاه اللاير السعودي.  تتم إدارة مخاطر المجموعة بأن التعرض ل
 العملة على أساس منتظم وتتم إدارة التذبذب في سعر الصرف على أساس مستمر.

 
 مخاطر األسعار األخرى

 األسعار األخرى.ال يوجد لدى المجموعة أدوات متداولة وبالتالي المجموعة غير معرضة لمخاطر 
 

 مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. من 

االئتمانية على أجل تخفيض التعرض لمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية اعتماد رسمية بحيث يتم تطبيق الحدود 
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 

 النطاق على أساس محفظة العميل وتاريخ الدفع. واسع
 
 فيما يلي إجمالي الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير المالي: 
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي الموجودات المالية

   
 69,043,545 102,696,717 ذمم مدينة تجارية، صافي

 11,185,041 12,283,133 مستحق من جهات ذات عالقة
 294,782,087 336,299,837 أرصدة لدى البنوك 

 ──────── ─────── 
 451,279,687 375,010,673 
 ═════════ ═════════ 
 

المحددة من قبل المجموعة تتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من قبل كل وحدة عمل خاضعة للسياسات واإلجراءات الرقابية 
يتم بشأن إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء. يتم تقييم الجودة االئتمانية للعمالء وفقاً لنظام تصنيف داخلي شامل مبني على نقاط و

 6م: أكبر 2019ديسمبر  31عمالء ) 6م، كان أكبر 2020ديسمبر  31وضع حدود لالئتمان بشكل فردي وفقاً لهذا التقييم. كما في 
 ( من الذمم المدينة التجارية القائمة.%72م: 2019ديسمبر  31) %74عمالء( يمثلون تقريباً 

 
يتم تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير مالي باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. يعكس الحساب 

للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاريخ التقرير المالي حيال األحداث  المخرجات المحتملة المرجحة، والقيمة الزمنية
الماضية والظروف الحالية التوقعات المستقبلية للظروف االقتصادية المستقبلية. إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير 

. يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعميل بصورة منتظمة. بعض العمالء المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية
خالل سند ألمر ووديعة ضمان او دفعة مقدمة والتي تعتبر كجزء ال يتجزأ من الذمم المدينة  من ممكنامضمونين حيث يكون ذلك 

 التجارية ويتم أخذها في االعتبار في حساب انخفاض القيمة.
 
فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالمجموعة باستخدام مصفوفة  

 المخصصات:
 
 م2020ديسمبر  31 
 المجموع أقل من سنة يوماً  365-271 يوماً  180-90 يوم 90أقل من  حالياً  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
       

 120,972,035 17,196,262 1,596,796 7,240,466 40,875,286 54,063,225 مخاطر التعثر عند السداد
 18,275,318 15,975,135 698,761 230,471 772,574 598,377 خسائر االئتمان المتوقعة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 53,464,848 40,102,712 7,009,995 898,035 1,221,127 102,696,717 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة( -34
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(
 

 م2019ديسمبر  31 
 المجموع أقل من سنة يوماً  365-271 يوماً  180-90 يوم 90أقل من  حالياً  
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
       

 86,271,312 12,465,670 7,029,056 1,900,998 30,323,345 34,552,243 مخاطر التعثر عند السداد
 17,227,767 12,006,130 4,744,489 81,306 251,788 144,054 خسائر االئتمان المتوقعة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 34,408,189 30,071,557 1,819,692 2,284,567 459,540 69,043,545 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 فيما يلي حركة مخصص االنخفاض في القيمة للذمم المدينة التجارية: 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 1,444,845 17,227,767 في بداية السنة
 15,849,444 1,047,551 مخصص محمل خالل السنة

 (66,522) - مشطوب خالل السنة
 ─────── ─────── 

 17,227,767 18,275,318 نهاية السنةفي 
 ════════ ═════════ 

 
 A2مخاطر االئتمان محدودة على األرصدة البنكية حيث أن األرصدة البنكية محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد من 

 وفقاً للتقييم االئتماني لوكالة مودي.  يتم االحتفاظ بكافة الحسابات البنكية لدى بنوك في المملكة العربية السعودية. A1إلى 
يتسم المركز المالي للجهات ذات العالقة باالستقرار. ال توجد مبالغ تجاوزت مدة استحقاقها او ذمم مدينة منخفضة القيمة من جهات  

 ذات عالقة.
 

 ولةمخاطر السي
الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية التي تسدد نقداً أو على  في ماتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها منشأة  

شكل موجودات مالية أخرى. مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة. 
ة عن طريق التسهيالت االئتمانية المتعهد بها للوفاء وتتم إدارة مخاطر السيولة من خالل مراقبة توفر األموال الكافية بصورة منتظم

بأي التزامات مستقبلية باإلضافة إلى مراقبة التدفقات النقدية الواردة والصادرة من العمليات عن كثب. يلخص الجدول أدناه تواريخ 
 استحقاق المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة على أساس الدفعات التعاقدية: 

 
 المجموع سنوات 5أكثر من  سنوات 5إلى  1 خالل سنة واحدة م2020ديسمبر  31

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 
     

 793,396,268 406,628,205 316,097,397 70,670,666 قروض بنكية
 1,545,955,021 735,056,777 620,367,716 190,530,528 التزام بموجب اتفاقية امتياز الخدمة

 209,143,292 - - 209,143,292 ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
 36,605 - - 36,605 مستحق لجهات ذات عالقة

 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 470,381,091 936,465,113 1,141,684,982 2,548,531,186 
 ══════════ ══════════ ══════════ ══════════ 

     م2019ديسمبر  31
     

 781,101,050 - 540,389,501 240,711,549 قروض بنكية
 107,987,284 - - 107,987,284 ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 980,418 - - 980,418 مستحق لجهات ذات عالقة
 ────────── ────────── ────────── ────────── 
 349,679,251 540,389,501 - 890,068,752 
 ══════════ ══════════ ══════════ ═════════ 
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 إدارة رأس المال -35
 

النظامي واألرباح  واالحتياطي االصدارلغرض إدارة رأسمال المجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وعالوة 
المبقاة المتعلقة بالمساهمين في الشركة األم. ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في تعظيم المنفعة 
للمساهمين.  تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية 

ات التعهدات المالية. وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل دفعات توزيعات األرباح إلى المساهمين ومتطلب
أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة. تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي والتي 

 ً   على إجمالي رأس المال زائداً صافي الدين.تمثل صافي الدين مقسوما
 

 م2019ديسمبر  31 م2020ديسمبر  31  
 لاير سعودي لاير سعودي  
    

 1,315,066,947 2,697,576,634  مجموع المطلوبات
 (295,100,801) (336,533,927)  ناقص: نقد وما في حكمه

  ─────────── ────────── 

 1,019,966,146 2,361,042,707  صافي الدين
 1,591,035,180 1,709,577,092  حقوق الملكية

  ─────────── ────────── 

 2,611,001,326 4,070,619,799  اجمالي رأس المال
  ─────────── ────────── 

 %39 %58  نسبة الرفع المالي
  ═══════════ ══════════ 

 
 امتياز الخدمةالتزام بموجب اتفاقية   -36
 

 فيما يلي تصنيف االلتزامات بموجب اتفاقية امتياز الخدمة: 
 م2020ديسمبر  31  
 لاير سعودي  
   

 1,545,955,021  ديسمبر 31الرصيد في 
 (190,530,528)  ناقص: الجزء المتداول

  ────────── 

 1,355,424,493  الجزء غير المتداول
  ══════════ 

 
 إيرادات وتكلفة اعمال اإلنشاء    -37

 
 م2019 م2020 
 لاير سعودي لاير سعودي 
   

 - 159,233,442 إيرادات أعمال االنشاء
 ════════ ═══════ 

 - (159,233,442) تكلفة أعمال االنشاء
 ════════ ═══════ 

 
مليون لاير سعودي على أعمال  159,23( "اتفاقية امتياز الخدمة" سجلت المجموعة إيرادات أعمال االنشاء بمبلغ 12وفقاً للتفسير )

م.  تمثل 2020ديسمبر  31م )أي تاريخ سريات اتفاقية االمتياز الجديدة( إلى 2020أبريل  1انشاء محطة الحاويات للفترة من 
قيمة العادلة لخدمات االنشاء المقدمة من اجل تطوير محطة الحاويات.  لم يتم تسجيل هامش ربح نظراً إيرادات أعمال االنشاء ال

 .  اإلنشاء تكلفةألن اإلدارة تعتقد أن القيمة العادلة لخدمات أعمال اإلنشاء المقدمة تقارب 



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31
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 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  -38
 

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين 
 ودات أو تحويل المطلوبات تتم إما:متعاملين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع الموج

 

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو •

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات  •
 
 إن السوق الرئيسي أو األكثر فائدة يجب أن تكون قابلة للوصول إليها من قبل المجموعة. 
 
تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات  

وأنهم يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم. إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل 
ق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق في السوق على تحقي

 سيقوم باستخدامه بالطريقة المثلى.
 

ً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت  تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقا
 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 
تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي  

 امة لقياس القيمة العادلة ككل:لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى اله
 

 : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1المستوى   •

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  2المستوى   •
 غير مباشرة.

 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3ستوى الم  •
 
وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من التسلسل  

نيف قياس القيمة العادلة إجماالً بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على الهرمي لقياس القيمة العادلة، يتم تص
 أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل.

 
التي حدث فيها  تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي

 التغير.
 



 الشركة السعودية للخدمات الصناعية 
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية الموحدة )تتمة(إيضاحات حول 
 م2020ديسمبر  31
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 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية)تتمة(  -38

 
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسل قيمتها العادلة.  

ة وال يتضمن ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفتري
 بشكل معقول القيمة العادلة. تقارب

 
 القيمة الدفترية م2020ديسمبر  31

 
 3المستوى 

 لاير سعودي لاير سعودي 
   الموجودات المالية

   التكلفة المطفأة
 - 105,466,942 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى

 - 12,283,133 مستحق من جهات ذات عالقة
 - 336,533,927 نقد وما في حكمه

   
   محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 14,972,714 14,972,714 استثمار في أوراق مالية
 ─────── ─────── 
 469,256,716 14,972,714 
 ════════ ════════ 
   

   المطلوبات المالية
 - 736,333,242 قروض وتسهيالت بنكية

 - 1,545,955,021 الخدمةالتزام بموجب اتفاقية امتياز 
 - 209,143,292 ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى

 - 36,605 مستحق لجهات ذات عالقة
 14,060,566 14,060,566 أدوات مالية مشتقة

 ─────── ─────── 
 2,505,528,726 14,060,566 
 ════════ ════════ 
 

 3المستوى  القيمة الدفترية م2019ديسمبر  31
 لاير سعودي لاير سعودي 

   الموجودات المالية
   التكلفة المطفأة

 - 71,298,525 ذمم مدينة تجارية وذمم مدينة أخرى
 - 11,185,041 مستحق من جهات ذات عالقة

 - 295,100,801 نقد وما في حكمه
   

   محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 15,538,283 15,538,283 ماليةاستثمار في أوراق 

 ─────── ─────── 
 393,122,650 15,538,283 
 ════════ ════════ 
   

   المطلوبات المالية
 - 781,101,050 قروض وتسهيالت بنكية

 - 107,987,284 ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
 - 980,418 مستحق لجهات ذات عالقة

 13,103,655 13,103,655 أدوات مالية مشتقة
 ─────── ─────── 
 903,172,407 13,103,655 
 ════════ ════════ 

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






