
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 مع تقریر مراجع الحسابات المستقل

 
 



 
 

 
 

 

 للخدمات الصناعیةالشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

 الصفحات  المحتویات 
  

 ٥-۱ تقریر مراجع الحسابات المستقل 
  

 ٦ ةقائمة المركز المالي الموحد
  

 ۷ قائمة الربح أو الخسارة الموحدة 
  

 ۸ الموحدةقائمة الدخل الشامل  
  

 ۱۰  – ۹ قائمة التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة
  

 ۱۲- ۱۱ قائمة التدفقات النقدیة الموحدة
  

 ۷۹ - ۱۳ إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
  

 



























 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة 
 

۱۳ 

 التنظیم واألنشطة .۱
 

تأسست وفقاً لنظام  الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة ("الشركة" أو "الشركة األم" أو "سیسكو") ھي شركة مساھمة  
ھـ (الموافق  ۱٤۰۹ربیع األول    ۷بتاریخ    ۲۲۳الشركات في المملكة العربیة السعودیة بموجب قرار وزارة التجارة رقم  

ھـ  ۱٤۰۹ربیع الثاني    ۱۰بتاریخ    ٤۰۳۰۰٦۲٥۰۲م) والشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  ۱۹۸۸أكتوبر    ۱۸
ا في أعمال الصیانة والتشغیل وإدارة المصانع والمنشآت الصناعیة وإنشاء  م) وتزاول نشاطھ۱۹۸۸نوفمبر    ۲۰(الموافق  

وإنشاء   التموین  ومشاریع  والمطاعم  التسوق  ومراكز  الترفیھیة  كالمراكز  الصلة  ذات  المرافق  وجمیع  السكنیة  المباني 
تجات المصانع محلیا وعالمیا  المستشفیات والمباني لتقدیم الخدمات الصحیة لعمال المصانع والشركات الصناعیة وتسویق من 

الشركات التابعة    االستثمار في  وتقدیم الخدمات والمشاركة في تشكیل الشركات. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة األم في
 وإدارتھا. 

 
 یقع المركز الرئیسي المسجل للشركة األم في العنوان التالي: 

 
 المركز السعودي لألعمال 

 ،  ۱٤۲۲۱صندوق برید 
 ، ۲۱٤۲٤جدة 

 المملكة العربیة السعودیة. 
 

تتضمن ھذه القوائم المالیة الموحدة موجودات، التزامات ونتائج عملیات الشركة األم وشركاتھا التابعة التالیة یشار إلیھا  
 مجتمعة بـ ("المجموعة").  

 
 األنشطة الرئیسیة  الملكیة الفعلیة بلد التأسیس  الشركة

  م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱  
     

الشركة السعودیة لتنمیة 
التجارة والصادرات المحدودة  

 ("تصدیر") 

وإعادة   ٪ ۷٦ ٪۷٦ السعودیة التخزین  مشروع  وتشغیل  إدارة 
المستأجرة   األرض  على  المقام  التصدیر 

 من میناء جدة اإلسالمي. 
     

  –شركة كنداسة لخدمات المیاه 
شركة مساھمة مقفلة 

 ("كنداسة") 

 محطات تحلیة وتنقیة المیاه وبیعھا. ٪ ٦٥ ٪٦٥ السعودیة

     
شركة تشغیل الخدمات المساندة 

 المحدودة ("إسناد") 
وإنشاء  ٪ ۹۹٬۲۸ ٪۹۹٬۲۸ السعودیة الصناعیة  المدن  وتشغیل  تطویر 

ومراكز   المطاعم  التموین وتشغیل 
والمراكز الترفیھیة وإقامة محطات الوقود  
وورش خدمات وصیانة السیارات وشراء 
األراضي إلقامة المباني علیھا واستثمارھا  

 بالبیع أو اإلیجار. 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۱٤ 

 التنظیم واألنشطة الرئیسیة (یتبع) .۱
 

 األنشطة الرئیسیة  الملكیة الفعلیة بلد التأسیس  الشركة
  م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱  
     

شركة محطة بوابة البحر  
 األحمر المحدودة 

تطویر وإنشاء وتشغیل وصیانة محطات  ٪ ٦۰٬٦ ٪۳٦٬۳٦ السعودیة
 الحاویات وكذلك أعمال الحفر والردم. 

     
شركة البحر األحمر لتطویر 

شركة مساھمة   –الموانئ 
 مقفلة

تطویر وإنشاء وتشغیل وصیانة محطات  ٪ ٦۰٬٦ ٪٦۰٬٦ السعودیة
 الحاویات وكذلك أعمال الحفر والردم. 

 
٪ في شركة  ٦۰٪ حصة مؤثرة في شركة البحر األحمر لتطویر الموانئ والتي بدورھا تمتلك حصة  ٦۰٫٦تمتلك سیسكو  

 محطة بوابة البحر األحمر.
 

بیع حصتھا  ۲۰۲۱یولیو    ۱٤في   ("تصدیر")  والصادرات  التجارة  لتنمیة  السعودیة  والشركة  سیسكو  شركة  أكملت  م، 
٪ في شركة محطة بوابة البحر األحمر على التوالي. بلغ إجمالي المتحصالت بعد خصم تكلفة  ٤٪ و  ۲۱٫۲المباشرة البالغة  

ملیون لایر سعودي  ۱۰۲٫۹ملیون لایر سعودي و  ٥٤٥٫٥ر معاملة بیع ھذه األسھم من قبل شركة سیسكو وشركة تصدی
على التوالي. ستواصل سیسكو توحید شركة محطة بوابة البحر األحمر من خالل الشركة التابعة لھا شركة البحر األحمر 

كیة المجموعة  لتطویر الموانئ. یتم المحاسبة عن ھذه المعاملة في ھذه القوائم المالیة لموحدة للمجموعة كتغییر في حصة مل
في شركة محطة بوابة البحر األحمر دون فقدان السیطرة. وبناًء علیھ، فقد زادت القیم الدفتریة للحصص غیر المسیطرة  

ملیون لایر سعودي لتعكس الزیادة في حصصھم النسبیة في شركة محطة بوابة البحر األحمر. بلغ الفرق    ۳۰۰٫٦بمقدار  
ملیون    ۳٤۷٫۸مسیطرة والمبلغ المستلم من قبل المجموعة بعد خصم تكلفة المعاملة  بین مبلغ الزیادة في الحصص غیر ال

لایر سعودي. یتم إثبات ھذا المبلغ مباشرة في حقوق الملكیة كتأثیر للتغیرات في حصة الملكیة في الشركات التابعة وھو  
ر المالي، تم تعدیل حصة احتیاطي التقییم منسوب إلى مساھمي الشركة األم. تماشیاً مع متطلبات المعاییر الدولیة للتقری

  ۲٫٤ملیون لایر سعودي و    ۲٫۸االكتواري واحتیاطي التحوط من التدفقات النقدیة الخاصة بمساھمي الشركة األم بمبلغ  
 .  الجدیدةملیون لایر سعودي على التوالي لتعكس حصة الملكیة 

 
 أساس اإلعداد  .۲
 

 بیان االلتزام  ۲-۱
 

المالیة القوائم  إعداد  السعودیة    تم  العربیة  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقریر  الدولیة  للمعاییر  وفقا  للمجموعة  الموحدة 
 والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.

 
 أساس القیاس  ۲-۲

 
ناء الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقاً ألساس التكلفة التاریخیة، باستث

الدخل الشامل اآلخر، واألدوات المالیة المشتقة التي یتم تسجیلھا بقیمھا العادلة ومنافع الموظفین، والتي یتم قیاسھا بالقیمة 
 الحالیة اللتزام المنافع المحددة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 
 والعرض عملة النشاط  ۲-۳

 
 یتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یمثل عملة النشاط والعرض للشركة األم.  

 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۱٥ 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة  .۳
 

مبالغ اإلیرادات،  یتطلب إعداد القوائم المالیة الموحدة استخدام للمجموعة بعض التقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على  
ھذه  بشأن  التأكد  عدم  یؤدي  المحتملة.  المطلوبات  عن  المرفقة  واإلفصاحات  والمطلوبات،  الموجودات  المصروفات، 
االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیال جوھریا على القیمة الدفتریة للموجودات أو المطلوبات المتأثرة في 

 الفترات المستقبلیة.
 

 األحكام
في سیاق تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة باستخدام األحكام أدناه ذات التأثیر األكبر على المبالغ المثبتة  

 في القوائم المالیة الموحدة: 
 
 )۱-٤قرار متعلق بالسیطرة على شركة مستثمر فیھا (اإلیضاح  •
 )٦-٤تصنیف العقارات االستثماریة (اإلیضاح  •
 )۷-٤عقود اإلیجار (اإلیضاح تصنیف  •
 ) ۱۳-٤مخصصات ( •
 )٥-٤حقوق امتیاز الموانئ واألصول غیر الملموسة المتعلقة بالرسوم المتغیرة الثابتة والمضمونة ( •

 
 خصم الكمیات 

تتضمن بعض عقود تقدیم الخدمات خصومات على الحجم تؤدي إلى مقابل متغیر. عند تقدیر المقابل المتغیر، یتعین على  
وعة استخدام إما طریقة القیمة المتوقعة أو طریقة المبلغ األكثر احتماالً بناًء على الطریقة التي تتنبأ بشكل أفضل  المجم

 بمبلغ المقابل الذي تستحقھ.   
 

حددت المجموعة أن طریقة المبلغ األكثر احتمالیة ھي الطریقة المناسبة الستخدامھا في تقدیر المقابل المتغیر لتقدیم الخدمات  
مع خصم الحجم حیث أن الطریقة المختارة تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ المقابل المتغیر الناتج عن استحقاق الخصم للعمالء  
على أساس حدود الحجم. قبل إدراج أي مبلغ من المقابل المتغیر في سعر المعاملة، تنظر المجموعة فیما إذا كان مبلغ 

قدیرات المقابل المتغیر غیر مقیدة بناًء على خبرتھا التاریخیة وتوقعات األعمال المقابل المتغیر مقیًدا. قررت المجموعة أن ت
والظروف االقتصادیة الحالیة. باإلضافة إلى ذلك، سیتم حل حالة عدم التأكد، إن وجدت، بشأن المقابل المتغیر خالل إطار  

 زمني قصیر.
 

 االستمراریة 
المجموعة على لقدرة  المجموعة تقییما  إدارة  المجموعة    أجرت  لمبدأ االستمراریة، ولدیھا قناعة أن لدى  االستمرار وفقا 

تأكد   اإلدارة لیست على درایة بأي عدم  فإن  ذلك،  المنظور. عالوةً على  المستقبل  أعمالھا في  الكافیة الستمرار  الموارد 
لذلك، ال یزال إعداد القوائم المالیة  جوھري قد یثیر شكاً كبیراً بشأن قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمراریة.  

 الموحدة یتم على أساس االستمراریة.
 

 التقدیرات واالفتراضات 
إن االفتراضات الرئیسیة التي تتعلق بالمستقبل والمصادر األخرى الجوھریة للتقدیرات غیر المؤكدة كما في تاریخ التقریر، 

یة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالیة التالیة، موضحة أدناه.  والتي قد ینتج عنھا تعدیالت جوھریة في القیمة الدفتر
تستند المجموعة في افتراضاتھا وتقدیراتھا على المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالیة الموحدة. مع ذلك، قد یحدث  

أو الظروف الخارجة عن سیطرة  تغیر في الظروف واالفتراضات الحالیة والتقدیرات المستقبلیة نظرا للتغیرات في السوق
المجموعة. إن مثل ھذه التغیرات تنعكس على االفتراضات عند وقوعھا. تتضمن األجزاء التالیة معلومات حول االفتراضات 

 والتقدیرات غیر المؤكدة:
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۱٦ 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 

 المتبقیة للممتلكات اآلالت والمعدات األعمار اإلنتاجیة والقیم 
یتم تحدید   تقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات لغرض احتساب االستھالك.

متبقیة ھذه التقدیرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع لألصل أو التلف الطبیعي. تقوم اإلدارة بمراجعة القیمة ال
واألعمار اإلنتاجیة سنویا، ویتم تعدیل أعباء االستھالك في المستقبل متى ترى اإلدارة أن األعمار اإلنتاجیة تختلف عن 

 التقدیرات السابقة. 
 

 مخصص لخسائر المخزون 
إلخ.    تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر المخزون بسبب عوامل مثل التقادم، واألعطال الفنیة، واألضرار المادیة، 

تتضمن تقدیرات ھذه الخسائر األخذ في االعتبار عوامل تتضمن، ودون أن تقتصر على ما یلي: تطبیق نماذج جدیدة أو  
 تقنیات جدیدة من قبل المصنع المحدد، أحوال السوق الحالیة أو الناشئة.

 
 مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة من الذمم المدینة التجاریة 

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لحساب الخسائر االئتمانیة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة. یعتمد سجل المخصص  
مبدئیًا على معدالت التعثر في السداد التاریخیة للمجموعة والتي یتم مالحظتھا. تقوم المجموعة بتقویم المصفوفة لضبط 

المعل مع  السابقة  االئتمانیة  الخسارة  تم تجربة  التي  التخلف  معدالت  تحدیث  یتم  تقریر،  كل  تاریخ  في  المستقبلیة.  ومات 
 مالحظتھا، ویتم تحلیل التغییرات في التقدیرات المستقبلیة.   

 
والخسائر   المتوقعة  االقتصادیة  والظروف  یتم مالحظتھا  والتي  التاریخیة  السداد  في  التعثر  بین معدالت  العالقة  تقییم  إن 

المتوقع واألحوال  االئتمانیة  الظروف  في  للتغیرات  المتوقعة حساسا  االئتمانیة  الخسارة  مبلغ  یعتبر  تقدیر جوھري.  ھو  ة 
االقتصادیة المتوقعة. قد ال تكون تجربة الخسارة االئتمانیة التاریخیة للمجموعة وتوقعاتھا للظروف االقتصادیة ممثلة لتخلف 

معلومات عن الخسارة االئتمانیة المتوقعة من الذمم المدینة التجاریة    عن  ۳٤العمالء في المستقبل عن السداد. یفصح اإلیضاح  
 للمجموعة. 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة

یظھر االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القیمة القابلة لالسترداد باعتبارھا  
العادلة   تكالیف القیمة  ناقصا  العادلة  القیمة  احتساب  یعتمد  أعلى.  أیھما  االستعمال  قید  قیمتھا  أو  االستبعاد  تكالیف  ناقصا 

االستبعاد على البیانات المتاحة من معامالت المبیعات الملزمة، والتي تتم على أساس تجاري، للموجودات المماثلة أو أسعار 
افیة الستبعاد األصل. یستند حساب القیمة قید االستخدام إلى نموذج التدفقات  السوق القابلة للمالحظة ناقصا التكالیف اإلض

النقدیة المخصومة. تأتي التدفقات النقدیة من المیزانیة للسنوات الخمس القادمة وال تشمل أنشطة إعادة الھیكلة التي لم تلتزم  
موجودات وحدة تولید النقد الجاري اختبارھا. إن  بھا المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلیة مھمة من شأنھا أن تعزز أداء  

القیمة القابلة لالسترداد حساسة تجاه معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدیة المخصومة وكذلك التدفقات النقدیة  
 الداخلة المتوقعة مستقبالً ومعدل النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل.

 
 خطة المنافع المحددة 

تحدید تكلفة برامج المنافع المحددة والقیمة الحالیة لاللتزام باستخدام تقییمات إكتواریة. یتضمن التقییم اإلكتواري وضع  یتم  
الخصم   المستقبل. وھذا یتضمن تحدید معدل  الفعلیة في  التطورات  قد تختلف عن  التي  المتنوعة  االفتراضات  العدید من 

یات ومعدل تسریح الموظفین من الخدمة. ونتیجة التعقیدات الخاصة بعملیة التقییم وزیادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوف
وطبیعتھ طویلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة یمتاز بحساسیة عالیة تجاه التغیرات في ھذه االفتراضات. ویتم فحص 

 جمیع االفتراضات في تاریخ كل تقریر مالي. 
 

األكثر عرضة للتغییر. عند تحدید معدل الخصم المالئم، تعتمد اإلدارة على العائد السوقي    یعتبر معدل التخفیض ھو المعامل
على سندات الشركات / السندات الحكومیة العالیة الجودة. یستند معدل الوفیات إلى جداول الوفیات المتاحة والخاصة بالدولة.  

للتغیرات الدیموغرافیة. وتستند زیادات الرواتب المستقبلیة   تمیل جداول الوفیات ھذه إلى التغییر فقط على فترات استجابةً 
 . ۱۹إلى معدالت التضخم المستقبلیة المتوقعة للدولة. توجد تفاصیل أكثر حول التزامات منافع الموظفین في اإلیضاح 
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۱۷ 

 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة (یتبع) .۳
 

 لألدوات المالیة قیاس القیمة العادلة 
عند عدم إمكانیة قیاس القیم العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة على  
أساس األسعار المتداولة في أسواق نشطة، فإنھ یتم تحدید القیمة العادلة لھا باستخدام طرق التقییم بما في ذلك نموذج التدفقات 

ة المخصومة. یتم أخذ المدخالت إلى ھذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة حیثما كان ذلك ممكنا، وعندما ال یكون  النقدی
الخاصة   االعتبارات  على  التقدیرات  تشتمل  العادلة.  القیم  لتحدید  الحكم  من  درجة  إبداء  یتطلب  األمر  فإن  مجدیا،  ذلك 

السیولة ومخاطر االئت  المتعلقة بھذه  بالمدخالت مثل مخاطر  التغیرات في االفتراضات  مان ومخاطر تقلبات األسعار. إن 
الناتج عن اندماجات  المحتمل،  المقابل  المالیة. یتم تقییم  المقرر عنھا لألدوات  العادلة  القیمة  العوامل یمكن أن تؤثر على 

یستوفي المقابل المحتمل تعریف االلتزام األعمال، بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ كجزء من اندماج األعمال. عندما  
المالي، یتم إعادة قیاسھ الحقا في القیمة العادلة في كل تاریخ تقریر. یستند تحدید القیمة العادلة إلى التدفقات النقدیة المخصومة.  

 تأخذ االفتراضات الرئیسیة في االعتبار احتمال تحقیق كل ھدف من أھداف األداء وعامل الخصم. 
 

 المخصصات 
یتم إثبات المخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى المجموعة التزام حالي نظامي أو تعاقدي یمكن تقدیر مبلغھ بشكل 
موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام. یتم تحدید المخصصات عن طریق 

لمتوقعة بمعدل ما قبل الضریبة الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود  خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة ا
 والمخاطر المحددة لاللتزام. یتم إثبات إلغاء الخصم كتكلفة تمویلیة.

 
 معدل الخصم الحتساب القیمة الحالیة 

لقیمة الزمنیة للمال والمخاطر الفردیة  تمثل معدالت الخصم تقییم السوق الحالي للمخاطر الخاصة بكل كیان، مع مراعاة ا
للموجودات المعنیة األساسیة التي لم تدمج في تقدیرات التدفق النقدي. یعتمد حساب معدل الخصم على الظروف الخاصة  
 بالكیان ویتم اشتقاقھ من متوسط التكلفة المرجح لرأس المال. یأخذ متوسط التكلفة المرجح لرأس المال في االعتبار كالً من

الدیون وحقوق الملكیة. یتم اشتقاق تكلفة حقوق الملكیة من العائد المتوقع على االستثمار من قبل مستثمري الكیان. تستند 
تكلفة الدین على القروض التي تحمل فائدة والتي یلتزم الكیان بتقدیمھ. یتم إجراء تعدیالت على معدل الخصم لمراعاة المبلغ 

 یبیة المستقبلیة من أجل عكس معدل خصم ما قبل الضریبة / الزكاة. المحدد وتوقیت التدفقات الضر
 

   ۱۹ -تأثیر كوفید 
) عالمیًا عبر مناطق جغرافیة مختلفة مما تسبب في  ۱۹  - م، انتشرت جائحة فیروس كورونا (كوفید  ۲۰۲۰منذ مطلع سنة  

الكامل ومدة التأثیرات التجاریة واالقتصادیة،  تعطیل األعمال واألنشطة االقتصادیة. بالرغم من أنھ من الصعب التنبؤ بالمدى  
على عملیات المجموعة وخلصت إلى أنھ اعتباًرا من    ۱۹  -فقد درست إدارة المجموعة التأثیرات المحتملة لجائحة كوفید  

مجموعة تاریخ إصدار ھذه القوائم المالیة الموحدة، وال توجد تغییرات كبیرة في األحكام والتقدیرات الرئیسیة. وتراقب ال
السیناریوھات دائمة التطور، وسوف ینعكس أي تغییر في األحكام والتقدیرات الرئیسیة كجزء من نتائج التشغیل والتدفقات  

 النقدیة لفترات إعداد التقاریر المستقبلیة. 
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 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
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۱۸ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  .٤
 

 جمیع الفترات المعروضة في القوائم المالیة الموحدة.تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على 
 

 أساس توحید القوائم المالیة ۱-٤
 

م.  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تتكون القوائم المالیة الموحدة للمجموعة من القوائم المالیة للشركة األم والشركات التابعة لھا كما في  
على عوائد متغیرة من مشاركتھا مع الشركة   تتحقق السیطرة عندما تكون المجموعة معرضة، أو لدیھا حق في الحصول

 المستثمر فیھا ولدیھا القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل تحكمھا في الشركة المستثمر فیھا.
 

 وعلى وجھ التحدید، تسیطر المجموعة على الشركة المستثمر فیھا، فقط إذا كان لدى المجموعة: 
 
المستثمر فیھا (أي، الحقوق القائمة التي تمنحھا القدرة الحالیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة  السیطرة على الشركة  •

 للشركة المستثمر فیھا) 
 األحقیة، أو حقوق الحصول على عوائد متغیرة من مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا  •
 ھا القدرة على استخدام سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا للتأثیر على عوائد •
 

وعموما، ھناك افتراض بأن أغلبیة حق التصویت تؤدي إلى السیطرة. لدعم ھذا االفتراض وعندما یكون لدى المجموعة  
حصة أقل من أغلبیة حقوق التصویت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فیھا، تأخذ المجموعة في االعتبار جمیع الحقائق 

 ھا سلطة على الشركة المستثمر فیھا، بما في ذلك: والظروف ذات الصلة في تقییم ما إذا كان ل
 
 الترتیبات التعاقدیة مع أصحاب حق التصویت األخرین في الشركة المستثمر فیھا  •
 الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى  •
 حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة •

 
تسیطر على شركة مستثمر فیھا أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى وجود  تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت 

تغیرات على واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تتحقق للمجموعة السیطرة على  
راج الموجودات والمطلوبات واإلیرادات الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. یتم إد

والمصروفات للشركة التابعة التي تم االستحواذ علیھا أو بیعھا خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ سیطرة  
 المجموعة حتى تاریخ توقف سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.

 
لشامل اآلخر إلى مالكي حقوق الملكیة الشركة األم للمجموعة وإلى  یعود الربح أو الخسارة وكل مكون من مكونات الدخل ا

 الحصص غیر المسیطرة، حتى لو نتج عن ذلك إلى وجود عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة.
 

یتم إجراء تعدیالت، متى ما لزم ذلك، على القوائم المالیة للشركات التابعة لتضبط سیاساتھا المحاسبیة مع تلك المستخدمة  
قبل المجموعة. یتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصروفات والتدفقات النقدیة   من

المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة. ویتم احتساب التغیر في حصة الملكیة في  
 لة حقوق ملكیة. الشركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعام

 
عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، فإنھا تقوم باستبعاد الموجودات (بما فیھا الشھرة) والمطلوبات والحصة 
غیر المسیطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكیة ویتم تسجیل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقدان السیطرة في قائمة الربح  

الموحدة. ویتم إثبات أي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة. تتم المحاسبة عن التغیرات في حصة المجموعة في  أو الخسارة  
 الشركة التابعة والتي ال ینتج عنھا فقدان السیطرة كمعامالت حقوق ملكیة.
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۱۹ 
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 أساس توحید القوائم المالیة (یتبع) ۱-٤

 
). تعد القوائم ۱ون ھذه القوائم المالیة الموحدة على القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة كما ھو مبین باإلیضاح (تتك

 المالیة للشركات التابعة فیھا لنفس فترة التقریر المالي للشركة.  
 

 تجمیع األعمال والشھرة
تقاس تكلفة الشراء وفقا لمجموع المقابل المحول، ویقاس   یتم المحاسبة عن تجمیعات األعمال باستخدام طریقة االستحواذ.

بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ وقیمة أي حصص غیر مسیطرة في الشركة المستحوذ علیھا. وفي كل حلة في حاالت 
ب العادلة أو  بالقیمة  المقتناة  الشركة  المسیطرة في  الحصص غیر  قیاس  إما  المجموعة تختار  فإن  الحصص  دمج األعمال 

المالئمة في صافي موجودات الشركة المستحوذ علیھا القابلة للتحدید. یتم تحمیل التكالیف المتعلقة باالستحواذ كتكالیف متكبدة  
 وتدرج ضمن المصروفات العمومیة واإلداریة. 

 
التي تقتنیھا لكي یتم عندما تقوم المجموعة باستحواذ على أعمال معینة، فإنھا تقوم بإجراء تقییم الموجودات والمطلوبات  

تحدید تصنیفھا بالشكل المالئم وتقییمھا وفقا لألحكام التعاقدیة والظروف االقتصادیة واألحوال المتعلقة بھا كما في تاریخ 
 االستحواذ. ویشمل ذلك فصل المشتقات المتضمنة في عقود الضیافة من قبل الشركة المستحوذ علیھا. 

 
من المقتني تحویلھ بالقیمة العادلة كما في تاریخ االقتناء. یتم قیاس السعر المحتمل كأصل   یتم إثبات أي مقابل محتمل یطلب 

"األدوات المالیة" بالقیمة العادلة مع إثبات   ۹أو مطلوبات الذي یمثل أداة مالیة وضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي  
 . التغییرات في القیمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة

  
یتم قیاس الشھرة مبدئیا بالتكلفة (التي تمثل زیادة إجمالي المقابل المحول والمبلغ المسجل للحصص غیر المسیطرة وأیة  
حصة سالقة محتفظ بھا عن صافي الموجودات المشتراة المحددة والمطلوبات المقدرة). وإذا كانت القیمة العادلة لصافي  

إجمالي المقابل المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت قد حددت بشكل صحیح جمیع  الموجودات المقتناة تزید عن  
الموجودات المقتناة وجمیع االلتزامات المتحملة ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ التي سیتم االعتراف بھا في  

إلى زیادة القیمة العادلة لصافي الموجودات التي تم االستحواذ    تاریخ االستحواذ. إذا كانت نتائج إعادة التقییم ال تزال تشیر
 علیھا عن إجمالي المقابل المحول، یدرج الربح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 
تقاس الشھرة بعد تسجیلھا األولي بالتكلفة بعد خصم أي خسائر انخفاض في القیمة متراكمة. ولغرض اختبار االنخفاض في 

تخصیصھا لكل وحدة مولدة   –اعتبارا من تاریخ االقتناء   –إن الشھرة التي یتم اقتناؤھا في سیاق دمج األعمال یتم القیمة، ف
للنقد من وحدات المجموعة یتوقع لھا االستفادة من الضم بغض النظر عما إذا كان قد تم تخصیص موجودات أو مطلوبات  

ال. وإذا تم تخصیص شھرة لوحدة مولدة للنقد وتم استبعاد جزء من أخرى للشركة المستحوذ علیھا إلى تلك الوحدات أم  
األعمال في تلك الوحدة، فإن الشھرة المتصلة باألعمال المستبعدة تتم إضافتھا إلى القیمة الدفتریة لألعمال عند تحدید الربح  

ألعمال المستبعدة وذلك الجزء من الوحدة  أو الخسارة من البیع. یتم قیاس الشھرة في ھذه الحاالت بناًء على القیم المتعلقة با
 المولدة للنقد الذي تم االحتفاظ بھ. 

 
 االستثمارات في الشركات الزمیلة أو الكیانات الخاضعة لسیطرة مشتركة  

القرارات   المشاركة في  القدرة على  الھام في  النفوذ  یتمثل  تأثیرا كبیرا علیھا.  للمجموعة  التي یكون  الزمیلة ھي  الشركة 
 المتعلقة بالسیاسة التشغیلیة والمالیة للشركة المستثمر فیھا ولكن بدون سیطرة أو سیطرة مشتركة على ھذه السیاسات.  

 
لمشترك یكون بموجبھ لألطراف التي لھا سیطرة مشتركة على الترتیب حقوقا في المشروع المشترك ھو نوع من الترتیب ا

صافي موجودات المشروع المشترك. السیطرة المشتركة ھي المشاركة المتفق علیھا تعاقدیا للسیطرة على ترتیب ما، وھو 
 طراف التي تتقاسم السیطرة. موجود فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة باألنشطة ذات الصلة موافقة باإلجماع من األ

 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲۰ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 أساس توحید القوائم المالیة (یتبع) ۱-٤
 

 االستثمارات في الشركات الزمیلة أو الكیانات الخاضعة لسیطرة مشتركة (یتبع)
 

المشتركة مع تلك الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات تتشابھ االعتبارات المتخذة عند تحدید التأثیر الھام أو السیطرة  
 التابعة. یتم المحاسبة عن استثمار المجموعة في شركتھا الزمیلة والمشروع المشترك باستخدام طریقة حقوق الملكیة.

 
المشترك بالتكلفة الزمیلة والمشروع  الشركة  إدراج االستثمارات في  الملكیة، یتم بدایةً  . یتم تعدیل بموجب طریقة حقوق 

القیمة الدفتریة لالستثمار لتسجیل التغیرات في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك 
منذ تاریخ االستحواذ. یتم إدراج الشھرة المتعلقة بالشركة الزمیلة أو المشروع المشترك في القیمة الدفتریة لالستثمار وال  

 ي القیمة بشكل منفصل. یتم اختبار االنخفاض ف
 

تعكس قائمة الربح أو الخسارة حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. ویتم عرض أي  
تغیر في الدخل الشامل اآلخر للشركات المستثمر فیھا كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. إضافة لذلك، عندما یكون 

شرةً في حقوق الملكیة في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك، فإن المجموعة تقوم عندئذ بتسجیل ھناك تغیرا مدرجا مبا
حصتھا من أي تغیرات، حسب مقتضى الحال، في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة. یتم استبعاد األرباح والخسائر غیر  

المشروع المشترك وشركة المحاصة في حدود حصة  المحققة الناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركة الزمیلة أو  
 الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك.

 
بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري قید خسائر اضافیة لالنخفاض في القیمة الستثمار 

تار المجموعة في  المشترك. تحدد  المشروع  أو  الزمیلة  الشركة  دلیل  المجموعة في  إذا كان ھناك  تقریر مالي ما  یخ كل 
موضوعي على االنخفاض في قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل،  
تحتسب الشركة مبلغ االنخفاض في القیمة بالفرق بین المبلغ القابل لالسترداد للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك وقیمتھ 

 الدفتریة ثم تدرج المبلغ كـ "حصة في ربح شركة زمیلة ومشروع مشترك" في قائمة الربح أو الخسارة.
 

عند فقدان التأثیر الجوھري على الشركة الزمیلة أو السیطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقیاس أي  
بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك عند  استثمار متبقي وتسجیلھ بقیمتھ العادلة. یتم إثبات أي فرق  

فقدان التأثیر الھام أو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من االستبعاد في قائمة الربح أو  
 الخسارة. 

  
ض القیمة الدفتریة لتلك الحصة، بما في  عندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر حصتھا في الشركات الزمیلة، یتم تخفی

ذلك أي استثمارات طویلة األجل، إلى الصفر، ویتم إیقاف إثبات الخسائر األخرى إال بالقدر الذي یكون فیھ على المجموعة  
 التزام مقابل. 

 
 العمالت األجنبیة  ۲-٤

 
أیضا عملة النشاط للشركة األم. بالنسبة لكل  یتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر السعودي والذي یمثل  

شركة تابعة، تقوم المجموعة بتحدید العملة الرئیسیة ویتم قیاس بنود كل منشأة في قوائمھا المالیة باستخدام عملة النشاط 
معاد تصنیفھا  المحددة. تستخدم المجموعة الطریقة المباشرة للتوحید وعند استبعاد عملیة أجنبیة، یعكس الربح أو الخسارة ال

 إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المبلغ الذي ینشأ من استخدام ھذه الطریقة. 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲۱ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 العمالت األجنبیة (یتبع) ۲-٤

 
 المعامالت واألرصدة

التي تتم بالعمالت األجنبیة مبدئیا بواسطة كیانات   المعامالت  للعملة  یتم تسجیل  الفوري  المجموعة وفقا ألسعار الصرف 
الوظیفیة في التاریخ الذي تصبح فیھ المعاملة جاھزة لإلثبات ألول مرة. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت  

اتجة عن تسویة األجنبیة بأسعار الصرف الفوریة للعملة التشغیلیة السائدة في تاریخ قائمة المركز المالي. تسجل الفروق الن
أو تحویل البنود النقدیة في كربح أو خسارة، باستثناء البنود النقدیة المصنفة كجزء من تغطیة صافي استثمار المجموعة في  
شركة أجنبیة. یتم إثباتھا كدخل شامل آخر حتى بیع صافي االستثمار، وعندئِذ، یتم إعادة تصنیف المبلغ التراكمي إلى قائمة  

ة الموحدة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالتكلفة التاریخیة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الربح أو الخسار
الصرف في تواریخ المعامالت األولیة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة لعملة أجنبیة باستخدام  

تحدید القیمة العادلة. یتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناشئة عن تحویل البنود   أسعار الصرف في التاریخ الذي جرى فیھ 
 غیر النقدیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بما یتماشى مع إثبات الربح أو الخسارة من التغیرات في القیمة العادلة للبند.

 
 العملیات األجنبیة

تجة عن األنشطة الخارجیة باإلضافة إلى الشھرة وتعدیالت القیمة العادلة نتیجة یتم ترجمة جمیع الموجودات والمطلوبات النا
الشركات   المستلمة من  األرباح  یتم تحویل توزیعات  التقریر.  تاریخ  الصرف في  بأسعار  السعودي  إلى اللایر  االستحواذ 

لناجمة عن التحویل في قائمة الدخل الشامل  التابعة األجنبیة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ المعاملة وتدرج فروق التحویل ا
 اآلخر الموحدة.

 
عندما یتم استبعاد عملیة أجنبیة، یتم تحویل المبلغ ذي الصلة إلى الربح أو الخسارة الموحدة كجزء من الربح أو الخسارة  

النسبة ذات الصلة بھذا    عند البیع. وعند االستبعاد الجزئي (دون فقدان السیطرة) لشركة تابعة تتضمن عملیة أجنبیة، فإن
 المبلغ التراكمي یتم إعادة ربطھا بالحصة غیر المسیطرة. 

 
لم یتم   إلى عملیة أجنبیة، والتي  الناتجة عن بند نقدي مستحق من أو مستحق  العمالت األجنبیة  أرباح أو خسائر صرف 

ًء من صافي االستثمار في العملیة التخطیط لتسویتھا أو یحتمل أن تحدث في المستقبل المنظور وتعتبر في جوھرھا جز
 األجنبیة، یتم إثباتھا في احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 
 التصنیف المتداول مقابل التصنیف غیر المتداول ۳-٤
 

 الموجودات
 

متداولة. یعتبر األصل متداوالً  تبوب المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة كمتداولة وغیر  
 في حال كان: 

 
 من المتوقع تحققھ أو توجد نیة لبیعھ أو استھالكھ خالل دورة األعمال العادیة؛  •
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 من المتوقع تحقیقھ خالل اثني عشر شھرا بعد تاریخ فترة التقریر؛ أو •
التبادل أو استخدامھ لتسویة التزام ما لمدة اثتي عشر شھراً على األقل بعد  نقد أو ما في حكمھ ما لم یتم حضره من   •

 فترة التقریر
 

 یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة. 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲۲ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 (یتبع)  المتداول مقابل التصنیف غیر المتداول التصنیف ۳-٤

 
 المطلوبات 

 
 یعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال: 

 
 من المتوقع تسویتھا في دورة التشغیل العادیة؛ •
 محتفظ بھ بشكل رئیسي لغرض المتاجرة؛ •
 من المتوقع تسویتھا خالل اثني عشر شھراً بعد فترة التقریر المالي؛ أو  •
ى مدى اثني عشر شھراً على األقل بعد تاریخ التقریر عدم وجود حق غیر مرتبط بشرط لتأجیل تسویة االلتزام عل •

 المالي. 
 

 تقوم المجموعة بتصنیف جمیع المطلوبات األخرى كمطلوبات غیر متداولة. 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  ٤-٤
 

 اإلثبات والقیاس 
 یتم قیاس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة.  

 
تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل. تتضمن تكلفة الموجودات التي یتم بناؤھا ذاتیا تكلفة المواد والعمالة المباشرة  

شرة إلى جعل الموجودات في حالة صالحة لالستخدام المحدد لھا وتكالیف تفكیك وإزالة البنود  وأي تكالیف أخرى تنسب مبا
واستعادة الموقع المقامة علیھ وتكالیف االقتراض على الموجودات المؤھلة. یتم تصنیف الممتلكات والمعدات التي یسیطر  

 عملیات محطة المیناء.  - علیھا المشغل والمستخدمة كجزء من عملیات المیناء كممتلكات ومعدات
 

عندما یختلف العمر اإلنتاجي ألجزاء مھمة من أحد بنود الممتلكات واآلالت المعدات، تتم المحاسبة عن ذلك األصل كبند 
 منفصل من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. 

 
  مع  االستبعاد  متحصالت  بمقارنة  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  بنود  أحد  استبعاد  عن  الناتجة  والخسائر  األرباح  تحدید  تمی

  الخسارة   أو  الربح  قائمة  في   األخرى  اإلیرادات  ضمن  بالصافي  إثباتھا  تمی و  والمعدات  واآلالت  للممتلكات  ةیالدفتر  مةیالق
 .الموحدة

 
 التكالیف الالحقة

القیمة الدفتریة لذلك األصل عندما یكون یتم إثبات تكلفة استبدال جزء من أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن  
من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة من ذلك الجزء من األصل للمجموعة، وعندما یمكن قیاس التكلفة بشكل موثوق. ویتم  
 إلغاء قید القیمة الدفتریة لذلك الجزء المستبدل. یتم إثبات تكلفة الخدمات یوما بعد یوم للممتلكات واآلالت والمعدات في

 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدھا.
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲۳ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 المتلكات واآلالت والمعدات (یتبع) ٤-٤

 
 استھالك

یمثل االستھالك التوزیع المنتظم للمبلغ القابل لالستھالك ألحد الموجودات على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھ. تمثل قیمة 
 االستھالك تكلفة األصل، أو أي مبلغ آخر یتم استبدالھ بالتكلفة، بعد خصم قیمتھ المتبقیة. 

 
لمعدات بعد خصم قیمھا المتبقیة المقدرة باستخدام طریقة یتم حساب االستھالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت وا

القسط الثابت على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المقدرة ویتم إثباتھا ضمن الربح أو الخسارة. یتم استھالك الموجودات المؤجرة 
ا اإلنتاجیة، أیھما وتكالیف تطویر األراضي المستأجرة والمباني على األراضي المستأجرة على مدى فترة اإلیجار وأعمارھ

 أقصر، ما لم یكن من المؤكد أن المجموعة سوف تحصل على الملكیة بنھایة فترة اإلیجار. ال یتم استھالك األراضي.
 

 یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمال اإلنتاجیة والقیم المتبقیة مرة واحدة سنویا على األقل وتعدیلھا عند االقتضاء.  
 

 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة التقدیریة:  
 

 سنة، أیھما أقل  ٤۰ - ۱۰لفترة اإلیجار / االمتیاز أو من  مباني 
 سنة، أیھما أقل  ٤۰ - ۱۰لفترة اإلیجار / االمتیاز أو من  تحسینات على عقارات مستأجرة

 سنة، أیھما أقل  ۲۰ - ٥لفترة اإلیجار / االمتیاز أو من  آالت ومعدات 
 سنة، أیھما أقل  ٤۰لفترة اإلیجار أو  محطة تحلیة

 سنة  ۲٥ - ۲ ماكینات ومعدات
 سنة  ۱۰ - ٥ سیارات

 سنة  ۱۰ - ٥ أثاث ومفروشات 
 واتسن ٥ - ۲ حاسب آلي ومعدات

 
 الموجودات غیر الملموسة  ٥-٤
 

تكلفة الموجودات غیر الملموسة یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل مبدئیا بالتكلفة. تمثل  
المستحوذ علیھا من خالل تجمیع األعمال قیمتھا العادلة في تاریخ االستحواذ. وبعد اإلثبات األولي، یتم إثبات الموجودات 
غیر الملموسة بالتكلفة بعد خصم أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض في القیمة متراكمة. إن الموجودات غیر الملموسة 

د أو  المنتجة  الربح  قائمة  في  الصلة  ذات  النفقات  إدراج  ویتم  یتم رسملتھا  ال  المرسملة  التطویر  تكالیف  باستثناء  اخلیا، 
الخسارة الموحدة في الفترة التي یتم فیھا تكبد تلك النفقات. یتم تقییم األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة كأعمار 

 إنتاجیة محددة أو غیر محددة. 
 

إطفاء لمعرفة   یتم  تقییمھا  ویتم  االقتصادي  اإلنتاجي  العمر  المحددة على مدى  األعمار  ذات  الملموسة  الموجودات غیر 
االنخفاض في القیمة عندما یكون ھناك مؤشر على أن األصل غیر الملموس قد تعرض النخفاض في القیمة. یتم مراجعة  

إلنتاجي المحدد على األقل في نھایة كل فترة تقریر مالي. فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء لألصل غیر الملموس ذي العمر ا
یتم احتساب التغیرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في 

تغیرات في التقدیرات  األصل من أجل تعدیل فترة أو طریقة اإلطفاء ـ حسبما یتالءم ـ ویتم التعامل مع ھذه التغیرات ك
المحاسبیة. یتم إدراج مصروفات اإلطفاء على الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة في قائمة الربح  

 أو الخسارة ضمن فئة المصروفات التي تتوافق مع وظیفة ھذه الموجودات غیر الملموسة. 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲٤ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 

 الموجودات غیر الملموسة (یتبع) ٥-٤
 

 حقوق امتیاز موانئ
المجموعة، كمشغل،  المانح مع  تعاقد  األجل، حیث  االمتیاز طویلة  لترتیبات  وفقًا  للمجموعة  المیناء  تتم عملیات محطة 

الخدم مقابل  المستخدمین  على  بفرض رسوم  یقوم  وكمشغل  االمتیاز  موجودات  تشغیل وصیانة  ترقیة)  (أو  ات لتطویر 
المقدمة. أدرجت المجموعة حقوق امتیاز المیناء الناشئة عن ترتیبات امتیاز الخدمة حیث أن القطاع العام ("المانح") یقوم  
بالسیطرة على أو تنظیم الخدمات المقدمة، األسعار المحملة ویسیطر كذلك على أي حصة متبقیة ھامة في البنیة التحتیة 

بنیة تحتیة للمانح أو في حال أن البنیة التحتیة قد تم إنشاؤھا أو تم شراؤھا من قبل  كالممتلكات والمعدات في حال وجود  
 المجموعة كجزء من ترتیبات امتیاز الخدمة. 

 
تقوم المجموعة بإثبات األصل غیر الملموس الناشئ من اتفاقیة امتیاز عندما یكون لھا الحق في االنتفاع من رسوم استخدام 

. یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستلمة كمقابل لتقدیم خدمات التشیید أو التطویر في ترتیب البنیة التحتیة لالمتیاز
 امتیاز الخدمة بالقیمة العادلة عند اإلثبات األولي بالرجوع إلى القیمة العادلة للخدمات المقدمة.  

 
ات. تشمل حقوق امتیاز المیناء أیضا بعض  تتضمن حقوق امتیاز المیناء جمیع التكالیف المتكبدة على إنشاء محطة الحاوی

الدولیة   المعاییر  لتفسیر لجنة تفسیرات  أنھا موجودات غیر ملموسة وفقا  التي تصنف على  المعدات  الممتلكات واآلالت 
خسائر "ترتیبات امتیاز الخدمة". یتم إدراج حقوق امتیاز المیناء بالتكلفة ناقصاً إطفاء التكلفة و  ۱۲للتقریر المالي للمعیار  

انخفاض القیمة المتراكمة. إن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل غیر الملموس في ترتیب امتیاز الخدمة ھو الفترة التي تكون 
سنة أو عمر   ۳۰فیھا المجموعة قادرة على تحمیل الجمھور رسوم استخدام البنیة التحتیة حتى نھایة فترة االمتیاز وھي  

   الموجودات األساسیة، أیھما أقصر.
 

 موجودات غیر ملموسة متعلقة بأتعاب ثابتة ومضمونة متغیرة 
 

ترتیبات امتیاز الخدمة، حیث: (أ) یتحكم المانح أو ینظم الخدمة التي یمكن للكیانات في المجموعة تقدیمھا بالبنیة التحتیة، 
ولمن یمكنھ تقدیمھا، وبأي سعر؛ و (ب) یتحكم المانح (من خالل الملكیة أو حق االنتفاع أو غیر ذلك) في أي حصة كبیرة 

یة مدة الترتیب. یتعین على المجموعة دفع رسوم مختلفة بموجب اتفاقیة االمتیاز الجدیدة متبقیة في البنیة التحتیة في نھا
ترتیبات امتیاز الخدمة. من    -  ۱۲ویتم المحاسبة عنھا بموجب تفسیر لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار  

والمضمونة، الثابتة  المتغیرة  الرسوم  تصنیف  یتم  الرسوم،  كـ   إجمالي  المجموعة،  سیطرة  خارج  تأجیلھا  یكون  والتي 
 "موجودات غیر ملموسة".  

 
إلى   التي یتعین دفعھا  الثابتة والمضمونة  المتغیرة  العادلة للرسوم  الملموسة مبدئیًا بالقیمة  الموجودات غیر  یتم قیاس ھذه 

. تشمل تكلفة الموجودات  "األدوات المالیة"   ۹المانح ویتم تسجیل االلتزام المالي المقابل وفقًا للمعیار الدولي للتقریر المالي  
لحالیة للرسوم المتغیرة الثابتة والمضمونة (على النحو المحدد في اتفاقیة االمتیاز الجدیدة) المستحقة غیر الملموسة القیمة ا

للمانح على مدى مدد االتفاقیة. یتم تحمیل جمیع الرسوم المتغیرة األخرى على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند وحال 
 تكبدھا. 

 
لموسة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، الحقا، یتم إثبات ھذه الموجودات غیر الم

إن وجدت. یتم احتساب اإلطفاء باستخدام النمط المتوقع الستخدام الموجودات غیر الملموسة األساسیة على مدى مدة اتفاقیة 
كل فترة تقریر یتم تقییم إذا كان ھناك مؤشر على   االمتیاز الجدیدة من حیث مناولة الحاویات. باإلضافة إلى ذلك، في نھایة

أن األصل غیر الملموس قد تنخفض قیمتھ. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد  
 لألصل غیر الملموس.

 
لیة من استخدامھ أو استبعاده. یتم قیاس یتم إلغاء حق االمتیاز عند البیع، أو عندما ال یكون ھناك أي منافع اقتصادیة مستقب

الربح أو الخسارة من إلغاء إثبات حق امتیاز المیناء باعتباره یمثل الفرق بین صافي عائدات البیع والقیمة الدفتریة لألصل  
 ویتم إثباتھ في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲٥ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 ات غیر الملموسة (یتبع)الموجود ٥-٤

 
 موجودات غیر ملموسة أخرى 

یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة األخرى، بما في ذلك برامج الحاسب اآللي، التي یتم شراؤھا من قبل المجموعة ولھا  
 أعمار إنتاجیة محددة بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة. 

 
رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزید المنافع االقتصادیة الكامنة في األصل التي تتعلق بھ تلك المصروفات. یتم تتم  

المولدة داخلیا،   التجاریة  التجاریة والعالمات  الشھرة  إثبات جمیع المصروفات األخرى، بما في ذلك المصروفات على 
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدھا.

 
یتم احتساب اإلطفاء بناًء على تكلفة األصل، أو أي مبلغ آخر یتم استبدالھ بالتكلفة، بعد خصم قیمتھ المتبقیة. تتراوح األعمار 

 سنوات.  ٥إلى   ۲اإلنتاجیة المقدرة للموجودات غیر الملموسة األخرى من  
 

 العقارات االستثماریة ٦-٤
 

ما للحصول على إیرادات إیجاریة أو لتحقیق مكاسب رأسمالیة أو لكلیھما، العقارات االستثماریة ھي العقارات المحتفظ بھا إ
 ولكن لیس للبیع في سیاق العمل العادي أو االستخدام في إنتاج أو تورید السلع أو الخدمات أو ألغراض إداریة. 

 
الستثماریة الحقا بالتكلفة بعد  یتم قیاس العقارات االستثماریة مبدئیا بالتكلفة، متضمنة تكالیف المعاملة. تدرج العقارات ا

خصم االستھالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن وجدت. تتضمن ھذه التكلفة تكلفة استبدال أجزاء  
من العقارات االستثماریة وتكالیف االقتراض لمشاریع اإلنشاء طویلة األجل في حالة استیفاء معاییر اإلثبات. عند الحاجة 

بدال أجزاء ھامة من العقارات االستثماریة على فترات، تقوم المجموعة بإثبات ھذه األجزاء كموجودات فردیة  إلى است
ذات أعمار إنتاجیة محددة وتستھلكھا وفقا لذلك. یتم إثبات جمیع تكالیف اإلصالح والصیانة في قائمة الربح أو الخسارة  

ماریة على أساس القسط الثابت على مدة عقد اإلیجار والعمر اإلنتاجي  الموحدة عند تكبدھا. یتم استھالك العقارات االستث 
 سنة، أیھما أقصر.   ۳۰إلى    ۱۰من 

 
یتم إلغاء إثبات العقارات االستثماریة إما عند بیعھا (أي في تاریخ حصول المستلم على السیطرة) أو عند سحب العقار 

نافع اقتصادیة مستقبلیة من استبعاده. یتم إثبات الفرق بین صافي االستثماري بشكل دائم من االستخدام وال یكون ھناك أي م
تحصیالت االستبعاد التصرف والقیمة الدفتریة لألصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فترة إلغاء اإلثبات. یتم 

عقاري وفقًا لمتطلبات تحدید تحدید مبلغ المقابل الذي سیتم إدراجھ في الربح أو الخسارة الناتج عن استبعاد االستثمار ال
 "اإلیرادات من العقود مع العمالء".   - ۱٥سعر المعاملة في المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
تتم التحویالت إلى (أو من) العقارات االستثماریة فقط عندما یكون ھناك تغیر في االستخدام. بالنسبة للتحویل من عقار  

فإن التكلفة المفترضة للمحاسبة الالحقة ھي القیمة المستھلكة في تاریخ التغییر عند   استثماري إلى عقار یشغلھ المالك،
االستخدام. إذا أصبح العقار الذي یشغلھ المالك عقارا استثماریا، تقوم المجموعة باحتساب ھذا العقار وفقا للسیاسة المبینة 

 تحت بند الممتلكات المعدات المستخدمة حتى تاریخ التغییر. 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲٦ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 

 عقود اإلیجار  ۷-٤
 

تقوم الشركة بتقییم ما إذا كان العقد ھو عقد إیجار أو یحتوي على عقد إیجار. یعتبر العقد ھو عقد ایجار أو یحتوي على 
 أو عوض ما. عقد إیجار إذا ما أعطى الحق في السیطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل ثمن 

 
 المجموعة كمستأجر 

عند بدء أو تعدیل عقد ینطوي على مكون إیجار، تحدد المجموعة المقابل في العقد لكل مكون إیجار على أساس سعره  
المستقل النسبي. تطبق المجموعة نموذج ا منفرد اً لالعتراف والقیاس لجمیع عقود اإلیجار، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة  

وعقود ویمثل حق   األجل  اإلیجار  دفعات  لدفع  االیجار  بالتزام  المجموعة  تعترف  القیمة.  المنخفضة  الموجودات  إیجار 
 استعمال األصل الحق في استعمال الموجودات األساسیة.  

 
 موجودات حق االستخدام  )۱
 

 تثبت المجموعة موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر األصل ذي الصلة لالستخدام).  
 

یتم قیاس موجودات حق االستخدام مبدئیا بالتكلفة، ناقصا أي استھالك متراكم وخسائر االنخفاض في القیمة، ویتم تعدیلھ 
ر. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ التزامات اإلیجار المثبتة ألي عملیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود اإلیجا

والمعدلة ألي مدفوعات إیجار تمت في أو قبل تاریخ البدء، باإلضافة إلى أي تكالیف أولیة مباشرة متكبدة وتقدیر لتكلفة 
ھ ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة. یتم  تفكیك وإزالة األصل األساسي أو الستعادة األصل األساسي أو الموقع الذي یقع علی

استھالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإلیجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل أیھما 
أقصر. إذا كانت ملكیھ األصل المستأجر تنتقل إلى المجموعة في نھایة مدة اإلیجار أو أن التكلفة تعكس ممارسھ خیار 

االستخدام النخفاض الشر المقدر لألصل. تخضع موجودات حق  اإلنتاجي  العمر  باستخدام  االستھالك  احتساب  فیتم  اء، 
 القیمة. 

 
 مطلوبات عقود اإلیجار   )۲
 

في بدایة عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإلیجار الُمقاسة بالقیمة الحالیة لدفعات اإلیجار طوال مدة اإلیجار. 
فعات اإلیجار دفعات ثابتة (تتضمن الدفعات الثابتة غیر الجوھریة) ناقصا أي محفزات إیجار مستحقة االستالم،  تتضمن د

ودفعات إیجار متغیرة القیمة بناًء على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعھا مقابل ضمانات المبالغ المتبقیة. تتضمن  
شراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسھ المجموعة ودفعات الغرامات المتصلة  دفعات اإلیجار أیضا سعر الممارسة لخیار ال

بإنھاء العقد فیما إذا كانت شروط اإلیجار تعطي المجموعة الحق في انھاء عقد اإلیجار. ودفعات اإلیجار المتغیرة التي ال 
ضاعة) في الفترة التي یحصل فیھا  تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت یتم إدراجھا كمصروف (إال إذا تم تكبدھا إلنتاج ب

الدفع. عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزاید في تاریخ بدء اإلیجار 
كس ألن سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد بدایة العقد یتم زیادة مبلغ التزامات اإلیجار لیع

 اعتماد الفائدة وخفض المبلغ عند دفع اإلیجارات. 
 

الدفتریة   القیمة  قیاس  إعادة  یتم  أنھ  كما  الفعالة.  الفائدة  طریقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  اإلیجار  عقود  مطلوبات  تقاس 
اإلیج مدفوعات  في  اً  تغیر  أو  العقد  مدة  في  اً  تغیر  أو  تعدیال  ھناك  كان  ما  إذا  اإلیجار  في  اللتزامات  تغیرات  (أي  ار 

المدفوعات المستقبلیة الناتجة عن التغیر في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحدید مثل ھذه مدفوعات اإلیجار) أو تغییر في 
 تقییم خیار شراء األصل األساسي أو تغییر في تقدیر المبلغ المستحق الدفع بموجب ضمان القیمة المتبقیة. 

 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲۷ 

 الھامة (یتبع)ملخص السیاسات المحاسبیة  .٤
 
 عقود اإلیجار (یتبع)  ۷-٤

 
 عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات منخفضة القیمة  )۳
 

تطبق الشركة اإلعفاء من إثبات عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود اإلیجار قصیرة األجل للماكینات والمعدات (أي  
شھرا أو أقل من تاریخ البدء وال تحتوي على خیار شراء). كما تقوم بتطبیق   ۱۲عقود اإلیجار التي تبلغ مدة اإلیجار فیھا 

استثناء االعتراف بعقود اإلیجار للموجودات المنخفضة القیمة على ما لدیھا من عقود إیجار معدات مكتبیة منخفضة القیمة.  
ت منخفضة القیمة كمصروفات على یتم إثبات مدفوعات اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودا

 أساس القسط الثابت على مدى مدة اإلیجار.
 

ر   المجموعة كمؤّجِ
عند بدء أو تعدیل عقد ینطوي على مكون إیجار، تحدد المجموعة المقابل في العقد لكل مكون إیجار على أساس سعره 

ر، تحدد عند بدء عقد اإلی جار ما إذا كان كل عقد إیجار تمویلي أو عقد إیجار  المستقل النسبي. عندما تكون المجموعة كمَؤّجِ
تشغیلي. یتم تصنیف عقود اإلیجار التي ال یتم من خاللھا تحویل جمیع مخاطر ومزایا الملكیة بشكل جوھري من المجموعة  

الیف المباشرة كعقود إیجار تشغیلي. إذا لم یكن األمر كذلك، فسیتم تصنیف عقد اإلیجار كعقد إیجار تمویلي. یتم إضافة التك
األولیة المتكبدة في التفاوض وترتیب عقد اإلیجار التشغیلي إلى القیمة الدفتریة لألصل المؤجر ویتم إثباتھا على مدى فترة 
اإلیجار  عقود  بموجب  المستلمة  اإلیجار  مدفوعات  بإثبات  المجموعة  تقوم  إیجار.  كإیرادات  األسس  لنفس  وفقا  اإلیجار 

ساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار. یتم إثبات اإلیجارات المحتملة كإیرادات في الفترة  التشغیلیة كإیراد على أ
 التي تكتسب فیھا. 

 
 المخزون  ۸-٤

 
یمثل المخزون قطع الغیار والتوریدات األخرى. یتم قیاسھا بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق، أیھما أقل. تعتمد تكلفة  

أساسي على مبدأ المتوسط المرجح، وتشمل المصروفات المتكبدة في شراء المخزون والتكالیف األخرى  المخزون بشكل  
المتكبدة في إیصالھا إلى موقعھا وحالتھا الحالیة، ناقًصا التكالیف المقدرة لإلكمال والتكالیف المقدرة الالزمة إلجراء البیع.  

 امل مثل التقادم، واألعطال الفنیة، واألضرار المادیة، إلخ. تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر المخزون بسبب عو
 

 النقد وما في حكمھ ۹-٤
 

یتكون النقد وما في حكمھ في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع / االستثمارات 
ر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للمجموعة دون أي  األخرى قصیرة األجل عالیة السیولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھ

قیود. لغرض قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، یتكون النقد وما في حكمھ من النقد بالصندوق وأرصدة لدى البنوك وودائع  
 مرابحة.

 
 األدوات المالیة   ۱۰-٤

 
 حقوق ملكیة لمنشأة أخرى.  األداة المالیة ھي أي عقد یؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة

 
تتكون الموجودات المالیة للمجموعة من النقد واألرصدة لدى البنوك والذمم التجاریة المدینة واالستثمارات بالقیمة العادلة  
من خالل الدخل الشامل اآلخر والمستحق من األطراف ذات الصلة والمطلوبات المالیة من قروض طویلة األجل وتسھیالت  

 دائنة تجاریة وأخرى.  بنكیة وذمم
  

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲۸ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 األدوات المالیة (یتبع) ۱۰-٤

 
 الموجودات المالیة  )۱

 
 اإلثبات األولي والقیاس

یتم تصنیف الموجودات المالیة، عند االعتراف األولي بقیمھا العادلة. یعتمد القیاس الالحق لألصل المالي على تصنیفھ  
 ویكون إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 
المالي ونموذج  التعاقدیة لألصل  النقدیة  التدفقات  األولي على خصائص  اإلثبات  المالیة عند  الموجودات  یعتمد تصنیف 

اس الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصر تمویل ھام، تقیس المجموعة في  أعمال المجموعة إلدارتھا. یتم قی
البدایة األصل المالي بقیمتھ العادلة زائد تكالیف المعامالت، في حالة وجود أصل مالي لیس بالقیمة العادلة من خالل الربح  

التي ال تحتوي على مك التجاریة  المدینة  الذمم  قیاس  یتم  الخسارة.  المحدد بموجب أو  المعاملة  ون مالي جوھري بسعر 
 . ۱٥المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
من أجل تصنیف األصل المالي وقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یجب أن ینتج عنھا  

بلغ المستحق". یشار إلى ھذا التقییم أنھ اختبار  تدفقات نقدیة والتي ھي "فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل الم
 "مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" فقط ویتم على مستوى األداة. 

 
 اإلثبات األولي والقیاس

حة یتم االعتراف بالمشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب الئ
 أو اتفاقیة في السوق (التجارة العادیة) في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع  األصل. 

 
 القیاس الالحق 

 ألغراض القیاس الالحق، یتم تصنیف الموجودات المالیة ضمن الفئات التالیة: 
 
 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة   )أ

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدین)  )ب
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  )ج

 
 موجودات مالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات دین) )أ
 

 في حال استیفاء الشرطین التالیین:  تقیس المجموعة الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 
 
یتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل تدفقات نقدیة  •

 تعاقدیة؛ و 
  الشروط التعاقدیة لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات نقدیة في تواریخ محددة تمثل فقط مدفوعات أصل المبلغ وفائدة  •

 على أصل المبلغ المستحق.
 

یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة الحقاً باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع النخفاض القیمة. یتم إثبات  
 األرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عندما یتم إثبات األصل أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ. 

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۲۹ 

 الھامة (یتبع)ملخص السیاسات المحاسبیة  .٤
 
 األدوات المالیة (یتبع) ۱۰-٤

 
 الموجودات المالیة (یتبع)   )۱
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   )ب
 

 أدوات دین
 تقیس المجموعة أدوات الدین بالتكلفة المطفأة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حال استیفاء الشرطین التالیین:  

 
 االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال بغرض االحتفاظ بالتدفقات النقدیة التعاقدیة والبیع على حد سواء؛ و   •
قدیة في تواریخ محددة تمثل فقط مدفوعات من أصل المبلغ وفائدة  الشروط التعاقدیة لألصل المالي تؤدي إلى تدفقات ن •

 على أصل المبلغ المستحق.
 

بالنسبة ألدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم إدراج إیرادات الفوائد وإعادة تقییم صرف العمالت 
أو الربح  قائمة  في  أو عكسھا  القیمة  انخفاض  احتساب    األجنبیة وخسائر  بنفس طریقة  احتسابھا  ویتم  الموحدة  الخسارة 

الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة. تدرج تغیرات القیمة العادلة المتبقیة في الدخل الشامل اآلخر. عند إلغاء اإلثبات، 
 لربح أو الخسارة. یتم إعادة تدویر التغیر التراكمي في القیمة العادلة المثبتة في الدخل الشامل اآلخر إلى ا

 
 أدوات حقوق الملكیة

عند االعتراف األولي، یمكن للمجموعة أن تختار تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة بشكل غیر قابل لإللغاء كأدوات 
حقوق ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة بموجب معیار  

) األدوات المالیة: العرض وعدم االحتفاظ للمتاجرة. تم تحدید التصنیف على أساس كل أداة على  ۳۲ة الدولي (المحاسب
 حدة.

 
األرباح   توزیعات  إثبات  یتم  الخسارة.  أو  الربح  إلى  المالیة  الموجودات  ھذه  في  والخسائر  األرباح  تدویر  إعادة  یتم  ال 

ال الخسارة  أو  الربح  قائمة  في  أخرى  ھذه  كإیرادات  من  الموحدة  تستفید  عندما  إال  الدفع،  في  الحق  ثبوت  عند  موحدة 
المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي، وفي ھذه الحالة، یتم تسجیل ھذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر.  

 یم انخفاض القیمة.  إن أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غیر معرضة لتقی
 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  )ج
 

تشمل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة، أو الموجودات  
بح أو الخسارة، أو الموجودات المالیة المطلوبة إلزامیا  المالیة المخصصة عند اإلثبات المبدئي بالقیمة العادلة من خالل الر

بالقیمة العادلة. تصنف الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة في حالة إذا تم شراؤھا بقصد إعادة بیعھا في األجل القریب.  
لم یتم تصنیفھا كأدوات    یتم تصنیف المشتقات، بما في ذلك المشتقات الموحدة المتضمنة، كأدوات محتفظ بھا للمتاجرة ما

تحوط فعالة. یتم تصنیف الموجودات المالیة ذات التدفقات النقدیة التي ال تمثل فقط مدفوعات رأس المال والفائدة، ویتم 
قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بصرف النظر عن نموذج العمل. على الرغم من معاییر أدوات الدین  

ھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما ھو موضح أعاله، یمكن تعیین التي یتم تصنیف
أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلثبات المبدئي إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو تقلیل عدم التوافق  

 المحاسبي بشكل كبیر.  
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳۰ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)ملخص  .٤
 
 األدوات المالیة (یتبع) ۱۰-٤

 
 الموجودات المالیة (یتبع)   )۱
 
 موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (یتبع) )  ج
 

الموحدة  یتم تحمیل الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموحدة في قائمة المركز المالي  
 بالقیمة العادلة مع صافي التغیرات في القیمة العادلة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 
 تقییم نموذج األعمال

للھدف من نموذج األعمال الذي یكون األصل بموجبھ محتفظ بھ على مستوى المحفظة ألن ھذا    تقوم المجموعة بعمل تقییم
 یعكس الطریقة األمثل التي یدار بھا العمل والمعلومات التي یتم إرسالھا إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما یلي: 

 
محدد، إذا ما كانت استراتیجیة اإلدارة تركز على یتم العمل على ضوء السیاسات واألھداف المبینة للمحفظة. وبشكل   •

تحقیق إیرادات الفائدة التعاقدیة أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد أو یكون ھناك توافق بین مدة الموجودات المالیة ومدة  
 المطلوبات المالیة التي تمول تلك الموجودات أو تحقیق تدفقات نقدیة من خالل بیع موجودات؛

 اء المحفظة وإرسال تقاریر بشأنھا إلى إدارة المجموعة؛ كیفیة تقییم أد •
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة إدارة  •

 المخاطر؛
ھا أم التدفقات  كیفیة تعویض مدراء األعمال، أي ھل استند التعویض على القیمة العادلة للموجودات التي تمت إدارت •

 النقدیة التعاقدیة التي تم تحصیلھا؛ و
تكرار وكمیة وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة وأسباب البیع والتوقعات بشأن أنشطة المبیعات المستقبلیة. إال أن   •

المجموعة المعلومات حول أنشطة المبیعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزًء من التقییم الشامل عن كیفیة تحقیق  
 لھدفھا في إدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة.

 
المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سیناریوھات "الوضع  السیناریوھات  یستند تقییم نموذج األعمال على 

بطری األولي  اإلثبات  بعد  النقدیة  التدفقات  تحققت  إذا  الصعب".  "الوضع  أو  األصلیة  األسوأ"  التوقعات  عن  مختلفة  قة 
للمجموعة، فإن المجموعة ال تغیر تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال، ولكن یتم دمج  
المعلومات عند عمل تقییم للموجودات المالیة المستحدثة حدیثا أو المشتراة حدیثا في المستقبل. یتم قیاس الموجودات المالیة  

حتفظ بھا للمتاجرة والتي یتم تقییم أدائھا بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل ألنھا لیست محتفظة لتحصیل تدفقات نقدیة  الم
 تعاقدیة وال ھي محتفظة لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات مالیة. 

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳۱ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 (یتبع)األدوات المالیة  ۱۰-٤

 
 الموجودات المالیة (یتبع)   )۱
 

 تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ والربح
لغرض القیام بھذا التقییم، فإن "أصل المبلغ" ھو القیمة العادلة لألصل المالي عند اإلثبات األولي. "الربح" ھو مقابل للقیمة  

واالئتمان ومخاطر االقتراض األساسیة األخرى المرتبطة بأصل المبلغ المستحق خالل فترة زمنیة معینة المالیة للوقت،  
 والتكالیف التمویلیة األساسیة األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، إضافة لھامش الربح.

 
وعات ألصل المبلغ أو الربح ألصل المبلغ، فإن المجموعة  عند القیام بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدف

تأخذ في اعتبارھا األحكام التعاقدیة لألداة. یتضمن ذلك تقییم ما إذا كان األصل المالي یتضمن شروط تعاقدیة یمكنھا تغییر  
ییم، تأخذ المجموعة في  توقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث أنھ بذلك لن یستوفي ھذا الشرط. عند إجراء التق

 اعتبارھا ما یلي:
 
 األحداث المحتملة التي قد تؤدي لتغییر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة؛ •
 خصائص الرافعة؛  •
 المدفوعات مقدما وشروط التمدید؛ •
 الرجوع)؛ والشروط التي تقید مطالبات المجموعة في التدفقات النقدیة من أصل محدد (أي ترتیبات أصل دون حق  •
 المزایا التي تؤدي لتعدیل اعتبارات القیمة المالیة للوقت، أي التعدیل الدوري ألسعار الربح.   •

 
 المطلوبات المالیة )۲

 
 اإلثبات األولي والقیاس

یتم تصنیف المطلوبات المالیة، عند التحقق المبدئي، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالتكلفة  
التكالیف   بعد خصم  الدائنة،  والذمم  التمویل  حالة  في  العادلة،  بالقیمة  مبدئیا  المالیة  المطلوبات  إثبات جمیع  یتم  المطفأة. 

 ة.  المباشرة العائدة للمعامل
 

 القیاس الالحق 
 یعتمد قیاس للمطلوبات المالیة على تصنیفھا كما ھو موضح أدناه:

 
 المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تشمل المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة المطلوبات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة، والمطلوبات  
مالیة المخصصة عند اإلثبات المبدئي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالیة كمطلوبات  ال

 محتفظ بھا بغرض المتاجرة عند الحصول علیھا بغرض إعادة شرائھا في المستقبل القریب.
 

ائمة الربح أو الخسارة الموحدة. یتم تعیین المطلوبات  یتم إثبات األرباح أو الخسائر من االلتزامات المحتفظ بھا للمتاجرة في ق
المالیة المحددة عند اإلثبات المبدئي للقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاریخ اإلثبات األولي، وفقط إذا تم استیفاء 

 .  ۹الضوابط الواردة في المعیار الدولي للتقریر المالي 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳۲ 

 ھامة (یتبع)ملخص السیاسات المحاسبیة ال .٤
 
 األدوات المالیة (یتبع) ۱۰-٤

 
 المطلوبات المالیة (یتبع)  )۲

 
 المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة  

بعد التحقق األولي، یتم قیاس المطلوبات المالیة، بخالف تلك المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالتكلفة  
الفائدة الفعلي. تتم إثبات األرباح والخسائر نتیجة لعكس قید تكلفة الفائدة من خالل عملیة  المطفأة باستخدام طریقة معدل  

 إطفاء معدل الفائدة الفعلي وعند إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالیة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

ى االقتناء والرسوم والتكالیف التي تعتبر  یتم احتساب تكلفة اإلطفاء عن طریق األخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عل
جزًء ال یتجزأ من معدل الفائدة الفعّال. یتم تضمین إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكالیف تمویل في قائمة الربح أو الخسارة  

 الموحدة.
 
 إلغاء اإلثبات )۳

 
 الموجودات المالیة

ل المالي أو جزء من مجموعة موجودات مالیة متماثلة) یتم إلغاء إثبات األصل المالي (أو، حیثما ینطبق، جزء من األص 
 بشكل أساسي (أي استبعادھا من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند: 

 انتھاء الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل؛ أو •
تدفقات نقدیة مستلمة بالكامل قیام المجموعة بتحویل حقوقھا في استالم تدفقات نقدیة من أصل أو تحمل التزام بدفع   •

المجموعة بتحویل كافة مخاطر ومنافع  قیام  اتفاقیة "تمریر"، أو (أ)  دون تأخیر جوھري إلى طرف آخر بموجب 
األصل، أو (ب) عدم قیام المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحویل السیطرة  

 على األصل. 
 

المجموعة بتحویل حقوقھا الستالم التدفقات النقدیة من أصل ما أو الدخول في ترتیبات تمریر، فإنھا تقوم بتقییم عندما تقوم  
إذا ما، وإلى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكیة. عند عدم قیام الشركة بتحویل أو االحتفاظ بجمیع  

إلى  المخاطر والمنافع لألصل بشكل جوھري ولم تقم   المحول  إثبات األصل  الشركة في  السیطرة علیھ، تستمر  بتحویل 
المرتبطة باألصل.   بالمطلوبات  أیضا  الشركة باالعتراف  الحالة تستمر  تلك  بھ. وفي  الشركة  الذي تستمر عالقة  المدى 

 عة. ویقاس االلتزام المرتبط واألصل المحول على أساس یعكس الحقوق والمطلوبات التي احتفظت بھا المجمو
 

یُقاس استمرار العالقة الذي یتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقیمة الدفتریة األصلیة لألصل وأقصى مبلغ یمكن  
 أیھما أقل.  -مطالبة المجموعة بسداده 

 
 المطلوبات المالیة

التزام مال استبدال  انتھاؤه. وعند  أو  الغاؤه  أو  بھ  الوفاء  بالتزام مالي عند  إلغاء االعتراف  ي موجود بآخر من نفس یتم 
المقرض حسب شروط مختلفة تماما أو شروط االلتزام الحالي بشكل جوھري، فإن مثل ھذا االستبدال أو التعدیل یتم التعامل  
معھ كإلغاء قید لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجدید. یتم إثبات الفرق في القیمة الدفتریة للمبالغ المعنیة 

 ة الربح أو الخسارة الموحدة.في قائم
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 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳۳ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 األدوات المالیة (یتبع) ۱۰-٤

 
 مقاصة األدوات المالیة  )٤
 

یتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق  
لتسویة المبالغ المدرجة وتوافر النیة لدى الشركة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي  حالي نافذ نظاما  

 لتحقیق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد. 
 

 قیاس القیمة العادلة ۱۱-٤
 

ین األسواق في تاریخ  القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم استالمھ مقابل بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة ب
القیاس في السوق الرئیسیة أو، في ظل غیاب السوق الرئیسیة، في السوق األكثر منفعة المتاحة أمام المجموعة في ذلك  

 التاریخ. وتعكس القیمة العادلة اللتزام ما مخاطر عدم أدائھ. 
 

دلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالیة یتطلب عدد من السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات من المجموعة قیاس القیم العا
وغیر المالیة. عند توافر إحداھا، تقوم المجموعة بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعروض في سوق نشطة  

لتوفیر   لتلك األداة. یعتبر السوق "نشًطا" إذا تم إجراء المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بوتیرة وحجم كافیین
معلومات التسعیر بشكل مستمر. في حالة عدم وجود سعر مدرج في السوق النشط، تقوم المجموعة بتحدید القیمة العادلة  
یمكن من  ما  أقل  السوق وعلى  لمدخالت  استخدام  أقصى  المختارة على  التقییم  أسالیب  وتعتمد  التقییم  أسالیب  باستخدام 

التقییم المختار جمیع العوامل التي قد یأخذھا المشتركون في السوق في االعتبار التقدیرات الخاصة بالشركة. یضم أسلوب  
 عند تحدید األسعار.

 
الموجودات   المجموعة بقیاس  العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم  الذي تم قیاسھ بالقیمة  إذا كان لألصل أو االلتزام 

سعر الطلب. إن أفضل دلیل على القیمة العادلة ألداة  والمراكز الطویلة بسعر العرض والمطلوبات والمراكز القصیرة ب
 أي القیمة العادلة للمقابل المدفوع أو المستلم.   -مالیة عند اإلثبات األولي عادةً ھو سعر المعاملة 

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وغیر المالیة  ۱۲-٤
 

 الموجودات المالیة
بتقییم ما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أي أصل مالي أو  تقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر مالي  

مجموعة من الموجودات المالیة. ویعتبر األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة قد انخفضت فقط في حال كان ھناك  
اإلثبات األولي لألصل وأن  دلیل موضوعي على االنخفاض في القیمة نتیجة لواحد أو أكثر من األحداث التي وقعت بعد  

حدث الخسارة ھذا لھ تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو لمجموعة الموجودات المالیة التي  
الدائنین  الدائنین أو مجموعة من  أن  القیمة مؤشرات على  االنخفاض في  دلیل  قد یتضمن  تقدیرھا بشكل موثوق.  یمكن 

الیة كبیرة أو تعثر وتأخر في سداد الفائدة أو أصل المبلغ أو احتمالیة تعرضھم لإلفالس أو إجراء  یواجھون صعوبات م
إعادة ھیكلة مالیة وبیانات یمكن مالحظاتھا تدل على وجود انخفاض في القیمة یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المستقبلیة 

 االت التعثر في السداد. التقدیریة مثل أو األحوال االقتصادیة التي تتناسب مع ح
 

تقوم المجموعة بتكوین مخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة لجمیع أدوات الدین التي ال یُحتفظ بھا بالقیمة العادلة من  
خالل الربح أو الخسارة. بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تطبق المجموعة طریقة مبسطة في احتساب الخسارة االئتمانیة  

وبالتالي، ال تقوم الشركة بتتبع التغیرات في مخاطر االئتمان وعوضا عن ذلك تقوم الشركة بتسجیل مخصص  المتوقعة.  
خسارة بناًء على الخسارة االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر في تاریخ كل تقریر مالي. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة  

ویتم تعدیلھا وفقا لعوامل االستقراء المستقبلي الخاصة بالمدینین مخصص استناداً إلى الخبرة التاریخیة لخسائر االئتمان  
 والبیئة االقتصادیة. 
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 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۳٤ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وغیر المالیة (یتبع) ۱۲-٤

 
 الموجودات المالیة (یتبع) 

السداد عندما تتأخر المدفوعات التعاقدیة أكثر من سنة واحدة. ولكن في بعض تعتبر المجموعة األصل المالي متخلفاً عن  
أن   إلى  الخارجیة  أو  الداخلیة  المعلومات  تشیر  عندما  تعثر  في حالة  المالي  األصل  تعتبر  أن  للمجموعة  یمكن  الحاالت 

في االعتبار أي تحسینات ائتمانیة المجموعة من غیر المحتمل أن تحصل على المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل األخذ  
 تحتفظ بھا المجموعة. یتم شطب األصل المالي عندما ال یكون ھناك توقع معقول السترجاع التدفقات النقدیة التعاقدیة. 

 
 الموجودات غیر المالیة
  أي   وجود  حالة  في.  الموجودات  النخفاض  مؤشرات  أي  ھنالك   كان  إذا  ما  بتقییم  مالي  تقریر  كل  خیتقوم المجموعة في تار

.  لالسترداد   القابلة  األصل  قیمة  بتقدیر  المجموعة  تقوم  لألصل،  السنوي  القیمة  في  االنخفاض  اختبار  طلب  عند  أو  دلیل،
ً   للنقد  المولدة   الوحدة  أو  لألصل  العادلة  القیمة   ھي  لالسترداد  القابلة  القیمة   االستخدام   قید  القیمة  ھي  أو  االستبعاد  تكالیف  ناقصا
 وفي .  االعتبار  في  الحدیثة  السوقیة  المعامالت  أخذ  خالل  من  االستبعاد  تكالیف  ناقصا  العادلة  القیمة  تحدید  یتم.  أعلى  أیھما
  االستخدام   قیمة  تقدیر  یتم.  الغرض  لھذا  مالئم  تقییم  نموذج  استخدام  فیتم  المعامالت،  ھذه  مثل   تحدید  على  القدرة   عدم   حالة

 یعكس  الذي  الضریبة  قبل  ما  خصم  معدل  باستخدام  الحالیة  قیمتھا  إلى  النقدیة  المستقبلیة  النقدیة  التدفقات  تخفیض  بواسطة
  ما   واحد  ألصل  لالسترداد  القابلة  القیمة  تحدید  یتم.  لألصل  المحددة  والمخاطر  للنقود  الزمنیة  للقیمة  الحالیة  السوق  تقییمات

 مجموعة   أو  األخرى  الموجودات  تلك  عن  كبیر  بشكل  مستقالً   الشركة  داخل  إلى  داخلة  نقدیة  لتدفقات  مولد  غیر  األصل  یكن  لم
 اعتبار   یتم  فإنھ   لالسترداد  القابلة  قیمتھا  أو  قیمتھ  للنقد   المولدة  الوحدة   أو   لألصل   الدفتریة  القیمة  تتجاوز  عندما.  الموجودات

 . لالسترداد القابلة قیمتھ إلى قیمتھ خفض ویتم القیمة منخفض
 

یتم إثبات خسائر االنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة. یتم توزیع خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة فیما یتعلق  
بالوحدات المولدة للنقد لتخفیض القیمة الدفتریة ألي شھرة موزعة للوحدات المولدة للنقد، ومن ثم تخفیض القیمة الدفتریة  

 ى في الوحدة المولدة للنقد (مجموعة الوحدات) على أساس تناسبي. للموجودات األخر
 

یتم تحدید االنخفاض في قیمة الشھرة من خالل تقییم المبلغ القابل لالسترداد لكل وحدة تولید نقد (أو مجموعة من وحدات  
ا القابلة لالسترداد لوحدة تولید  القیمة  الشھرة. عندما تقل  بھا  التي تتعلق  النقد)  إثبات  تولید  الدفتریة، یتم  لنقد عن قیمتھا 

 خسارة االنخفاض في القیمة. وال یمكن عكس خسائر االنخفاض في قیمة الشھرة في الفترات المستقبلیة.
 

 المخصصات  ۱۳-٤
 

تُدرج المخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ویكون ھناك احتمال أن  
سداد ھذا االلتزام من خالل تدفقات نقدیة للموارد إلى الخارج تجسد منافع اقتصادیة ویكون باإلمكان إجراء  یُطلب منھا  

تقدیر یعتد بھ لمبلغ االلتزام. وحیثما تتوقع المجموعة سداد بعض أو كامل المخصص ـ على سبیل المثال ـ بموجب عقد 
عندما   فقط  ولكن  مستقل  كأصل  السداد  إدراج  فیتم  المتعلق تأمین،  المصروف  عرض  یتم  فعلیا.  مؤكدا  السداد  یكون 

 بالمخصص في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بعد خصم أي سداد. 
 

إذا كان تأثیر القیمة الزمنیة للنقود كبیرا، یتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة الحالي، متي كان ذلك  
ل الزیادة في المخصص نظرا لمرور الوقت كتكلفة تمویل. مناسبا، المخاطر ال  محددة لاللتزام. عند استخدام الخصم، تُسجَّ
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۳٥ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 منافع الموظفین  ۱٤-٤
 

 منافع الموظفین قصیرة األجل 
الصلة. یتم إثبات االلتزام للمبلغ المتوقع  یتم احتساب منافع الموظفین قصیرة األجل كمصروفات عند تقدیم الخدمات ذات  

دفعھ إذا كان لدى المجموعة التزام قانوني حالي أو ضمني لدفع ھذا المبلغ نتیجة خدمة سابقة قدمھا الموظف ویمكن تقدیر  
 االلتزام بشكل موثوق. 

 
 منافع ما بعد التوظیف 

ن كخطة منافع محددة غیر ممولة ویتم حسابھا عن طریق  یتم احتساب التزامات المجموعة وفقا مكافأة نھایة الخدمة للموظفی
تقدیر مبلغ المنافع المستقبلیة التي اكتسبھا الموظفون في الفترة الحالیة والفترات السابقة وتخفیض ھذا المبلغ. یتم احتساب  

طة. یتم إثبات إعادة  التزامات المنافع المحددة سنویا من قبل خبیر إكتواري مؤھل باستخدام طریقة وحدة االئتمان المخط
قیاس صافي مطلوبات المنافع المحددة، الذي یتكون من األرباح والخسائر اإلكتواریة في قائمة الدخل الشامل اآلخر مباشرة. 
تقوم المجموعة بتحدید صافي مصروفات الفوائد على مطلوبات المنافع المحددة عن الفترة بتطبیق معدل الخصم المستخدم  

نافع المحددة في بدایة الفترة السنویة إلى صافي مطلوبات المنافع المحددة في ذلك التاریخ، مع األخذ في  لقیاس التزام الم
االعتبار أي تغیرات في صافي مطلوبات المنافع المحددة خالل الفترة كنتیجة للمنافع المدفوعة. یتم إثبات صافي مصروفات 

 المحددة ضمن تكالیف الموظفین في قائمة الربح أو الخسارة.  الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة بخطط المنافع
 

 توزیعات األرباح النقدیة والتوزیعات غیر النقدیة لمساھمي الشركة األم  ۱٥-٤
 

تقوم المجموعة بإثبات االلتزام بدفع توزیعات أرباح عند التصریح بالتوزیع ولم یعد حسب تقدیر المجموعة. وفقا لنظام  
األساسي، یتم السماح بالتوزیع عند إقراره من قبل المساھمین. یتم تسجیل توزیعات األرباح األولیة كمطلوبات المجموعة 

یتم فیھا  التي  الفترة  النھائیة في  األرباح  یتم تسجیل توزیعات  اإلدارة.  اعتمادھا من قبل مجلس  فیھا  یتم  التي  الفترة  في 
 ابل مباشرة في حقوق الملكیة. اعتمادھا من قبل الشركاء. یتم إثبات مبلغ مق

 
یجب قیاس التوزیعات غیر النقدیة، بالقیمة العادلة للموجودات لیتم توزیعھا مع إعادة قیاس القیمة العادلة المعترف بھا  

 مباشرة في حقوق الملكیة.
 

الدفتریة للمطلوبات والقیمة  الدفتریة  القیمة  النقدیة، فإن أي فرق بین  الموجودات غیر  الموزعة    عند توزیع  للموجودات 
 یدرج في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
 اإلیرادات  ۱٦-٤
 

 تعمل المجموعة من خالل شركاتھا التابعة والكیان الخاضع للسیطرة المشتركة والشركات الزمیلة في األعمال التالیة:  
 

 تطویر وإنشاء وتشغیل وصیانة محطات الحاویات وكذلك أعمال الحفر والردم.  •
 میناء جدة اإلسالمي.إدارة وتشغیل مشروع التخزین وإعادة التصدیر المقام على األرض المستأجرة من  •
  محطات تحلیة وتنقیة المیاه وبیعھا.  •
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 اإلیرادات (یتبع)  ۱٦-٤

 
وتقوم المجموعة بشكل عام بإثبات اإلیرادات في وقت محدد عند، باستثناء إیرادات اإلیجار التي یتم إثباتھا في وقتھا على  

فترات المستقبلیة. تقوم المجموعة بتحویل السیطرة وإثبات عملیة البیع عندما یتم تسلیم المنتج أساس تناسبي على مدى ال
إلى العمیل، وذلك بالنسبة لغالبیة عقود اإلیرادات. تستخدم اإلدارة سعرا قابال للمالحظة لتحدید سعر البیع المنفرد اللتزامات  

 ند عدم توافر أحدھما.  األداء المنفصلة أو طریقة ھامش التكلفة اإلضافیة ع
 

في حالة فصل العقد إلى أكثر من التزام أداء واحد، یتم توزیع إجمالي سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ یعتمد على أسعار  
البیع المستقل النسبي المستقل للسلع أو الخدمات المتعھد بتقدیمھا التي یقوم علیھا كل التزام أداء. وتبیع المجموعة منتجات 

 قیاسیة مع مبیعات مستقلة قابلة للمالحظة بالتزام أداء فردي. 
 

شھر من    ۱۲یتم تصنیف النقد المستلم مقدما كإیرادات حالیة مؤجلة / غیر مكتسبة، باستثناء الجزء المتوقع تسویتھ بعد  
 تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة، والذي یصنف كإیراد غیر حالي مؤجل.  

 
دیم خدمات. یتم استبعاد المبیعات والقیمة یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة التي تتوقع المجموعة استالمھا مقابل نقل بضائع أو تق

المجموعة أي   المدرة للدخل من األرباح. لیس لدى  المتزامنة مع األنشطة  المحصلة  المضافة وغیر ذلك من الضرائب 
 شروط دفع جوھریة ھامة حیث یتم استالم الدفعة مقدما في وقت البیع أو بعده بفترة وجیزة. 

 
 مبیعات بضائع 

ات من البضائع في الوقت الذي یتم فیھ نقل السیطرة على البضائع إلى العمیل، ویتم ذلك بشكل عام عند  یتم إثبات اإلیراد
تسلیم البضائع. تدرس المجموعة ما إذا كانت ھناك وعود أخرى في العقد تمثل التزامات أداء منفصلة یجب تخصیص 

خذ المجموعة في االعتبار تأثیرات األسعار المتغیرة جزء من سعر المعاملة لھا. عند تحدید سعر معاملة بیع البضائع، تأ
 ووجود مكونات تمویل كبیرة ومبالغ غیر نقدیة ومبلغ مستحق الدفع للعمیل (إن وجد). 

 
 تقدیم الخدمات

تشارك المجموعة في تقدیم خدمات تشغیلیة تتعلق بعملیاتھا في المیناء، باإلضافة إلى توفیر الخدمات اللوجستیة والصیانة.  
ذا تم تقدیم الخدمات بموجب ترتیب واحد في فترات تقاریر مختلفة، یتم توزیع المقابل على أساس القیمة العادلة النسبیة  وإ

بین مختلف الخدمات. تقوم المجموعة بإثبات اإلیرادات من تقدیم الخدمات على أساس تقییم العمل المنجز / المكتمل بموجب 
 جب االلتزام التعاقدي الذي یتعین القیام وفقا ألمر العمل / العقد / أمر المبیعات.(أي المسلم / المثبت / المقبول) بمو

 
 خدمات البناء والترقیة 

یتم إثبات اإلیرادات المتعلقة بخدمات اإلنشاء أو الترقیة بموجب ترتیبات امتیاز الخدمة بمرور الوقت، بما یتفق مع السیاسة 
إیرادات عقود البناء. تتحقق إیرادات العملیات أو الخدمة في الفترة التي یتم فیھا تقدیم  المحاسبیة للمجموعة بشأن إثبات  

المقابل  فسیتم تخصیص  أداء،  التزام  أكثر من  الخدمة یحتوي على  امتیاز  إذا كان ترتیب  المجموعة.  قبل  الخدمات من 
  المستلم بالرجوع إلى أسعار البیع المستقلة النسبیة للخدمات المقدمة. 
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 اإلیرادات (یتبع) ۱٦-٤

 
 إیرادات تأجیر 

یتم إثبات إیرادات العقارات االستثماریة على أساس القسط الثابت على مدى فترات إیجارھا. ویتم تأجیل إیرادات اإلیجارات  
المستقبلیة الالحقة. یتم إثبات عوائد اإلیجارات كجزء ال یتجزأ من  المتعلقة بالسنوات الالحقة وإثباتھا على مدى الفترات  

 إجمالي اإلیجار على مدى عقد اإلیجار.
 

 خصومات الكمیات 
تقدم المجموعة خصومات كمیات لعمالء معینین بمجرد أن تتجاوز مشتریاتھم خالل الفترة الحد المحدد في العقد. لتقدیر  

یة المتوقعة، تطبق المجموعة طریقة المبلغ األكثر احتماالً حیث أن الطریقة المختارة المقابل المتغیر للخصومات المستقبل
تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ المقابل المتغیر الناتج عن استحقاقات الخصم للعمالء بناًء على حدود الحجم والشراء الذي قاموا  

 بھ خالل الفترة.  
 

 المصروفات  ۱۷-٤
 

 التكلفة المباشرة  
اشرة جمیع المصروفات العائدة مباشرة أو العرضیة ألنشطة التشغیل األساسیة للمجموعة بما في ذلك على تمثل التكلفة المب

العائدة  والتكالیف  الملموسة،  الموجودات غیر  وإطفاء  والمعدات،  الممتلكات واآلالت  استھالك  الحصر:  المثال ال  سبیل 
 مباشرة للموظفین وما إلى ذلك. 

 
 والتوزیع مصروفات البیع 

تشمل ھذه المصروفات أي تكالیف متكبدة لتنفیذ أو تسھیل أنشطة البیع بالمجموعة. تشمل ھذه التكالیف عادةً رواتب موظفي  
العامة غیر  النفقات  أیضا مخصصات بعض  اللوجستیة. كما تشمل  والتوزیع والخدمات  التسویق  المبیعات، مصروفات 

 المباشرة.
 

 یة المصروفات العمومیة واإلدار
تتعلق ھذه المصروفات بمصروفات التشغیل التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائع أو خدمات. وتشمل توزیع النفقات  

 العامة غیر المباشرة التي ال تعود بشكل محدد للتكلفة المباشرة أو مصروفات البیع والتوزیع.
 

ع ومصروفات عمومیة وإداریة، حسب الحاجة، على  یتم توزیع النفقات العامة بین تكلفة إیرادات ومصروفات بیع وتوزی
 أساس ثابت. 

 
 التكالیف التمویلیة واإلیرادات التمویلیة ۱۸-٤

 
تتم رسملة التكالیف التمویلیة المتعلقة مباشرةً بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل یحتاج إلى فترة زمنیة جوھریة لیكون جاھزا 

لموجودات. ویتم إدراج جمیع تكالیف االقتراض األخرى كمصروفات لالستخدام المقصود منھ أو البیع كجزء من تكلفة ا
في الفترة التي تحدث فیھا. تتكون تكالیف التمویل من مصروفات الفوائد على القروض والتسھیالت البنكیة ومطلوبات 

ت الفوائد عند استحقاقھا اإلیجار. تتكون اإلیرادات التمویلیة من إیرادات الفوائد على األموال المستثمرة. یتم إثبات إیرادا
  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 الزكاة والضرائب   ۱۹-٤

 
 الزكاة 

("الھیئة"). یتم تحمیل مخصص تخضع المجموعة للزكاة وضریبة الدخل وفقا ألنظمة ھیئة الزكاة والضریبة والجمارك  
الخاص بالمجموعة والزكاة المتعلقة بحصص ملكیة المجموعة في الشركات التابعة السعودیة على قائمة الربح أو الخسارة  

 الموحدة.
 

 ضریبة الدخل الحالیة 
الح للسنة  دفعھ  أو  استرداده من  المتوقع  بالمبلغ  الحالیة  الدخل  موجودات ومطلوبات ضریبة  قیاس  الھیئات یتم  إلى  الیة 

الضریبیة. إن نسب الضریبة وأنظمة الضریبة المستخدمة في احتساب المبلغ ھي تلك النسبة واألنظمة السائدة أو القائمة 
 في تاریخ التقریر المالي في المملكة العربیة السعودیة. 

 
 ضریبة الدخل المؤجلة 

االلتزام على الفروق المؤقتة بین األوعیة الضریبیة للموجودات والمطلوبات یتم احتساب الضریبة المؤجلة باستخدام طریقة  
 وقیمھا الدفتریة ألغراض التقریر المالي في تاریخ القوائم المالیة. 

 
 یتم إدراج مطلوبات الضریبة المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة، باستثناء ما یلي:

ة من اإلثبات األولي بالشھرة أو عندما یكون األصل أو االلتزام في معاملة ما ال  عند نشوء التزام الضریبة المؤجل •
 یمثل دمج لألعمال وال یؤثر في وقت المعاملة على حساب الربح المحاسبي وال الربح/الخسارة الخاضعة للضریبة.  

 
ت المؤقتة في المستقبل عند السیطرة على وقت عكس الفروقات المؤقتة ویكون من المحتمل عدم عكس قید الفروقا •

المنظور بالنسبة للفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزمیلة  
 والحصص في الترتیبات المشتركة.  

 
ة وغیر المستخدمة یتم إدراج موجودات الضریبة المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، ومبالغ الضریبة المرح لً 

وأي خسائر ضریبیة غیر مستخدمة. یتم إثبات موجودات الضریبة المؤجلة بمقدار احتمالیة أن الدخل الخاضع للضریبة  
والخسائر   والمرّحلة  المستخدمة  غیر  الضریبیة  واالعتمادات  للخصم،  القابلة  المؤقتة  الفروقات  مقابل  متوافرا  سیكون 

 ناء: الضریبیة غیر المستخدمة، باستث
 
عند نشوء أصل الضریبة المؤجلة المتعلق بالفرق المؤقت القابل للخصم نتیجة االعتراف األولي باألصل أو االلتزام   •

في معاملة ما ال یمثل شراكة في األعمال وال یؤثر في وقت المعاملة على الربح المحاسبي أو الربح/الخسارة الخاضعة  
 للضریبة. 

 
ال • المؤقتة  للفروقات  الزمیلة بالنسبة  والشركات  التابعة  الشركات  في  باالستثمارات  المرتبطة  للضریبة  خاضعة 

والحصص في الترتیبات المشتركة، یتم إدراج موجودات الضریبة المؤجلة فقط في حدود احتمالیة عكس الفروقات  
المؤ الفروقات  مقابل  في  متوافراً  للضریبة  الخاضع  الدخل  ویكون  المنظور  المستقبل  في  یمكن المؤقتة  التي  قتة 

 استخدامھا. 
 

تتم مراجعة القیم الدفتریة لموجودات الضریبة المؤجلة في تاریخ كل تقریر مالي وتخفض إلى الحد الذي لم یعد فیھ من  
المحتمل توفر ربح خاضع للضریبة كافي یسمح باستغالل جمیع أو جزء من موجودات الضریبة المؤجلة. یتم إعادة تقییم 

خ كل تقریر ویتم إثباتھا إلى الحد الذي یصبح فیھ من المحتمل وجود موجودات الضریبة المؤجلة غیر المثبتة في تاری
  أرباح مستقبلیة خاضعة للضریبة ستسمح باسترداد أصل الضریبة المؤجلة.  
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 الزكاة والضرائب (یتبع)  ۱۹-٤
 

 ضریبة الدخل (یتبع) 
 

ومطلوبات الضریبة المؤجلة على أساس المعدالت الضریبیة التي یتوقع تطبیقھا في السنة التي یتم یتم قیاس الموجودات  
فیھا تحقق الموجودات أو تسویة المطلوبات على أساس أساس معدالت الضریبة (واألنظمة الضریبیة) التي تم إصدارھا  

لة المتعلقة بالبنود المعترف بھا خارج الربح أو  أو تطبیقھا بشكل جوھري في تاریخ التقریر. یتم إثبات الضرائب المؤج
الخسارة خارج الربح أو الخسارة. یتم إدراج بنود الضریبة المؤجلة المرتبطة بالمعاملة األساسیة سواًء في قائمة الدخل  

 أو مباشرةً في حقوق الملكیة. اآلخر الشامل
 

تفي بمعاییر اإلثبات المنفصل في ذلك التاریخ، یتم إثباتھا    المنافع الضریبیة المكتسبة كجزء من اندماج األعمال، ولكن ال
الحقًا إذا تغیرت المعلومات الجدیدة حول الحقائق والظروف. یتم التعامل مع التعدیل على أنھ تخفیض في الشھرة (طالما  

 أنھ ال یتجاوز الشھرة) إذا تم تكبده خالل فترة القیاس أو تم إثباتھ في الربح أو الخسارة.  
 
قوم المجموعة بتسویة موجودات الضریبة المؤجلة ومطلوبات الضریبة المؤجلة إذا، فقط إذا، كان لدى الشركة حق نظامي ت

نافذ لتسویة الموجودات الضریبیة الحالیة والمطلوبات الضریبیة الحالیة وموجودات الضریبة المؤجلة ومطلوبات الضریبة  
ن قبل ذات الھیئة الضریبیة سواًء على نفس المنشأة الخاضعة للضریبة أو  المؤجلة المتعلقة بضرائب الدخل المفروضة م

الحالیة على أساس التسویة   المطلوبات والموجودات الضریبیة  القیام بتسویة  إما  كیانات مختلفة خاضعة للضریبة تنوي 
فیھا تسویة أو استرداد مبالغ   بالصافي أو تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في ذات الوقت في كل فترة مستقبلیة یُتوقع

 جوھریة من المطلوبات وموجودات الضریبة المؤجلة. 
 

 ضریبة االستقطاع 
تقوم المجموعة باستقطاع الضرائب على األطراف غیر المقیمة وعلى توزیعات األرباح المدفوعة للمساھمین األجانب 

لغ االلتزامات على الطرف المقابل یتم استقطاعھا بالنیابة  وفقا ألنظمة الھیئة والتي ال یتم إثباتھا كمصروفات نظرا ألن مبا
 عنھ. 

 
 ضریبة القیمة المضافة

یتم إثبات المصروفات والموجودات بعد خصم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، إال إذا كانت ضریبة القیمة المضافة المتكبدة 
بیة، فعندئذ یتم تسجیل ضریبة القیمة المضافة  عند شراء الموجودات أو الخدمات غیر قابلة لالسترداد من السلطة الضری

 كجزء من تكلفة اقتناء الموجودات أو كجزء من بند المصروفات حسب االقتضاء.
 

 التقاریر القطاعیة  ۲۰-٤
 

 قطاع األعمال ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو الكیانات: 
 

إیرادات ویتحمل بسببھا مصروفات بما في ذلك اإلیرادات  یشارك في أنشطة األعمال التي من الممكن أن تحقق لھ   •
 والمصروفات المتعلقة بالعملیات مع العناصر األخرى للمجموعة؛ 

یتم تحلیل نتائج عملیاتھ بشكل مستمر من قبل المسئول الرئیسي عن صنع القرارات التشغیلیة وذلك التخاذ القرارات   •
 المتعلقة بتوزیع الموارد وتقییم األداء؛ و 

 التي تتوفر لھا المعلومات المالیة بشكل مستقل. •
 

مباشرة  لبنود منسوبھ  والمتضمنة  التشغیلیة  القرارات  الرئیسي عن صنع  للمسئول  المبلغ عنھا  القطاعات  نتائج  تتضمن 
 لقطاع بعینھ وكذلك تلك التي یمكن توزیعھا على أساس معقول.



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۰ 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) .٤
 
 التقاریر القطاعیة (یتبع)   ۲۰-٤
 

القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو الكیانات المشاركة في األنشطة المدرة للدخل ضمن بیئة  
 اقتصادیة محددة تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى. 

 
وحدات أعمال استنادا إلى منتجاتھا وخدماتھا ویصبح لدیھا ثالث قطاعات یمكن    ألغراض اإلدارة، تم تنظیم المجموعة إلى

 التقریر عنھا كما یلي: 
 
 تطویر الموانئ والعملیات  •
 الساحات اللوجستیة وخدمات الدعم  •
 تحلیة وتوزیع المیاه  •

 
 موجودات أعمال تحت التنفیذ  ۲۱-٤

 
المتداولة تحت اإلنشاء ویتم إدراجھا بالتكلفة ناقصا أي خسائر  تتكون موجودات العمل تحت التنفیذ من الموجودات غیر  

انخفاض في القیمة معترف بھا. تتم رسملة موجودات العمل تحت التنفیذ كممتلكات وآالت ومعدات أو عقارات استثماریة 
 أو موجودات غیر ملموسة عندما تكون جاھزة لالستخدام المقصود.

 
 عدلة والمعاییر غیر ساریة المفعول بعد المعاییر والتفسیرات الجدیدة والم .٥

 
 المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة

 
 

م، لكنھا لم یكن لھا  ۲۰۲۱ینایر    ۱كانت التعدیالت على المعاییر الدولیة للتقریر المالي ومعیار المحاسبة الدولي ساریة من  
 تأثیر كبیر على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة: 

 
 المعاییر الجدیدة أو التعدیالت  السریان تاریخ 

 ). ۱٦(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  ۱۹ -امتیازات اإلیجار ذات الصلة بكوفید  م ۲۰۲۰یونیو  ۱

 م ۲۰۲۱ینایر  ۱

(التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  ۲المرحلة   -تصحیح المؤشر المرجعي لسعر الفائدة 
، والمعیار الدولي للتقریر  ۷، والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي  ، ۹

 )۷، والمعیار الدولي للتقریر المالي  ٤المالي 
 

 المعاییر الصادرة التي لم تدخل حیز التنفیذ 
 

إصدار القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.  فیما یلي المعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تطبق حتى تاریخ  
 تعتزم المجموعة تطبیق ھذه المعاییر، إذا كان ذلك ممكنا، عندما تصبح ساریة المفعول.

 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۱ 

 التعدیالت على المعاییر والمعاییر الصادرة وغیر ساریة المفعول بعد (یتبع)  .٥
 

 المعاییر الصادرة التي لم تدخل حیز التنفیذ (یتبع) 
 

 المعاییر الجدیدة أو التعدیالت  تاریخ السریان 

 م ۲۰۲۱أبریل  ۱
م (التعدیالت على المعیار ۲۰۲۱یونیو  ۳۰بعد  ۱۹ -امتیازات اإلیجار ذات الصلة بكوفید 

 ). ۱٦الدولي للتقریر المالي  
إلعداد التقاریر المالیة  تكلفة استیفاء رؤى العقد في المعاییر الدولیة  -العقود غیر المجدیة  م ۲۰۲۲ینایر  ۱

 ) ۳۷(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  
 م ۲۰۲۰ –م ۲۰۱۸دورة   -التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  م ۲۰۲۲ینایر  ۱
الممتلكات واآلالت والمعدات: متحصالت قبل االستخدام المحدد (التعدیالت على معیار  م ۲۰۲۲ینایر  ۱

 )۱٦المحاسبة الدولي 
 )۳إشارة إلى إطار المفاھیم (التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي   م ۲۰۲۲ینایر  ۱
 )۱تصنیف المطلوبات كرؤى متداولة أو غیر متداولة (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي   م ۲۰۲۳ینایر  ۱
والتعدیل على المعیار الدولي للتقریر  -عقود التأمین  - ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي  م ۲۰۲۳ینایر  ۱

 عقود التأمین - ۱۷المالي 
اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة (تعدیالت على رؤى معیار المحاسبة الدولي في المعیار  م ۲۰۲۳ینایر  ۱

 )۲بیان الممارسة  ۱الدولي للتقریر المالي  
 ) ۸المحاسبیة (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي تعریف التقدیرات  م ۲۰۲۳ینایر  ۱
ضریبة مؤجلة متعلقة بموجودات ومطلوبات ناشئة عن معاملة واحدة  (التعدیل على معیار   م ۲۰۲۳ینایر  ۱

 )۱۲المحاسبة الدولي 
متاح للتطبیق  

االختیاري / تاریخ 
السریان مؤجل إلى  

 أجل غیر مسمى

مستثمر وشركتھ الزمیلة أو المشروع المشترك (التعدیالت  بیع أو مساھمة الموجودات بین ال
 ) ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي   ۱۰على المعیار الدولي للتقریر المالي 

 
 

م أي تأثیر مادي على القوائم المالیة  ۲۰۲۲ینایر  ۱لن یكون للمعاییر والتفسیرات والتعدیالت التي یسري مفعولھا في 
بالنسبة للمعاییر والتفسیرات والتعدیالت األخرى المذكورة أعاله، تقوم المجموعة حالیا بتقییم اآلثار للمجموعة، بینما 

المترتبة على أي تأثیر مادي على القوائم المالیة للمجموعة، بینما بالنسبة للمعاییر والتفسیرات والتعدیالت األخرى 
 اسات على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة عند التطبیق. المذكورة أعاله،  تقوم المجموعة حالیاً بتقییم االنعك

 
  الممتلكات واآلالت والمعدات  .٦

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۲۰٤٫۹٦۲٫۸۹٥   ۱۸٤٫۱۹۳٫٥۰۳ )۱-٦ممتلكات وآالت ومعدات (اإلیضاح 
 ۲۸٫٦۳٤٫۸۸٥   ۲٦٫٤٥۳٫۰۲۲ )۲-٦التصدیر (اإلیضاح ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإلیداع وإعادة 

 ۳٤٫۸۸۳٫۷٥۳   ۳٤٫۷۰۳٫۱٤۹ )۳-٦عملیات محطة المیناء (اإلیضاح  -ممتلكات ومعدات 
   
 ۲٤٥٫۳٤۹٫٦۷٤   ۲٦۸٫٤۸۱٫٥۳۳ 

 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة 
 

٤۲ 

 الممتلكات واآلالت والمعدات (یتبع) .٦
 
 فیما یلي الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات:  ۱-٦

 

 أرض  م ۲۰۲۱

تحسینات على  
عقارات 
 مستأجرة 

 سیارات
 آالت ومعدات  وناقالت 

أثاث 
 تحلیة محطات  حاسب آلي  ومفروشات 

دیسمبر  ۳۱
  م ۲۰۲۱

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي
         التكلفة 

 ٤۷۰٫۱۰۱٫۷۷۳ ۳٥٤٫٥۰۱٫۲٥۲   ۲٫۸٦۸٫۲٦۸   ۱۲٫۹٦٦٫۰۷۹   ۱۳٫٥۳۸٫۲۳٦ ۱۹٫۲۸۷٫۸٤٥ ۱۳۱٫۹٤۳ ٦٦٫۸۰۸٫۱٥۰ في بدایة السنة 
   ۳٫٥۸۲٫۲۰۹   ۱٫۷٥۹٫۰۷۲   ۱۱۷٫٦۱۸   ٦۰۸٫٦۳٥   ٦۰۰٫٤۸۰   ۱۰٥٫۱۰۰   ۳۹۱٫۳۰٤ --  السنة إضافات خالل  

 ) ۱٫٦۳٦٫۲٥٦( ) ٤۲۰٫۳٥٦( ) ٦۸٫٥۲٥( ) ۳۱٥٫۹٦۲( ) ۸۹٫۷۹٤( ) ۷٤۱٫٦۱۹( --  --  استبعادات خالل السنة 
         

   ٤۷۲٫۰٤۷٫۷۲٦   ۳٥٥٫۸۳۹٫۹٦۸   ۲٫۹۱۷٫۳٦۱   ۱۳٫۲٥۸٫۷٥۲   ۱٤٫۰٤۸٫۹۲۲   ۱۸٫٦٥۱٫۳۲٦   ٥۲۳٫۲٤۷   ٦٦٫۸۰۸٫۱٥۰ في نھایة السنة 
         

         االستھالك المتراكم 
 ۲٦٥٫۱۳۸٫۸۷۸ ۲۲۹٫۰٥۱٫۹۷۰ ۲٫٦۱٦٫٥۰٥ ۹٫۲٦۰٫٤۹۹ ۱۰٫٦٤٥٫۷٥۰ ۱۳٫٤۳۲٫۲۱۱ ۱۳۱٫۹٤۳ --  في بدایة السنة 
   ۲٤٫۱۷۹٫۸۳۱   ۲۱٫۰۹٥٫۸۷۸   ۲۱۷٫۷٤۷   ۱٫۲٥۸٫٥۲٤   ٥۹۰٫۰۱٦   ۱٫۰۱۰٫۹۲۷   ٦٫۷۳۹ --  المحمل للسنة 

 ) ۱٫٤٦٤٫٤۸٦( ) ۳۹۷٫٤۹۳( ) ۳۲٫۰۱۳( ) ۲۸٥٫۹۹۳( ) ۸۹٫۰۳۸( ) ٦٥۹٫۹٤۹( --  --  استبعادات خالل السنة 
         

   ۲۸۷٫۸٥٤٫۲۲۳   ۲٤۹٫۷٥۰٫۳٥٥   ۲٫۸۰۲٫۲۳۹   ۱۰٫۲۳۳٫۰۳۰   ۱۱٫۱٤٦٫۷۲۸   ۱۳٫۷۸۳٫۱۸۹   ۱۳۸٫٦۸۲ --  في نھایة السنة 
         

         الدفتریةصافي القیمة 
   ۱۸٤٫۱۹۳٫٥۰۳   ۱۰٦٫۰۸۹٫٦۱۳   ۱۱٥٫۱۲۲   ۳٫۰۲٥٫۷۲۲   ۲٫۹۰۲٫۱۹٤   ٤٫۸٦۸٫۱۳۷   ۳۸٤٫٥٦٥   ٦٦٫۸۰۸٫۱٥۰ م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱المنتھیة في للسنة 
 

٤۳ 

 الممتلكات واآلالت والمعدات (یتبع) .٦
 
 فیما یلي الحركة في األمالك، اآلالت والمعدات (یتبع):  ۱-٦
 

 أرض  م ۲۰۲۰

تحسینات على  
عقارات 
 مستأجرة 

 سیارات
 آالت ومعدات  وناقالت 

 أثاث
 محطات تحلیة  حاسب آلي  ومفروشات 

دیسمبر  ۳۱
  م ۲۰۲۱

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي
         التكلفة 

 ٤۷۳٫۹۰۱٫۹۹۷ ۳٥۳٫۸۱۹٫٥۲۹ ٥٫۲۰۲٫٥۸۰ ۱۳٫۷۱۹٫۹۸٥ ۱٥٫۱٥۲٫۲۲۷ ۱۹٫۰٦۷٫٥۸۳ ۱۳۱٫۹٤۳ ٦٦٫۸۰۸٫۱٥۰ في بدایة السنة 
 ٤٫۰۹۱٫۸۱٥ ۱٫۹۷۰٫۳۲۳ ۱۳۲٫۱٤۰ ۸۹۷٫۸۸۹ ٥۹۹٫٦۸۸   ٤۹۱٫۷۷٥ --  --  إضافات خالل السنة 

 )  ٥٫۳٤۸٫۳۷۱( )٤٫۹۱٥٫۳۱۱( ) ۹٫۹۹۲( ) ۲٦٫۷٥۸( --  ) ۳۹٦٫۳۱۰( --  --  استبعادات خالل السنة 
المحول من أعمال تحت التنفیذ 

 ۲٫۰۹۰٫۷۰۳ ۱٫۲٥٥٫٥٦۸ --  --  ۸۳٥٫۱۳٥ --  --  --  )۷(اإلیضاح 
 )٤٫٦۳٤٫۳۷۱( --  )  ۲٫٤٥٦٫٤٦۰( )۲٫۱۷۷٫۹۱۱( --  --  --  --  ) ۲-٦تحویل (اإلیضاح 

 --  ۲٫۳۷۱٫۱٤۳ --  ٥٥۲٫۸۷٤ )۳٫۰٤۸٫۸۱٤( ۱۲٤٫۷۹۷ --  --  إعادة تصنیفات خالل السنة 
 ٤۷۰٫۱۰۱٫۷۷۳ ۳٥٤٫٥۰۱٫۲٥۲   ۲٫۸٦۸٫۲٦۸   ۱۲٫۹٦٦٫۰۷۹   ۱۳٫٥۳۸٫۲۳٦ ۱۹٫۲۸۷٫۸٤٥ ۱۳۱٫۹٤۳ ٦٦٫۸۰۸٫۱٥۰ في نھایة السنة 

         
         االستھالك المتراكم 

 ۲٤٦٫۸۹۷٫٥۷۰ ۲۱۱٫۲۲۷٫۳٦۷ ۳٫۲۷۹٫٥۸۸ ۹٫۲٦۰٫٥۰٥ ۱۰٫٤۷۲٫۰۷۳ ۱۲٫٥۲٦٫۰۹٤ ۱۳۱٫۹٤۳ --  في بدایة السنة 
 ۲٥٫٦۰٤٫۳٥٦ ۲۱٫۹۰۳٫۱۸۳ ۲۹٤٫٥۹۱   ۱٫٥۲۹٫٦٥۳ ٦۰۹٫۲٥۲ ۱٫۲٦۷٫٦۷۷ --  --  المحمل للسنة 

 )٤٫٤۷۰٫۹۹٦( )  ٤٫۰۷۸٫٥۸۰( ) ٤٫۷٦٤( )  ۲٦٫۰۹۲( --  )  ۳٦۱٫٥٦۰( --  --  استبعادات خالل السنة 
 )۲٫۸۹۲٫۰٥۲( --  ) ۹٥۲٫۹۱۰( )  ۱٫۹۳۹٫۱٤۲( --  --  --  --  ) ۲-٦تحویل (اإلیضاح 

 --  --  --  ٤۳٥٫٥۷٥ ) ٤۳٥٫٥۷٥( --  --  --  إعادة تصنیفات خالل السنة 
 ۲٦٥٫۱۳۸٫۸۷۸ ۲۲۹٫۰٥۱٫۹۷۰ ۲٫٦۱٦٫٥۰٥ ۹٫۲٦۰٫٤۹۹ ۱۰٫٦٤٥٫۷٥۰ ۱۳٫٤۳۲٫۲۱۱ ۱۳۱٫۹٤۳ --  في نھایة السنة 

         
         صافي القیمة الدفتریة

 ۲۰٤٫۹٦۲٫۸۹٥   ۱۲٥٫٤٤۹٫۲۸۲ ۲٥۱٫۷٦۳   ۳٫۷۰٥٫٥۸۰   ۲٫۸۹۲٫٤۸٦ ٥٫۸٥٥٫٦۳٤ --  ٦٦٫۸۰۸٫۱٥۰ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱كما في 
 

 تقع محطة التحلیة ومحطات التعبئة على أرض مستأجرة من ھیئة الموانئ السعودیة.   )أ
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤٤ 

 الممتلكات واآلالت والمعدات (یتبع) .٦
 

 ممتلكات وآالت ومعدات مشروع اإلیداع وإعادة التصدیر ۲-٦
 

 الحركة في ممتلكات ومعدات مشروع اإلیداع وإعادة التصدیر كما یلي:  
 

 م ۲۰۲۱
تحسینات على  

 عقارات مستأجرة
مباني على 

 أراضي مستأجرة 
 

 معدات 
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

     التكلفة 
 ٥٤٫٥۱٥٫۲۱۲ ٥٫۸۲٦٫۰۲۸ ۲۱٫۳۹۸٫۳۹٤ ۲۷٫۲۹۰٫۷۹۰ في بدایة السنة 

   ٥۲۰٫٤٤۷   ۳٦٦٫٤۹۲  ۷٤٫۳۲٦  ۷۹٫٦۲۹ إضافات خالل السنة 
 ) ۱۳۷٫۹٦۱( ) ۱۳۷٫۹٦۱( --  --  استبعادات 

   ٥٤٫۸۹۷٫٦۹۸   ٦٫۰٥٤٫٥٥۹   ۲۱٫٤۷۲٫۷۲۰    ۲۷٫۳۷۰٫٤۱۹ في نھایة السنة 
     

     االستھالك المتراكم 
 ۲٥٫۸۸۰٫۳۲۷ ٥٫۰۲۳٫۳۸۲ ٦٫۱٦۹٫٥٦۰ ۱٤٫٦۸۷٫۳۸٥ في بدایة السنة 
   ۲٫۷۰۲٫۲۹۳   ٦۹۰٫۰٥۹   ۹۸٦٫۹۷۱   ۱٫۰۲٥٫۲٦۳ المحمل للسنة 

 ) ۱۳۷٫۹٤٤( ) ۱۳۷٫۹٤٤( --  --  استبعادات 
     

   ۲۸٫٤٤٤٫٦۷٦   ٥٫٥۷٥٫٤۹۷   ۷٫۱٥٦٫٥۳۱   ۱٥٫۷۱۲٫٦٤۸ في نھایة السنة 
     

     صافي القیمة الدفتریة
   ۲٦٫٤٥۳٫۰۲۲   ٤۷۹٫۰٦۲   ۱٤٫۳۱٦٫۱۸۹   ۱۱٫٦٥۷٫۷۷۱ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 

     

 م ۲۰۲۰
تحسینات على  

 عقارات مستأجرة
مباني على 

 أراضي مستأجرة 
 

 معدات 
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

     التكلفة 
 ٤۹٫٤۲۷٫۷۰۱ ۱٫۱٦۲٫٥۷٥ ۲۰٫۹۸۳٫۳۳٦ ۲۷٫۲۸۱٫۷۹۰ في بدایة السنة 

 ٤٥۳٫۱٤۰ ۲۹٫۰۸۲ ٤۱٥٫۰٥۸ ۹٫۰۰۰ السنة إضافات خالل  
المحول من ممتلكات وآالت ومعدات 

 ٤٫٦۳٤٫۳۷۱ ٤٫٦۳٤٫۳۷۱ --  --  ) ۱-٦(اإلیضاح 
 ٥٤٫٥۱٥٫۲۱۲ ٥٫۸۲٦٫۰۲۸ ۲۱٫۳۹۸٫۳۹٤ ۲۷٫۲۹۰٫۷۹۰ في نھایة السنة 

     
     االستھالك المتراكم 

 ۲۰٫۰۳٤٫۲۲۲ ۱٫۱٦۲٫٥۷٥ ٥٫۲۱۱٫۹۲۰ ۱۳٫٦٥۹٫۷۲۷ في بدایة السنة 
 ۲٫۹٥٤٫۰٥۳ ۹٦۸٫۷٥٥ ۹٥۷٫٦٤۰ ۱٫۰۲۷٫٦٥۸ المحمل للسنة 

المحول من ممتلكات وآالت ومعدات 
 ۲٫۸۹۲٫۰٥۲ ۲٫۸۹۲٫۰٥۲ --  --  )۱-٦(اإلیضاح 

 ۲٥٫۸۸۰٫۳۲۷ ٥٫۰۲۳٫۳۸۲ ٦٫۱٦۹٫٥٦۰ ۱٤٫٦۸۷٫۳۸٥ في نھایة السنة 
     صافي القیمة الدفتریة

 ۲۸٫٦۳٤٫۸۸٥ ۸۰۲٫٦٤٦ ۱٥٫۲۲۸٫۸۳٤ ۱۲٫٦۰۳٫٤۰٥ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 

السعودیة  للموانئ  العامة  الھیئة  أراضي مستأجر من  المستأجرة جرت على مخطط  المباني والعقارات  التحسینات على 
  ۱۱ھـ (الموافق  ۱٤۱۹محرم   ۱٥سنة ھجریة تبدأ من  ۲۰(موانئ) مقابل إیجار سنوي رمزي. عقد اإلیجار المبدئي لمدة 

م) تم تمدید عقد ۲۰۰۳نوفمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤۲٤رمضان  ۲۲م) مع فترة سماح لمدة سنتین ھجریة. في ۱۹۹۸مایو 
 سنة ھجریة.  ٤۰اإلیجار إلى 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤٥ 

 الممتلكات واآلالت والمعدات (یتبع) .٦
 
 عملیات محطة المیناء -ممتلكات ومعدات  ۳-٦
 

 فیما یلي الحركة في ممتلكات ومعدات عملیات محطة المیناء: 
 

 م ۲۰۲۱
تحسینات على  
 عقارات مستأجرة

 
 سیارات

 
 ومفروشات أثاث 

 حاسب آلي 
 ومعدات  آالت ومعدات 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
       التكلفة 

 ۸۹٫۱۲۱٫۱٦٥ ٥۲٫۲٥۳٫٦٥۲ ۱۷٫٦٤٤٫٤۱۳ ۱۷٫۳۷٦٫٤۰۹ ۱٫۷٥۹٫٦۹۱ ۸۷٫۰۰۰ في بدایة السنة 
  ۳٫۳۷۹٫۰٦٦    --    ۱٫۸۹۲٫۹۰۸     ۱٫٤۸٦٫۱٥۸  --  --  إضافات خالل السنة 

  ۲٫٦۷۱٫۰۱۲      ۱٫٤۰۰٫٦۲٥    ۷۹۰٫۰۱۷    ۷٥٫۳۷۰     ٤۰٥٫۰۰۰ --  )۷المحول من أعمال تحت التنفیذ (اإلیضاح 
 ) ۳٫٦۱۰٫۱۹۳( --  )۳٫۲۰۰٫٦۹۳( --  ) ۳۲۲٫٥۰۰( ) ۸۷٫۰۰۰( استبعادات خالل السنة  

   ۹۱٫٥٦۱٫۰٥۰   ٥۳٫٦٥٤٫۲۷۷   ۱۷٫۱۲٦٫٦٤٥    ۱۸٫۹۳۷٫۹۳۷   ۱٫۸٤۲٫۱۹۱       --  في نھایة السنة 
       

       االستھالك المتراكم 
 ٥٤٫۲۳۷٫٤۱۲ ۲۷٫۸۸٥٫٥۹۰ ۱۳٫۰۳۰٫۲۲۸ ۱۲٫۰۸۰٫٤۰٤ ۱٫۱۷۰٫۸۱٤ ۷۰٫۳۷٦ في بدایة السنة 
  ٦٫۲۱۲٫۷٤٦      ۲٫٥٦٤٫۹۸۳    ۱٫۸۹۱٫٦۱۳     ۱٫٥۳۰٫٦٥٤    ۲۲۲٫۲۸۹   ۳٫۲۰۷    المحمل للسنة 

 ) ۳٫٥۹۲٫۲٥۷( --  )۳٫۱۹٦٫۱۷٤( --  )  ۳۲۲٫٥۰۰( ) ۷۳٫٥۸۳( استبعادات خالل السنة  
   ٥٦٫۸٥۷٫۹۰۱   ۳۰٫٤٥۰٫٥۷۳   ۱۱٫۷۲٥٫٦٦۷    ۱۳٫٦۱۱٫۰٥۸   ۱٫۰۷۰٫٦۰۳       -- في نھایة السنة

       
       صافي القیمة الدفتریة

   ۳٤٫۷۰۳٫۱٤۹   ۲۳٫۲۰۳٫۷۰٤  ٥٫٤۰۰٫۹۷۸     ٥٫۳۲٦٫۸۷۹     ۷۷۱٫٥۸۸      --  م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
 

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤٦ 

 الممتلكات واآلالت والمعدات (یتبع) .٦
 
 عملیات محطة المیناء (یتبع)  -ممتلكات ومعدات  ۳-٦
 

 م ۲۰۲۰
تحسینات على  
 عقارات مستأجرة

 
 سیارات

 
 أثاث ومفروشات 

 حاسب آلي 
 ومعدات  آالت ومعدات 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي سعوديلایر  
       التكلفة 

 ۷۱۷٫۸٦۲٫۸۸۲ ۳٥۰٫۰٦۱٫٥۱۳ ۹٫٥٦٦٫۳۹٥ ۱۹٫۳۷٤٫۸۱۹ ٥٫۲۰۹٫۹۱۹ ۳۳۳٫٦٥۰٫۲۳٦ في بدایة السنة 
 ۲۱٫۷٦۱٫۱۲٦ ۱٦٫۲٥۳٫۸٥۸ ۲٫٥۷۲٫۳۱٦ ۲٫۳٥٥٫۰٥٦ ٥۷۹٫۸۹٦ --  إضافات خالل السنة 

 ۱۰٫۷٥٤٫٥۳۸ ۸٫۹۷٤٫۰۸۰ ۱٫۷٦۳٫٤٥٦ ۱۷٫۰۰۲ --  --  )۷التنفیذ (اإلیضاح المحول من أعمال تحت 
 )٦۳۳٫٦۸۲٫۰۸۱( )۳۲۰٫۸۰۱٫۲۷۰( ۳٫۷۹۰٫۷۷٥ )۳٫٥۰۲٫٤۰۲( )۳٫٦۹۲٫۹۲٤( )۳۰۹٫٤۷٦٫۲٦۰( )۱-۸المحول إلى حقوق امتیاز المیناء (اإلیضاح 

 ) ۲۷٫٥۷٥٫۳۰۰( )۲٫۲۳٤٫٥۲۹( ) ٤۸٫٥۲۹( ) ۸٦۸٫۰٦٦( ) ۳۳۷٫۲۰۰( ) ۲٤٫۰۸٦٫۹۷٦( استبعادات خالل السنة  
 ۸۹٫۱۲۱٫۱٦٥ ٥۲٫۲٥۳٫٦٥۲ ۱۷٫٦٤٤٫٤۱۳ ۱۷٫۳۷٦٫٤۰۹ ۱٫۷٥۹٫٦۹۱ ۸۷٫۰۰۰ في نھایة السنة 

       
       االستھالك المتراكم 

 ۲۰۷٫۲۹۷٫۳۰۹ ۱۲۰٫۳۱۹٫۳۹٦ ۷٫۸۹۱٫۳۷٤ ۱۳٫۲۹٥٫۳٤٤ ۳٫۲۷۹٫۸٦۹ ٦۲٫٥۱۱٫۳۲٦ في بدایة السنة 
 ۱٦٫۹۱۳٫۷۲۷ ۷٫۹٥۸٫۸٥۷ ۱٫۳۹٦٫٦۰۹ ۱٫٥۸۱٫۳۷٦ ۲۷٤٫۲۲۲ ٥٫۷۰۲٫٦٦۳ المحمل للسنة 

المحول إلى حقوق امتیاز المیناء (انظر اإلیضاح 
۸-۱( )٤٥٫۸۱۲٫٦٦٤ ( )۲٫۰۸۳٫۲۷۹( )۲٫۱۱۰٫۸٦۹( ۳٫۷۹۰٫۷۷٥ )۹۸٫۲٥٥٫٥٥۱ ( )۱٤٤٫٤۷۱٫٥۸۸( 

 ) ۲٥٫٥۰۲٫۰۳٦( )۲٫۱۳۷٫۱۱۲( ) ٤۸٫٥۳۰( ) ٦۸٥٫٤٤۷( ) ۲۹۹٫۹۹۸( ) ۲۲٫۳۳۰٫۹٤۹( استبعادات خالل السنة  
 ٥٤٫۲۳۷٫٤۱۲ ۲۷٫۸۸٥٫٥۹۰ ۱۳٫۰۳۰٫۲۲۸ ۱۲٫۰۸۰٫٤۰٤ ۱٫۱۷۰٫۸۱٤ ۷۰٫۳۷٦ في نھایة السنة 

       
       صافي القیمة الدفتریة

 ۳٤٫۸۸۳٫۷٥۳ ۲٤٫۳٦۸٫۰٦۲ ٤٫٦۱٤٫۱۸٥ ٥٫۲۹٦٫۰۰٥ ٥۸۸٫۸۷۷ ۱٦٫٦۲٤ م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 
 ). ۱۸عملیات محطة المیناء مقابل تسھیالت اإلجارة (اإلیضاح   -تم رھن ممتلكات ومعدات المجموعة  )أ

 (أ)).   ۸ملیون لایر سعودي من موجودات محطة المیناء إلى حقوق امتیاز المیناء وفقا التفاقیة االمتیاز الجدیدة (اإلیضاح    ٤۸۹٫۲تم تحویل ممتلكات ومعدات بقیمة دفتریة صافیة قدرھا   )ب



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۷ 

 الممتلكات واآلالت والمعدات (یتبع) .٦
 

 االستھالك المحمل للسنة كما یلي:تم توزیع  ٤-٦
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۳۳٫۸۳٥٫۰٦۲ ۲۱٫۷۳۹٫۳۱۱ تكالیف مباشرة 
 ۷٫٤۳۱٫۲۷۹ ۷٫۳٥٥٫۰۲۷ )۲٦مصروفات بیع وتسویق (اإلیضاح 

 ٤٫۲۰٥٫۷۹٥ ٤٫۰۰۰٫٥۳۲ ) ۲۷مصروفات عمومیة وإداریة (اإلیضاح 
   
 ۳۳٫۰۹٤٫۸۷۰ ٤٥٫٤۷۲٫۱۳٦ 

 
 موجودات األعمال تحت التنفیذ  .۷

 
تمثل موجودات األعمال تحت التنفیذ المدفوعات التي یتم سدادھا للموردین مقابل األعمال المدنیة والمعدات وموجودات  

 العقد المتعلقة باتفاقیة االمتیاز. فیما یلي تلخیص للحركة في موجودات العمل تحت التنفیذ:
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱۰۷٫٤٥٦٫٤٥۸   ۱۱۷٫۹٥٤٫۲۲۸ رصید افتتاحي
 ۱۰۱٫٦۳۰٫٦۲٥   ۹۰٫۸٦۳٫۰۲٥ إضافات خالل السنة 

 )۲٫۰۹۰٫۷۰۳( --  )۱-٦المحول إلى ممتلكات ومعدات (اإلیضاح 
 )۳٫۳۱٤٫۹۷۳( --  )۹المحول إلى عقارات استثماریة (اإلیضاح 

 ) ۱۰٫۷٥٤٫٥۳۸( ) ۲٫٦۷۱٫۰۱۲( )۳-٦المحول إلى عملیات محطة المیناء (اإلیضاح 
 ) ۷۲٫۰٦٥٫۸۸۰( ) ۲٤٫۲۰۹٫٥۹۱( )۱-۸المحول إلى حقوق امتیاز موانئ غیر ملموسة (اإلیضاح 

 )۱٫٦۸۷٫۳٤۳( ) ۲۲۱٫۳٥۲( )۳-۸المحول إلى برامج حاسب آلي غیر ملموسة (اإلیضاح 
 )۱٫۲۱۹٫٤۱۸( --  مشطوبة خالل السنة مبالغ 

   
 ۱۱۷٫۹٥٤٫۲۲۸   ۱۸۱٫۷۱٥٫۲۹۸ في نھایة السنة 

 
م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(لایر سعودي  ملیون    ۲٫٥، بلغت تكالیف االقتراض  م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  

 ملیون لایر سعودي) إلى موجودات أعمال تحت التنفیذ. ۳٫۹
 

ملیون لایر    ۲۳٫٤۲م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ٥۳٫۳٤تشمل موجودات األعمال تحت التنفیذ موجودات تعاقدیة بمبلغ  
سعودي) والتي تمثل المبالغ التي تكبدتھا المجموعة ألعمال التوحید والتوسعة في محطة الحاویات بموجب اتفاقیة امتیاز  

ملیون لایر سعودي، وبلغت الرسملة من   ٥٤٫۱۳فة إلى موجودات العقد  الخدمة الجدیدة. خالل السنة، بلغت قیمة اإلضا
 ملیون لایر سعودي.   ۲٤٫۲۱بلغت حقوق امتیاز المیناء  -موجودات العقد إلى األصول غیر الملموسة 

 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۸ 

 الموجودات غیر الملموسة  .۸
 

  تتكون الموجودات غیر الملموسة مما یلي:
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱٫٦۲٥٫۸۹۳٫۱٥٤   ۱٫٥۷۰٫۳۱۳٫۲٥۱ )۱-۸حقوق امتیاز الموانئ والموجودات (اإلیضاح 
موجودات غیر ملموسة متعلقة بأتعاب ثابتة ومضمونة متغیرة  

 ۱٫٥۱۱٫۳٥٥٫۳٦۹   ۱٫٤۷۹٫٤۳۱٫۲۱۹ )۲-۸(إیضاح 
 ٤٫۳۲٥٫٦۲۲ ۳٫۱۰۸٫٤۱۱ )۳-۸موجودات غیر ملموسة أخرى (اإلیضاح 

   
 ۳٫۰٥۲٫۸٥۲٫۸۸۱   ۳٫۱٤۱٫٥۷٤٫۱٤٥ 
 

أبرمت الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات (تصدیر)، وھي شركة تابعة للمجموعة، اتفاقیة بناء وتشغیل ونقل  
("االتفاقیة") مع الھیئة العامة للموانئ السعودیة ("المواني" أو "المانح") إلنشاء محطة حاویات بمنطقة إعادة التصدیر في  

 میناء جدة اإلسالمي. 
 

ة الحقاً من شركة تصدیر إلى شركة محطة بوابة البحر األحمر (شركة أخرى تابعة للمجموعة) اعتباراً من  منحت االتفاقی
دیسمبر   ۲۳سنة.  إال أنھ وبتاریخ    ۳۲م). كانت مدة االتفاقیة في األصل  ۲۰۰۷نوفمبر    ۳ھـ (الموافق  ۱٤۲۸شوال    ۲۲

اتفاقیة امتیاز جدیدة (اتفاقیة االمتیاز الجدیدة) مع الھیئة م، قامت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة بتوقیع ۲۰۱۹
وتشغیل محطة   بناء  حقوق  األحمر  البحر  بوابة  االتفاقیة شركة محطة  تمنح  حیث  ("موانئ")  السعودیة  للموانئ  العامة 

م  ۲۰۲۰أبریل   ۱اً من  الحاویات الشمالیة إضافةً إلى المحطة الحالیة بموجب اتفاقیة اإلنشاء والتشغیل ونقل الملكیة اعتبار
سنة من ھذا التاریخ. بموجب شروط االمتیاز، تحدد ھیئة المواني التعریفة التي یجب أن    ۳۰(تاریخ سریان االتفاقیة) لمدة  

یطبقھا المشغل عند تقدیم الخدمات ولھ الحق في مراجعة ھیكل التعریفة المنشور بشكل دوري. للمجموعة الحق في فرض  
حقوق   -میناء مقابل الخدمات المقدمة وفقا التفاقیة االمتیاز الجدیدة. الموجودات غیر الملموسة  رسوم على مستخدمي ال

 ).  ۱۸امتیاز الموانئ مضمونة مقابل تسھیالت اإلجارة التي تم الحصول علیھا من بنوك محلیة (اإلیضاح 
 
  ۱٤٤٫٤۷واستھالك متراكم بمبلغ  ملیون لایر سعودي    ٦۳۳٫٦۸تم تحویل بعض بنود الممتلكات والمعدات بتكلفة   أ)

ملیون لایر سعودي، والتي كانت مملوكة سابقًا للمجموعة وتستخدم في عملیات المحطة، إلى أصول غیر ملموسة  
 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱خالل السنة المنتھیة في 

 
مدة سریان االتفاقیة    تنص اتفاقیة االمتیاز الجدیدة على دفع أتعاب ثابتة ومضمونة متغیرة ضمن معدالت محددة طوال  ب) 

) "ترتیبات خدمات االمتیاز"، مع التزام مقابل ۱۲تُسجل األتعاب الثابتة كأصل غیر ملموس وفقاً لتوجیھات التفسیر (
المنتھیة في   السنة  الخدمة خالل  امتیاز  اتفاقیة  م وتُقاس وفقاً  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱كالتزام مالي وتدرج كالتزام تحت 

للتقریر   الدولي  ( للمعیار  أو  ۹المالي  الربح  قائمة  األخرى على  المتغیرة  الرسوم  تحمل جمیع  المالیة".  "األدوات   (
الخسارة الموحدة عند وحال تكبدھا. یتم عرض الجزء غیر المطفأ من "األصول غیر الملموسة" و "االلتزام بموجب 

 ، على التوالي. ۳٦" واإلیضاح ۲-۸ترتیب امتیاز الخدمة" في "اإلیضاح 
 

جد التزام بموجب اتفاقیة االمتیاز الجدیدة على المجموعة لتنفیذ برنامج استبدال الموجودات في نھایة مدة االتفاقیة. ال یو ج) 
ملیون لایر سعودي والذي تم تسجیلھ    ۷٥٫۱٦وفقًا لذلك، تم عكس إجمالي المخصص لتكلفة استبدال الموجودات البالغ  

ة السابقة لشركة محطة بوابة البحر األحمر، حیث لم یعد مطلوباً وتم  بموجب اتفاقیة اإلنشاء والتشغیل ونقل الملكی
م (اإلیضاح ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱آخر" في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة خالل السنة المنتھیة في    إیرادإثباتھ كـ " 

۲۸ .( 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٤۹ 

 الموجودات غیر الملموسة (یتبع) .۸
 
 حقوق امتیاز الموانئ والموجودات ۸-۱

 
  الحركة في حقوق امتیاز المیناء:فیما یلي 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   التكلفة 

 ۱٫۷۱۰٫٥٥٥٫٦۳۸   ۲٫٤۸۷٫۸۲۸٫۰٥۹ في بدایة السنة 
 ۷٥٫٤۲٦٫۳۰۳   ۱۰٫۰۷٥٫۲۱۲ إضافات 

 ۷۲٫۰٦٥٫۸۸۰   ۲٤٫۲۰۹٫٥۹۱ )۷المحول من أعمال تحت التنفیذ (اإلیضاح 
 )۲٫٤۰۱٫۸٤۳( ) ٦۰۹٫۹٦٦( استبعاد 

 ٦۳۲٫۱۸۲٫۰۸۱ --  (أ))۸و  ۳-٦المحول من عملیات محطة المیناء (اإلیضاح 
   

 ۲٫٤۸۷٫۸۲۸٫۰٥۹   ۲٫٥۲۱٫٥۰۲٫۸۹٦ في نھایة السنة 
   

   إطفاء 
 ٦٤۲٫۸۱٥٫۸٦۲   ۸٦۱٫۹۳٤٫۹۰٥ في بدایة السنة 
 ۷٦٫۹۸۹٫٥٤۹   ۸۹٫۸٦٤٫۷۰٦ المحمل للسنة 

 )۲٫۳٤۲٫۰۹٤( ) ٦۰۹٫۹٦٦( المستبعد خالل السنة
 ۱٤٤٫٤۷۱٫٥۸۸ --  (أ))۸و  ۳-٦المحول من عملیات محطة المیناء (اإلیضاح 

   
 ۸٦۱٫۹۳٤٫۹۰٥   ۹٥۱٫۱۸۹٫٦٤٥ في نھایة السنة 

   
 ۱٫٦۲٥٫۸۹۳٫۱٥٤   ۱٫٥۷۰٫۳۱۳٫۲٥۱ صافي القیمة الدفتریة

 
  موجودات غیر ملموسة متعلقة بأتعاب ثابتة ومضمونة متغیرة  ۸-۲

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي  
   التكلفة: 

 ۱٫٥۳٤٫٥۲۸٫٤۱٦ ۱٫٥۳٤٫٥۲۸٫٤۱٦ موجودات غیر ملموسة متعلقة بأتعاب ثابتة ومضمونة متغیرة 
   

   اإلطفاء المتراكم:
 --    ۲۳٫۱۷۳٫۰٤۷ في بدایة السنة  

 ۲۳٫۱۷۳٫۰٤۷   ۳۱٫۹۲٤٫۱٥۰ المحمل للسنة 
 ۲۳٫۱۷۳٫۰٤۷   ٥٥٫۰۹۷٫۱۹۷ في نھایة السنة 

   
 ۱٫٥۱۱٫۳٥٥٫۳٦۹ ۱٫٤۷۹٫٤۳۱٫۲۱۹ صافي القیمة الدفتریة

 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۰ 

 الموجودات غیر الملموسة (یتبع) . ۸
 
 الموجودات غیر الملموسة األخرى  ۸-۳

 
شركات  تستخدمھا  التي  البرمجیات  وتراخیص  اآللي  الحاسب  برامج  من  األخرى  الملموسة  غیر  الموجودات  تتكون 

 المجموعة إلدارة أنشطتھا المالیة والتشغیلیة. فیما یلي الحركة في الموجودات غیر الملموسة األخرى: 
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   التكلفة 

 ۲۲٫٦۹۰٫٤۸۱   ۲٦٫۲٦٦٫۹۰۱ في بدایة السنة 
 ۱٫۸۸۹٫۰۷۷   ۲٥۹٫٤۹۰ إضافات خالل السنة 

 ۱٫٦۸۷٫۳٤۳   ۲۲۱٫۳٥۲ ) ۷أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ (اإلیضاح المحول من 
   

 ۲٦٫۲٦٦٫۹۰۱   ۲٦٫۷٤۷٫۷٤۳ في نھایة السنة 
   

   إطفاء 
 ۲۰٫۰٤٥٫٦۱۹   ۲۱٫۹٤۱٫۲۷۹ في بدایة السنة 
 ۱٫۸۹٥٫٦٦۰   ۱٫٦۹۸٫۰٥۳ المحمل للسنة 

   
 ۲۱٫۹٤۱٫۲۷۹   ۲۳٫٦۳۹٫۳۳۲ في نھایة السنة 

   
 ٤٫۳۲٥٫٦۲۲   ۳٫۱۰۸٫٤۱۱ الدفتریةصافي القیمة 

 
 تم توزیع اإلطفاء المحمل للسنة كما یلي:

  
 دیسمبر ۳۱

 مم۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

۲۰۲۰ 
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۷٫۱۸۳ --  تكالیف مباشرة 
 ۱۲٥٫۰۲٥ ٦۸٫٥٤۲ )۲٦مصروفات بیع وتسویق (اإلیضاح 

 ۱٫۷٦۳٫٤٥۲ ۱٫٦۲۹٫٥۱۱ ) ۲۷مصروفات عمومیة وإداریة (اإلیضاح 
   
 ۱٫٦۹۸٫۰٥۳ ۱٫۸۹٥٫٦٦۰ 

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۱ 

 العقارات االستثماریة .۹
 

 فیما یلي بیان الحركة في العقارات االستثماریة:  
 

تحسینات على   
 عقارات مستأجرة

 مباني على
 أرض مستأجرة

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

دیسمبر  ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
     التكلفة 

 ۲٤۰٫٦٦٦٫۰٦۹ ۲٤۳٫۹۸۱٫۰٤۲ ۱۳٥٫۹۸۲٫۳٦٥ ۱۰۷٫۹۹۸٫٦۷۷ في بدایة السنة 
    ۸۱۷٫۹۱٦   ۲٥٫۰۰۰      ۷۹۲٫۹۱٦ إضافات خالل السنة 

المحول من موجودات أعمال تحت 
   ۳٫۳۱٤٫۹۷۳  --  --  --  ) ۷التنفیذ (اإلیضاح 

     
 ۱۰۸٫۷۹۱٫٥۹۳ ۱۳٦٫۰۰۷٫۳٦٥ ۲٤٤٫۷۹۸٫۹٥۸   ۲٤۳٫۹۸۱٫۰٤۲   
     

     االستھالك المتراكم 
 ۱۰٦٫۸۸٤٫۷۲۰ ۱۱٥٫۹۸۰٫٤۳۸ ۷۰٫٤۱۰٫۷۸۱ ٤٥٫٥٦۹٫٦٥۷ في بدایة السنة 
   ۹٫۰۹٥٫۷۱۸    ۱۰٫۷۷٦٫٥۲٦     ۷٫۳٤۰٫۸۸٦    ۳٫٤۳٥٫٦٤۰  المحمل للسنة 

     
   ۱۱٥٫۹۸۰٫٤۳۸   ۱۲٦٫۷٥٦٫۹٦٤   ۷۷٫۷٥۱٫٦٦۷     ٤۹٫۰۰٥٫۲۹۷   في نھایة السنة 

     
     صافي القیمة الدفتریة:

    ۱۱۸٫۰٤۱٫۹۹٤ ٥۸٫۲٥٥٫٦۹۸ ٥۹٫۷۸٦٫۲۹٦ م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱في 
     

 ۱۲۸٫۰۰۰٫٦۰٤    ٦٦٫۳٥۰٫۹٥۲     ٦۱٫٦٤۹٫٦٥۲   م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱في 
 

 تمثل العقارات االستثماریة المستودعات المؤجرة للعمالء ألغراض التخزین.  
 

التحسینات على المباني والعقارات المستأجرة جرت على مخطط أراضي مستأجر من الھیئة العامة للموانئ السعودیة مقابل 
م) ۱۹۹۸مایو    ۱۱ھـ (الموافق  ۱٤۱۹محرم    ۱٥سنة ھجریة بدًء من    ۲۰إیجار سنوي رمزي. اتفاقیة اإلیجار األولیة لمدة  

م) تم تمدید اتفاقیة اإلیجار ۲۰۰۳نوفمبر  ۱٦ھـ (الموافق ۱٤۲٤رمضان  ۲۲مع فترة سماح مدتھا سنتین ھجریتین، وفي 
ملیون لایر    ۳۱۱٫٥م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ٤۱۳٫٦٥سنة. تقدر القیمة العادلة للعقارات االستثماریة بمبلغ    ٤۰إلى  

قبل   من  (  شركةسعودي)  العقاري  ۹۲۰۰شركة  م:  ۲۰۲۰أدفیزوري كورب  السعودیة  )للتقییم  "الھیئة  من  بترخیص   ،
للمقیمین المعتمدین". یتم تصنیف القیمة العادلة لجمیع العقارات االستثماریة على أنھا من المستوى الثالث للقیمة العادلة.  

القیمة العادلة لھذه العقارات باستخدام التدفقات النقدیة المتوقعة لھذه  یتم استخدام طریقة التدفقات النقدیة المخصومة لقیاس  
 العقارات االستثماریة والمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال. 

 
 تم توزیع االستھالك المحمل للسنة على التكلفة المباشرة.

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۲ 

 الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة  .۱۰
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱۳۲٫٤۲۱٫۷٦۸   ۱۳٦٫۹۲۲٫٤٦۰ ینایر ۱الرصید كما في  
 --    ٤٤٫٥٤٤٫٤۳٦ استثمار خالل السنة

 ۲۱٫٦۰۹٫۱۷۱   ۲۳٫٦۸۲٫٤٥۹ حصة الشركة في نتائج شركات زمیلة، بالصافي 
حصة في خسائر اكتواریة في شركات زمیلة معترف بھا في الدخل الشامل  

 )۲٫۰۸۲٫٥۱۲( ) ۱۲٥٫٤۸٥( األخر
 ) ۱٥٫۰۲٥٫۹٦۷( ) ۱۷٫۰۰۳٫٤۰۹( توزیعات أرباح مستلمة خالل السنة

   
 ۱۳٦٫۹۲۲٫٤٦۰   ۱۸۸٫۰۲۰٫٤٦۱ دیسمبر ۳۱كما في 

 
 م مما یلي:۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱یتكون االستثمار في الشركات الزمیلة كما في  ۱۰-۱

 
 القیمة الدفتریة  الملكیة الفعلیةنسبة  بلد التأسیس النشاط الرئیسي الشركات الزمیلة 

 
 م ۲۰۲۰ م ۲۰۲۱  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

الشركة الدولیة لتوزیع  
المیاه المحدودة 

 (اإلیضاح أ)

أعمال الصرف  
الصحي وتنقیة المیاه 
 وتأجیر معدات المیاه 

المملكة 
العربیة 
 ۸٤٫۰٤٤٫۹٤٦ ۹۰٫۱۹۹٫۷۹۳ ٪ ٥۰ ٪٥۰ السعودیة

       
شركة خدمات المیاه 

والبیئة السعودیة 
 (اإلیضاح ب)  

أعمال الكھرباء  
والمیاه واألعمال 

المیكانیكیة والصیانة 
 والتشغیل 

المملكة 
العربیة 
 ٦٫٦٦۰٫۸٥٥ ٤٫٤۸۰٫۳۲٦ ٪ ۳۱٬۸٥ ٪۳۱٬۸٥ السعودیة

       
شركة الجبر تالكي  
 السعودیة المحدودة  

مقاوالت، إنشاءات  
وعملیات صیانة 

 المصانع والمخازن 

المملكة 
العربیة 
 ٤۳٫۸۱٤٫٦٦۱ ٤۸٫٦۳۸٫۱٦۲ ٪ ۳۳٬۳ ٪۳۳٬۳ السعودیة

       
شركة زنمت اس ایھ 
 فادوز (اإلیضاح ج)

التخزین والتداول  
 والوساطة في السلع 

إمارة 
 ۲٫٤۰۱٫۹۹۸ ۲٫۱۸۷٫۹٦۹ ٪ ۱۹ ٪۱۹ لختنشتاین 

       
شركة جرین دوم  
 القابضة المحدودة

وإدارة استثمار 
الشركات التي تقدم  

 خدمات لوجستیة 

اإلمارات 
العربیة 
 --  ٤۲٫٥۱٤٫۲۱۱ --  ٪۲٤ المتحدة

       
     ۱۸۸٫۰۲۰٫٤٦۱ ۱۳٦٫۹۲۲٫٤٦۰ 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۳ 

 الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (یتبع) . ۱۰
 

لیس لدى الشركة األم أي سیطرة مباشرة على إدارة وعملیات الشركة الدولیة لتوزیع المیاه المحدودة وبالتالي تم  )أ
 تصنیفھا كاستثمار في شركة زمیلة ویتم المحاسبة عنھا على ھذا النحو. 

 
تابعة)، المملوكة ٪ لشركة كنداسة لخدمات المیاه (شركة  ٤۹شركة خدمات المیاه والبیئة السعودیة مملوكة بنسبة   )ب

 ٪ للشركة األم. ٦٥بنسبة 
 
ایھ فادوز مملوكة بنسبة   )ج المحدودة (شركة ۲٥شركة زنمت اس  التجارة والصادرات  لتنمیة  السعودیة  للشركة   ٪

 ٪ للشركة األم. ۷٦تابعة)، المملوكة بدورھا بنسبة 
 

المساھمین المؤسسین في شركة "جرین ملیون لایر سعودي كأحد    ٤٤٫٥خالل السنة، استثمرت شركة "تصدیر"   )د
٪  ۳۱٫٦دوم القابضة المحدودة" التي تأسست خالل السنة الحالیة. شركة جرین دوم القابضة المحدودة مملوكة بنسبة  

 ٪ للشركة األم. ۷٦لشركة تصدیر، وھي مملوكة بنسبة 
 

 ة: فیما یلي ملخص المعلومات المالیة للشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكی
 

 
 

 الشركات الزمیلة

الشركة الدولیة  
لتوزیع المیاه  

 المحدودة 
شركة خدمات المیاه  

 والبیئة السعودیة 
شركة الجبر تالكي  

 المحدودة 

 
شركة زینمنت  
 اس ایھ فادوز 

شركة جرین دوم  
 اإلجمالي  القابضة المحدودة 

 سعودي لایر  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
       م۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱

       
 ٤۱٥٫٤۹۲٫٥۳۳ ۱٦۸٫٤۳۹٫۸٤۱ ٥٫۳۰۰٫۹٦۳ ٥۱٫٤۸۷٫۷۳۹ ٥٫۷۰٦٫۳۱٥ ۱۸٤٫٥٥۷٫٦۷٥ الموجودات غیر المتداولة

 ۲٥٦٫٥۲۷٫۲٦٦ ۱٥٫۸۳۱٫۱۳۲ ۳٫۸۱۸٫۸۳۹ ۱٤۰٫۲۷۰٫۲٥۹ ۳٫۹۳۹٫٤۲۰ ۹۲٫٦٦۷٫٦۱٦ الموجودات المتداولة 
 ) ۱۰۳٫٥٤۳٫۹۳۱( ) ٤۹٫۸۹٤٫۳۲۰( --  ) ۳۸٫۱۸۰٫۸٦٥( --  ) ۱٥٫٤٦۸٫۷٤٦( المطلوبات غیر المتداولة 

 ) ۱۱٦٫۲۷٤٫۱۳۰( ) ۷٫٤۸۰٫۰۰۰( ) ٤۸٦٫٤۷۸( ) ۲۷٫٥۸٦٫٥٦۰(   ٥۰۳٫۸۱۳ ) ۸۱٫۲۲٤٫۹۰٥( المطلوبات المتداولة 
   ٤٥۲٫۲۰۱٫۷۳۸ ۱۲٦٫۸۹٦٫٦٥۳   ۸٫٦۳۳٫۳۲٤   ۱۲٥٫۹۹۰٫٥۷۳   ۱۰٫۱٤۹٫٥٤۸   ۱۸۰٫٥۳۱٫٦٤۰ صافي الموجودات 

       
 ٥٦۹٫۱۲٥٫٥٤٦ ۱۰۱٫۸۷٦ ۳٫۲۳۷٫۹۳٤   ۲۷٦٫٤٥۷٫۷۰٦   ٤٫۲۷٥٫۹۹۹   ۲۸٥٫۰٥۲٫۰۳۱ اإلیرادات 

 ٥۸٫۲۱۰٫۰٦۰ ) ٦٫٤۱۲٫٥۹۰( ۲٫۹۷٥٫۱٤٦   ٤۱٫۷۷٤٫٦۸۳ ) ٤٥۰٫۰٥٦(   ۲۰٫۳۲۲٫۸۷۷ ربح السنة 
 ) ۳٦۹٫۹۰۰( --  --  ) ۳٥٦٫۷۱۷( --  ) ۱۳٫۱۸۳( الدخل الشامل اآلخر 

 ٥۷٫۸٤۰٫۱٦۰ ) ٦٫٤۱۲٫٥۹۰( ۲٫۹۷٥٫۱٤٦   ٤۱٫٤۱۷٫۹٦٦ ) ٤٥۰٫۰٥٦(   ۲۰٫۳۰۹٫٦۹٤ الشامل إجمالي الدخل 
الحصة في الدخل الشامل  

 ) ۱۲٥٫٤۸٦( --  --  ) ۱۱۸٫۸۹٤( --  ) ٦٫٥۹۲( اآلخر  
الحصة في الربح /  

 ۲۳٫٦۸۲٫٤٥۹ ) ۲٫۰۳۰٫۲۲٦( ۷۲۳٫۳۹۲ ۱٥٫۰٤۸٫۳۸۳ ) ۲۲۰٫٥۲۸(   ۱۰٫۱٦۱٫٤۳۸ (الخسارة) 
 ) ۱۷٫۰۰۳٫٤۰۹( --  ) ۹۳۷٫٤۲۱( ) ۱۰٫۱۰٥٫۹۸۸( ) ۱٫۹٦۰٫۰۰۰( ) ٤٫۰۰۰٫۰۰۰( توزیعات أرباح مستلمة  

 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥٤ 

 الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة (یتبع) . ۱۰
 

      

 الشركات الزمیلة 

الشركة الدولیة  
لتوزیع المیاه  

 المحدودة

شركة خدمات 
المیاه والبیئة 

 السعودیة
شركة الجبر  
 تالكي المحدودة

شركة 
زینمنت اس 

 اإلجمالي ایھ فادوز 
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

      م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
      

   ۲۸٥٫۳۰۰٫۳۹۹   ٤٫٥۰٥٫۳٦٤   ۷٦٫۲۹۱٫۰۰٦   ٦٫۱۷۱٫٥٥٥ ۱۹۸٫۳۳۲٫٤۷٤ موجودات غیر متداولة
   ۲۱۸٫٤٤۷٫۸۲۳   ٦٫۱۹۲٫۹۰۹   ۱۲٤٫۸۳۹٫۷۸۳   ۸٫۱۲۰٫۰٦٤   ۷۹٫۲۹٥٫۰٦۷ موجودات متداولة

 ) ٥۳٫۲٦۹٫۲۸۷( --  ) ٤۰٫۹۹۹٫۷۳۸( --  ) ۱۲٫۲٦۹٫٥٤۹( مطلوبات غیر متداولة
 )۱٤۷٫۱۰٦٫٥۲۳( ) ۹۰۹٫۸٥۸( ) ٤۸٫۳٦۱٫۱۸٦( ) ٦۹۹٫٦٤۱( ) ۹۷٫۱۳٥٫۸۳۸( المطلوبات المتداولة 
   ۳۰۳٫۳۷۲٫٤۱۲   ۹٫۷۸۸٫٤۱٥   ۱۱۱٫۷٦۹٫۸٦٥   ۱۳٫٥۹۱٫۹۷۸   ۱٦۸٫۲۲۲٫۱٥٤ صافي الموجودات

      
   ٥۳۲٫۸۱۷٫٦٥۷   ۲٫٤٤۳٫۰۰۸   ۲٦۰٫۷۰۰٫۱۱۳   ۸٫۹۱۷٫٦۲۳   ۲٦۰٫۷٥٦٫۹۱۳ اإلیرادات
   ٥٦٫۷۱۱٫۰۰۱   ۲٫۳۳۱٫۳۲٥   ٤۰٫۱۳۸٫۱٥۹   ۱٤٫۸۳۳   ۱٤٫۲۲٦٫٦۸٤ ربح السنة 

 )٥٫٤۹۱٫٦۲٦( --  )۳٫۹۷۸٫٦۲٦( --  )۱٫٥۱۳٫۰۰۰( اآلخر الدخل الشامل 
   ٥۱٫۲۱۹٫۳۷٥   ۲٫۳۳۱٫۳۲٥   ۳٦٫۱٥۹٫٥۳۳   ۱٤٫۸۳۳   ۱۲٫۷۱۳٫٦۸٤ إجمالي الدخل الشامل 

الحصة في الدخل الشامل  
 )۲٫۰۸۲٫٥۱۲( --  )۱٫۳۲٦٫۰۷٦( --  ) ۷٥٦٫٤۳٦( اآلخر 

 ۲۱٫٦۰۹٫۱۷۰ ۷٥٦٫٦۳۳ ۱٤٫٦۸٥٫۹۳٤ )۱٫۰۲٤٫۲۷۰( ۷٫۱۹۰٫۸۷۳ الحصة في األرباح
 ۱٥٫۰۲٥٫۹٦۷ --  ۱۱٫۰۲٥٫۹٦۷ --  ٤٫۰۰۰٫۰۰۰ توزیعات أرباح مستلمة 

 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .۱۱

 
تتكون استثمارات حقوق الملكیة من االستثمار في أسھم شركة جروث جیت كابیتال كوربوریشن ش.م.ب حركة االستثمار  

 على النحو التالي:  
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱٥٫٥۳۸٫۲۸۳ ۱٤٫۹۷۲٫۷۱٤ في بدایة السنة 
 ) ٥٦٥٫٥٦۹( ) ٦۳٫۱۸۲( التغیر في القیمة العادلة 

   
 ۱٤٫۹۷۲٫۷۱٤ ۱٤٫۹۰۹٫٥۳۲ في نھایة السنة 

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥٥ 

 الشھرة  .۱۲
 

ملیون لایر سعودي عند االستحواذ على شركة كنداسة لخدمات المیاه، شركة تابعة   ۹٫۳سجلت المجموعة شھرة بمبلغ  
ملیون لایر سعودي ونتج عن ذلك    ۰٫٥للمجموعة. الحقاً، تم تسجیل انخفاض في الفترات السابقة في قیمة الشھرة بمبلغ  

 ملیون لایر سعودي). ۸٫۸م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۸٫۸صافي قیمة دفتریة بمبلغ 
 

لتحدید إذا كان ھناك انخفاض في قیمة الشھرة سنویا أو عند وجود مؤشر على حدوث مثل   الشھرة  تقوم اإلدارة بفحص
ذلك االنخفاض. وألغراض فحص االنخفاض في القیمة یتم توزیع الشھرة على الشركة التابعة (أي الوحدة المولدة للنقد).  

ب القیمة قید االستخدام باستخدام توقعات التدفق وقد تم تحدید المبلغ القابل لالسترداد من وحدة تولید النقد على أساس حسا
 النقدي على أساس الموازنات المالیة المعتمدة من قبل مجلس إدارة كنداسة.

 
 م، تمت مراجعة القیمة الدفتریة للشھرة ولم یتم تحدید أي انخفاض في القیمة.۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 المخزون، بالصافي  .۱۳

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۳۰٫۳٦۷٫۰۰۰   ۳٦٫۰۹۹٫۱۱۸ قطع غیار
 ۲۱۸٫٤٦۷   ۱٫٤۲۰٫۰۰۳ مواد خام ومستلزمات وكیماویات

 ۷۱٥٫۰۰۲   ۲۰٤٫۲۹۷ وقود، زیوت ومیاه محالة 
 ۳۷٫۷۲۳٫٤۱۸ ۳۱٫۳۰۰٫٤٦۹ 

 ) ۱۱٫٦۷۲٫٤۷۷( ) ۱۱٫۷۸۸٫٤۲۱( یخصم: مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة
   
 ۲٥٫۹۳٤٫۹۹۷ ۱۹٫٦۲۷٫۹۹۲ 
 

  الحركة في مخصص المخزون المتقادم ھي كما یلي:
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۸٫۰۱۱٫٥۸٦   ۱۱٫٦۷۲٫٤۷۷ في بدایة السنة 
 ۳٫٦٦۰٫۸۹۱   ۱۱٥٫۹٤٤ المحمل للسنة  

   
 ۱۱٫٦۷۲٫٤۷۷   ۱۱٫۷۸۸٫٤۲۱ في نھایة السنة 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥٦ 

 الذمم المدینة التجاریة والمدفوعات مقدما والذمم المدینة األخرى .۱٤
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱۰۲٫٦۹٦٫۷۱۷   ۹٦٫۲۱۱٫۷۸۸ ) ۳٤ذمم مدینة تجاریة، بالصافي (اإلیضاح 
 ۱۹٫۹٦۲٫۰۷۸   ٥۷٫٦٦۲٫۰۷۲ مدفوعات مقدما وذمم مدینة أخرى

 ۲٫۷۷۰٫۲۲٥   ۲٫۸٦۷٫٤۳٦ )۳۲تأمین (اإلیضاح ودائع 
 ۷٫٥۱۱٫۹۰۷ ٥٫۰٥۲٫۳۲۷ دفعات مقدما إلى موردین

   
 ۱٦۱٫۷۹۳٫٦۲۳ ۱۳۲٫۹٤۰٫۹۲۷ 

 
 النقد وما في حكمھ .۱٥

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۲۳٤٫۰۹۰   ۲٥۸٫۲٤۷ النقد في الصندوق
 ۳۳٦٫۲۹۹٫۸۳۷   ٦۸۷٫۰۷۲٫۷۱۸ نقد لدى البنوك 

 --    ۲۰٥٫۰٤۳٫۱۲٦ ) ۱-۱٥ودائع مرابحة (اإلیضاح 
   
 ۸۹۲٫۳۷٤٫۰۹۱   ۳۳٦٫٥۳۳٫۹۲۷ 

 
تم إیداع ودائع المرابحة لدى بنوك تجاریة محلیة تستحق خالل فترة استحقاق أصلي أقل من ثالثة أشھر بعائد مالي   ۱-۱٥

 حسب األسعار السائدة في السوق. 
 

 رأس المال .۱٦
 

في   إلى  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱كما  للشركة مقسم  والمدفوع  بھ  المصرح  المال  (  ۸۱٫٦م، رأس  دیسمبر   ۳۱ملیون حصة 
 لایر سعودي.   ۱۰ملیون حصة) قیمة كل منھا  ۸۱٫٦م:  ۲۰۲۰

 
م) وافق مساھمو الشركة في اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة على  ۲۰۲۱مایو    ٥ھـ (الموافق  ۱٤٤۲رمضان    ۲۳في  

م،  ۲۰۲۰أبریل    ۱۳م: بتاریخ  ۲۰۲۰لایر سعودي للسھم الواحد) [  ۰٫۸ملیون لایر سعودي (  ٦٥٫۲۸باح بمبلغ  توزیع أر
 لایر سعودي لكل سھم)].   ۰٫٦ملیون لایر سعودي ( ٤۸٫۹٦توزیع أرباح بمبلغ 

 
العادیة على   م) وافق مساھمو الشركة في اجتماع جمعیتھم العامة۲۰۲۱نوفمبر  ٤ھـ (الموافق ۱٤٤۳ربیع األول   ۲۹في 

لایر سعودي للسھم). تم دفع توزیعات األرباح بالكامل خالل   ۰٫٤ملیون لایر سعودي (  ۳۲٫٦٤توزیع أرباح مرحلیة بمبلغ  
 م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱السنة المنتھیة في 

 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۷ 

 االحتیاطي النظامي  .۱۷
 

سنة إلى احتیاطي نظامي حتى یبلغ ٪ من صافي ربح كل  ۱۰وفقا لنظام الشركة األساسي، فإن على الشركة تحویل نسبة  
 ٪ من رأس المال. ھذا االحتیاطي حالیا غیر متاح للتوزیع على شركاء الشركة.۳۰ذلك االحتیاطي 

 
 القروض طویلة األجل والتسھیالت البنكیة .۱۸

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۷۳٦٫۳۳۳٫۲٤۲   ۷۲۱٫۳٥۷٫۳۹٤ قروض طویلة األجل  
 ) ۷۰٫٦۷۰٫٦٦٦( ) ۷۳٫۲۱۰٫٥۲۹( یخصم: الجزء المتداول 

   
 ٦٦٥٫٦٦۲٫٥۷٦   ٦٤۸٫۱٤٦٫۸٦٥ الجزء غیر المتداول

 
م، أبرمت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (شركة تابعة للشركة) ترتیب إجارة مع ۲۰۰۷دیسمبر    ۳في   )أ

ملیون لایر سعودي. تسھیالت اإلجارة مضمونة   ۱٫۲۷۱المحلیة للحصول على قرض بمبلغ    ة اثنین من البنوك التجاری
). وسیتم سداد القرض على أقساط  ٦مقابل ممتلكات ومعدات شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (اإلیضاح  

البنوك السعودیة    م.یترتب على القرض عمولة خاصة بمعدل سعر الفائدة بین۲۰۲۳نصف سنویة تنتھي في دیسمبر  
 زائد ھامش متفق علیھ (انظر اإلیضاح "ج" أدناه).

 
 م، دخلت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة في ترتیب إجارة مع اثنین من البنوك۲۰۱٦سبتمبر    ۲۸تاریخ    )ب

بمبلغ    التجاریة التسھیل    ۲٦۰المحلیة للحصول على قرض  أن  القائمة. كما  لتوسیع مراسیھا  ملیون لایر سعودي 
). وسیتم سداد  ۱-۸بحر األحمر المحدودة (اإلیضاح  مضمون أیضاً مقابل حقوق امتیاز المیناء لشركة محطة بوابة ال

م. یترتب على القرض عمولة خاصة بمعدل سعر الفائدة  ۲۰۲۳القرض على أقساط نصف سنویة تنتھي في دیسمبر  
 بین البنوك السعودیة زائد ھامش متفق علیھ (انظر اإلیضاح (ج) أدناه).

 
على   والبنوكن شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة  م، اتفق كل م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في   )ج

تعدیل اتفاقیات القروض أعاله. إن ھذه التعدیالت، من بین أمور أخرى، تضمنت تعدیل السعر المطبق من سایبور  
لستة أشھر إلى سایبور لثالثة أشھر وانخفض بذلك الھامش لیكون من دفعات معدلة نصف سنویة إلى دفعات ربع  

م االستحقاق من  سنویة  مدة  تمدید  إلى  ۲۰۲۳ع  مقابل  ۲۰۳۰م  بممتلكات ومعدات  اإلجارة مضمونة  تسھیالت  م. 
ممتلكات ومعدات شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة. وقد تم تقییم التعدیالت على مدد االتفاقیات من الناحیة 

) المالي  للتقریر  الدولي  المعیار  على ضوء  والنوعیة  "األ۹الكمیة  اإلدارة )  توصلت  لذلك،  نتیجة  المالیة".  دوات 
لالستنتاج بأن التعدیالت في مدد االتفاقیة لم تؤد إلى تعدیل جوھري وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي للتقریر المالي  

ملیون لایر سعودي   ۳۱٬۹٦) "األدوات المالیة". وبناًء علیھ، نتج عن التعدیالت تحقیق مكسب في أول یوم بمقدار  ۹(
القروض (اإلیضاح  ت اتفاقیات  تاریخ سریان تعدیل مدد  الخسارة كما في  الربح أو  قائمة  بلغ  ۳۹م تسجیلھا في   .(

م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۲۲٫۷م ما قیمتھ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱الرصید غیر المطفأ لمكاسب التعدیل كما في  
 جارة باستخدام معدل الفائدة الفعلي.ملیون) الذي سیتم إطفاؤه على مدى المدة المتبقیة لتسھیل اإل ۲۷٫۸٥

 
سیتم اطفاء الجزء غیر المطفأ لإلیجارات المدفوعة مقدماً والرسوم األخرى المدفوعة للبنوك على مدى الفترة المتبقیة  )د

 لتسھیل اإلجارة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعال. 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۸ 

 القروض طویلة األجل والتسھیالت البنكیة (یتبع)  .۱۸
 
المحدودة على تسھیل بحد    شركة محطة بوابة البحر األحمرم، حصلت  ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱خالل السنة المنتھیة في   )ه

م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۹٥ملیون لایر سعودي مقابل دمج وتوسعة أنشطة المیناء. وتم سحب مبلغ    ۷٥۰أقصاه  
المحدودة رسوم   شركة محطة بوابة البحر األحمر  ) كما في تاریخ قائمة المركز المالي. تدفعلایر سعودي  ملیون  ٤٥

الرصید   على  ھامش  زائد  السایبور  بحسب  الدفع  یستحق  علیھ  متفق  وربح  المسحوب  غیر  الرصید  على  التزام 
المسحوب. تم تأجیل رسوم االلتزام وإطفائھا كجزء من سعر الفائدة الفعال. سیتم سداد القرض على دفعات لربع 

 م. القرض مضمون مقابل موجودات تتعلق بأعمال الدمج والتوسعة.۲۰۳۳م وینتھي في ۲۰۲۳سنویة ابتداًء من 
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۷۳۱٫٤٦۱٫۹۷۳ ۷۱۸٫۲٥۷٫٤۹٦ قروض طویلة األجل  
 ) ٦۸٫۸۹۹٫۲۹٥( ) ۷۱٫٤۳۹٫۱٥۸( یخصم: الجزء المتداول (اإلیضاح أدناه) 

   
 ٦٦۲٫٥٦۲٫٦۷۸   ٦٤٦٫۸۱۸٫۳۳۸ الجزء غیر المتداول

 
م، دخلت شركة كنداسة (شركة تابعة للشركة) في ترتیب للحصول على تسھیالت طویلة األجل  ۲۰۱٦خالل سنة   )و

ملیون لایر سعودي لتمویل إنشاء محطة تحلیة میاه جدیدة. القرض محمل بعمولة بأسعار   ۲٤مع بنك تجاري بمبلغ  
(سایبور زائد ھامش متفق علیھ) ویسدد على أقساط ربع سنویة تبدأ بعد سنة واحدة من أولى دفعات القرض.  تجاریة  

ة اس، سحبت شركة كندم۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱یتم تأمین القرض برھن ثانوي على ممتلكات ومعدات شركة كنداسة. في  
 ملیون لایر سعودي.   ۲٤إجمالي التسھیالت البالغة  ملیون لایر سعودي) من    ۸٫٥م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ۸٫٥

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ٤٫۸۷۱٫۲٦۹ ۳٫۰۹۹٫۸۹۸ قرض طویل األجل 
 )۱٫۷۷۱٫۳۷۱( ) ۱٫۷۷۱٫۳۷۱( یخصم: الجزء المتداول 

   
 ۳٫۰۹۹٫۸۹۸ ۱٫۳۲۸٫٥۲۷ الجزء طویل األجل 

 
 المجموعة مقومة باللایر السعودي. جمیع قروض  )ز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٥۹ 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  .۱۹
 

تدیر الشركة والشركات التابعة لھا برنامج / خطة مكافآت نھایة الخدمة للموظفین غیر ممولة لموظفیھا الدائمین. فیما یلي 
 الحركة في التزام المنافع المحددة على مدى السنة: 

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۳۹٫٤۷۰٫۰٥۹ ٤۸٫۱۲٦٫٤٥٥ في بدایة السنة 
   

   المدرج في قائمة الربح أو الخسارة 
 ٦٫۰٤٥٫۰۹۲ ۸٫۲۱۷٫۹٦۳ تكلفة الخدمة الحالیة 

 ۱٫۱۹۱٫۹۱٤ ۱٫۲٥٤٫۸۲۱ تكلفة الفوائد
 ۹٫٤۷۲٫۷۸٤ ۷٫۲۳۷٫۰۰٦ 

   الدخل الشامل اآلخرمتضمن في قائمة 
 ٥٫۸٦٤٫۹۲۱ ۱٤۸٫٦۳٦ خسارة إكتواریة

   
 )٤٫٤٤٥٫٥۳۱( ) ٤٫۹۹۳٫۱٥۲( منافع مدفوعة

   
 ٤۸٫۱۲٦٫٤٥٥ ٥۲٫۷٥٤٫۷۲۳ في نھایة السنة 

 
 االفتراضات اإلكتواریة 

مخاطر   رواتب،  آخر  مخاطر  أھمھا  اإلكتواریة،  المخاطر  من  العدید  إلى  المحددة  المنافع  خطة  معدل تتعرض  تقلبات 
 الخصم/الفائدة، مخاطر طول مدة الخدمة ومخاطر التضخم. 

 
 فیما یلي االفتراضات اإلكتواریة األساسیة في تاریخ التقریر: 

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
   

 ٪ ۲٬۷٥ ٪۲٬۹٦ معدل الخصم 
 ٪ ۳ ٪۳ نمو الرواتب في المستقبل / معدل زیادة الرواتب المتوقع 

 ٪ ۲ ٪۲ تضخم األسعارمعدل 
 سنة  ٦۰ سنة ٦۰ سن التقاعد 

 
 سنة).  ۱۲٫٥۳م: ۲۰۲۰سنة ( ۱۳٫٥۲٥یبلغ المتوسط المرجح لمدة التزام المنافع المحددة   
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۰ 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین (یتبع)  . ۱۹
 

  نقطة أساس فیما یلي:  ۱۰۰تتمثل حساسیة التزام المنافع المحددة للتغیرات في سعر الخصم بمقدار 
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 )۸٫۰۰۱٫۹۸٦( ) ۷٫۱۳٥٫۰۷۷( زیادة في معدل الخصم  
 ۸٫۰۰۱٫۹۸٦ ۷٫۱۳٥٫۰۷۷ نقص في معدل الخصم 

 ۱۱٫۳۷٤٫۸٥۷ ۹٫۱٥۰٫۱۹٦ الرواتبالزیادة في نمو 
 )۸٫۹۸۸٫٦۸۸( ) ۷٫٥٥۲٫٤۸٦( النقص في نمو الرواتب

 
  المخصصات طویلة األجل .۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱٫۸۲۱٫۲٥۷ ۱٫۹۰۰٫٤٤۲ مخصص تكالیف تفكیك (اإلیضاح أ)
 ۱٦۲٫۹٦۷ ۱۳۳٫٥۸٥ أخرى 

   
 ۲٫۰۳٤٫۰۲۷ ۱٫۹۸٤٫۲۲٤ 

 
 مخصص تكالیف تفكیك  )أ

 
 عاماً.    ۱۷تمثل تكلفة إزالة المصنع الخاص بكنداسة، شركة تابعة، من األرض المؤجرة من ھیئة الموانئ لمدة 

 
 األدوات المالیة المشتقة  .۲۱

 
م، أبرمت شركة محطة بوابة البحر األحمر عقد مقایضة معدل الربح المستحق ۲۰۱۸دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في  

 م  ۲۰۲۳یونیو  ۳۰في 
 

العادلة واالسمیة   القیمة  یلي  فیما  النقدي.  للتدفق  تحوط  كاحتیاطي  التحوط  أدوات  یتم تصنیف  التحوط،  لغرض محاسبة 
  للمشتق:

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۳۳۲٫۸۹۸٫۳۰۰   ۲۲۸٫۹٦٦٫٤۷۲ القیمة االسمیة 
   

 ۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦   ٥٫٦٦۲٫۳٦۱ القیمة العادلة السالبة  
 

ملیون لایر    ٥٫۹٦م، كان صافي الربح غیر المحقق  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱تم تقییم التحوط لیكون ساري المفعول، وكما في  
 ملیون لایر سعودي) تم إدراجھ في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.   ۰٫۹٦م:  ۲۰۲۰(الخسارة غیر المحققة في  سعودي  

 
دیسمبر   ۳۱من المتوقع أن یؤثر المبلغ الموضح كاحتیاطي تحوط للتدفقات النقدیة في قائمة الدخل الشامل الموحدة كما في  

 السنوات القادمة.  م على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في۲۰۲۱
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۱ 

 الذمم الدائنة التجاریة والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرى .۲۲
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱۲٦٫۱۹٤٫۸۷۷   ۱٤٥٫۸۳٦٫۲۹٤ مطلوبات مستحقة 
 ٦٫۰٥۳٫۰۲۱   ٤٫۳۷۳٫۹۲۰ إیرادات غیر مكتسبة

 ۸۰٫٤۷۹٫۹۷۷ ٥٤٫۰٦۰٫۹۹۳ ذمم دائنة تجاریة  
 ٤۰٦٫٥۰۱  ۱۲٫٥٥۰ دفعات مقدمة من عمالء

 ۸٥۷٫۲۸۹   ۲٫٤۳۰٫۲۸۲ أموال محتجزة دائنة
 ۷٫٤٦۳٫۰۳۳   ۲٦٫٦۰۹٫٤٥۳ المدفوع إلى ھیئة میناء جدة اإلسالمي

 ۲٥٫٦٦۲٫٤۸۳   ۲۷٫٤٤٤٫٥٦۱ ذمم دائنة أخرى 
   
 ۲٦۰٫۷٦۸٫۰٥۳ ۲٤۷٫۱۱۷٫۱۸۱ 

 
تتعلق اإلیرادات غیر المكتسبة بشكل أساسي باإلیجارات المستلمة مقدماً والتي یتم إثبات إیراداتھا بمرور الوقت. تم إثبات 

 م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱م كإیرادات خالل السنة المنتھیة في ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱جمیع اإلیجارات غیر المكتسبة كما في 
 

 ار موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإلیج .۲۳
 

  فیما یلي القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام المعترف بھا والحركة خالل الفترة:
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 

   التكلفة: 
 ۲٥٦٫٦۲۲٫۳۱۷ ۱۰۱٫۰۸۱٫۰٦۸ في بدایة السنة 

 )۱٤۷٫۳٤۰٫۱۹٥(   ۲٥٦٫٥٦۸ تعدیل عقود إیجار (اإلیضاح أدناه) 
 ٤٫٥٥۲٫۲۷٤   ۹٫۳٤٤٫۸٦٤ إضافات خالل السنة 

 ) ۱۲٫۷٥۳٫۳۲۸( --  عقد إیجار ملغى خالل السنة 
   
 ۱۱۰٫٦۸۲٫٥۰۰ ۱۰۱٫۰۸۱٫۰٦۸ 

   االستھالك:
 ) ۱٤٫۷۹۷٫۰۷۷( ) ۱٤٫۱٦۲٫۸۱٥( استھالك متراكم 
 )٦٫۸٦٦٫٦۸۰( ) ٦٫۰۳۸٫٤۱٥( استھالك السنة 

 ) ۳٥۱٫۹۱۷( ) ۳٤۹٫۰۳۳( موجودات تحت التنفیذ) اإلھالك للسنة (مرسمل في 
 ۷٫۸٥۲٫۸٥۹ --  متعلق بعقد معدل وملغى 

 ) ۱٤٫۱٦۲٫۸۱٥( ) ۲۰٫٥٥۰٫۲٦۳( استھالك متراكم 
   

 ۸٦٫۹۱۸٫۲٥۳ ۹۰٫۱۳۲٫۲۳۷ صافي القیمة في نھایة السنة
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۲ 

 موجودات حق االستخدام وعقود اإلیجار (یتبع)   .۲۳
 

 فیما یلي القیم الدفتریة لمطلوبات عقود اإلیجار والحركة خالل الفترة:
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۲٤۷٫۰۱٦٫٤۳۸ ۹۱٫٦۳۱٫۷۲۷ في بدایة السنة: 
 --  ۹٫٥۰۹٫۲۹۲ إضافات خالل السنة 

 )۱٤۷٫۳٤۰٫۱۹٥(   ۲٥٦٫٥٦۸ عقود إیجار (اإلیضاح أدناه) تعدیل 
 ۲٫۳٤۲٫٥٤٤   ۲٫٥۹۷٫۷۷۹ محمل فوائد السنة  

 ۳٫۹۲۳٫۲۷٤   ۲٫٤٦۲٫۳٥۷ إلغاء مطلوبات عقود إیجار (المرسملة في األعمال تحت التنفیذ)  
 )۹٫٤۰۲٫٤۲۰( ) ۸٫۹۲۲٫۰۳٤( دفعات مطلوبات عقود اإلیجار خالل السنة  

 )٤٫۹۰۷٫۹۱٤( --  وملغى متعلق بعقد معدل 
   

 ۹۱٫٦۳۱٫۷۲۷ ۹۷٫٥۳٥٫٦۸۹ في نھایة السنة
   

 ۷٫۰۳۳٫۹٥٥   ۸٫۷۳۹٫٥۷٦ مطلوبات عقود اإلیجار الحالیة
 ۸٤٫٥۹۷٫۷۷۲   ۸۸٫۷۹٦٫۱۱۳ مطلوبات عقود اإلیجار غیر المتداولة 

   
 ۹۷٫٥۳٥٫٦۸۹ ۹۱٫٦۳۱٫۷۲۷ 
 

المنتھیة في   السنة  للشركة األم ، عقًدا معدالً مع ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱خالل  م، أبرمت شركة تصدیر، وھي شركة تابعة 
"شركة جدة للتنمیة والتطویر العمراني" یتعلق باستئجار أرض لبناء وتطویر منطقة لوجستیة. وفقًا التفاقیة اإلیجار المعدلة،  

 اض مماثل في اإلیجار السنوي للسنوات الحالیة والمستقبلیة. فإن مساحة األرض أقل من ذي قبل مع انخف
 

 فیما یلي المبالغ المثبتة في الربح أو الخسارة: 
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۷٫۲۱۸٫٥۹۷ ٦٫۳۸۷٫٤٤۸ مصروف استھالك موجودات حق االستخدام 
 ۲٫۳٤۲٫٥٤٤ ٥٫۰٦۰٫۱۳٦ إیجارأعباء فوائد على مطلوبات عقود 

   
 ۹٫٥٦۱٫۱٤۱ ۱۱٫٤٤۷٫٥۸٤ إجمالي المبلغ المثبت في الربح أو الخسارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۳ 

 اإلیرادات من مبیعات البضائع والخدمات  .۲٤
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ٦۸٤٫۲۹۰٫٥٦٥   ۷۲۳٫۸۸۱٫٦٥٤ خدمات شحن وتفریغ 
 ۹۲٫۲٤۷٫۹۰٦ ۹٦٫۳٤۰٫٤۷٥ میاه صالحة للشرببیع 

 ۸٥٫۰۹۲٫۸۳٥   ۱۰۰٫۹۷۸٫۲۱۱ إیجارات وخدمات دعم 
   
 ۹۲۱٫۲۰۰٫۳٤۰   ۸٦۱٫٦۳۱٫۳۰٦ 

 
یتم توفیر خدمات الشحن والتفریغ بناًء على األسعار المحددة مسبقًا. تستند مبیعات السلع والخدمات وإیرادات اإلیجارات   ۱-۲٤

التعاقدیة المتفق علیھا. یفي الكیان بالتزام األداء عند تسلیم البضائع والخدمات للعمالء. تتم جمیع األنشطة إلى المعدالت 
 المولدة لإلیرادات للمجموعة في المملكة العربیة السعودیة. 

 
 التكالیف المباشرة  .۲٥

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۳۲۱٫۷٤٤٫۹۰٤   ۳٤۱٫٥۱٦٫۲٤۷ وخدمات تحمیل تكلفة شحن 
 ٦٥٫۸۹۲٫۰۷٤   ۷۰٫۱۳۸٫۸۳۸ تكلفة مبیعات المیاه الصالحة للشرب 

 ٥۰٫۲٥٤٫۷٥۳   ٦۳٫۰۷۳٫۳۸۱ تكلفة إیجارات وخدمات دعم 
   
 ٤۷٤٫۷۲۸٤   ٫٤٦٦۳۷٫۸۹۱٫۷۳۱ 

 
 مصروفات البیع والتوزیع  .۲٦

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۷٫٤۳۱٫۲۷۹ ۷٫۳٥٥٫۰۲۷ ) ٤-٦استھالك (اإلیضاح 
 ٥٫۰٤۷٫٥٥۲   ٥٫٤٥٦٫۹٦۰ رواتب وأجور ومنافع 

 ٤٥۲٫۹۱٤   ٦۳۲٫۸۲۱ منافع واتصاالت 
 ٤٫٤٤۸٫۲۸٥   ٦٦٤٫٥۱۹ اإلعالن والتسویق

 ۱٫۰٤۷٫٥٥۱ ۱٫٤۹۳٫٥۳۰ )۳٤خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدینة التجاریة (اإلیضاح 
 ۱۲٥٫۰۲٥ ٦۸٫٥٤۲ )۳-۸إطفاء (اإلیضاح 

 ٤۱۲٫۱۱۳   ٤۱۲٫۱۱۳ استھالك موجودات حق االستخدام 
 ۱٫۸٦۰٫٥۹۹ ٤۹۹٫٥٤۹ أخرى 

   
 ۱٦٫٥۸۳٫۰٦۱   ۲۰٫۸۲٥٫۳۱۸ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦٤ 

 المصروفات العمومیة واإلداریة  .۲۷
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۹۷٫۰٥۰٫۳۳۷   ۹۸٫۷۰۱٫٦٥۲ ومنافع رواتب وأجور 
 ۱۲٫۹۱۰٫٦٥۱   ۱۳٫۳٤۲٫۳۷٦ أتعاب قانونیة ومھنیة

 ۳٫۰۷۱٫۳۸٥   ۲٫۲۳٤٫٦۲۹ مرافق واتصاالت ولوازم مكتبیة
 ٤٫۲۰٥٫۷۹٥ ٤٫۰۰۰٫٥۳۲ ) ٤-٦استھالك (اإلیضاح 

 ۱٫۹۲٤٫۹۳۳   ۳٫٦۹۳٫٥٤۰ سفر
 ۱٫۷٦۳٫٤٥۲ ۱٫٦۲۹٫٥۱۱ )۳-۸إطفاء موجودات غیر ملموسة (اإلیضاح 

 --     -- استھالك موجودات حق االستخدام 
 ۲٥٫۷٤٥٫۲۰٦ ۲۷٫۹٤۱٫۹۷۹ أخرى 

   
 ۱٥۱٫٥٤٤٫۲۱۹ ۱٤٦٫٦۷۱٫۷٥۹ 

 
  اإلیرادات األخرى .۲۸

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۷٥٫۱٦٥٫۲۰٦ --  (ج)) ۸عكس مخصص تكلفة استبدال موجودات (اإلیضاح 
 ۱۱٫٦۱۲٫۱۳۷ ۹٫٤٦٦٫۰۰۰ عكس مخصصات انتفى الغرض منھا  

 )۳٫٤۹۸٫۷۷۳( ) ٦۰٫۲٦۱( (خسارة) / ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
 ٥٫٤٤۹٫۳۱۸ ٥٫٦٦۲٫٦٦۱ أتعاب خدمات اإلدارة وغیرھا 

   
 ۱٥٫۰٦۸٫٤۰۰ ۸۸٫۷۲۷٫۸۸۸ 
 

 المحمل للزكاة وضریبة الدخل، بالصافي  .۲۹
 

  تتكون الزكاة وضریبة الدخل المستحقة للسنة من:  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۸٫٦۰۳٫٦۳٤ ۱۲٫٦۳٦٫۰۹۸ )۱-۲۹لة المتعلقة بالشركاء السعودیین (اإلیضاح مزكاة السنة المح
السعودیین  أعباء / (عكس) ضریبة الدخل للسنة المتعلقة بالمساھمین غیر 

 ۷٫۹۰۳٫٦۳٥ ٥٫۸۰۱٫۳۳۲ )۳-۲۹(اإلیضاح 
 ) ۷۷٫٤۳۸( --  ) ۲-۲۹و  ۱-۲۹تعدیالت متعلقة بالسنوات السابقة (اإلیضاحات 

   
 ۱۸٫٤۳۷٫٤۳۰ ۱٦٫٤۲۹٫۸۳۱ 

 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦٥ 

 الزكاة وضریبة الدخل (یتبع)  .۲۹
 

 فیما یلي الحركة في مخصص الزكاة: ۲۹-۱
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ٦٫۷۱٦٫۸۹٤   ۸٫۸۰۹٫٤۹٥ في بدایة السنة 
 ۸٫٦۰۳٫٦۳٤   ۱۲٫٦۳٦٫۰۹۸ المحمل للسنة 

 ) ۹۱٫٥۹۳(  تعدیالت تتعلق بالسنة السابقة
 )٦٫٤۱۹٫٤٤۰( ) ۷٫٦٥٦٫۹٦۰( المبلغ المدفوع خالل السنة 

   في نھایة السنة 
 ۱۳٫۷۸۸٫٦۳۳ ۸٫۸۰۹٫٤۹٥ 

 
 الحركة في مخصص ضریبة الدخل الحالیة: فیما یلي  ۲۹-۲

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱٫۷۲٦٫۱٦٤   ۳٫٥۲۲٫۱۱۸ في بدایة السنة 
 ٥٫۸۹۷٫٤۸۹   ۷٫۹۲۷٫۳۱۱ أعباء متعلقة بالسنة الحالیة 

 ۱٤٫۱٥٥ --  تعدیل یتعلق بالسنوات السابقة 
 )٤٫۱۱٥٫٦۹۰( ) ٦٫٦۱٥٫۸۸۷( المدفوع خالل السنة 

   
 ۳٫٥۲۲٫۱۱۸   ٤٫۸۳۳٫٥٤۲ في نھایة السنة

 
  المكونات الرئیسیة لضریبة الدخل ھي كما یلي:  ۲۹-۳

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ٥٫۸۹۷٫٤۸۹   ۷٫۹۲۷٫۳۱۱ ) ۲-۲۹ضریبة دخل حالیة (انظر اإلیضاح 
 ۲٫۰۰٦٫۱٤٦ ) ۲٫۱۲٥٫۹۷۹( ) ٤-۲۹(انظر اإلیضاح ضریبة دخل مؤجلة 

   
 ٥٫۸۰۱٫۳۳۲   ۷٫۹۰۳٫٦۳٥ 
 

تم احتساب مخصص ضریبة صافي الربح المتعلقة بالشركاء غیر السعودیین لشركة محطة بوابة البحر األحمر بناًء على 
 ٪. ۲۰حصة الشركاء غیر السعودیین من صافي الربح المعدل للسنة بنسبة 

 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦٦ 

 الزكاة وضریبة الدخل (یتبع)  .۲۹
 

  فیما یلي الحركة في موجودات الضریبة المؤجلة خالل السنة:  ٤-۲۹
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ٤٫٤۰۷٫٦٦٥ ۲٫٤۰۱٫٥۱۹ في بدایة السنة 
 )۲٫۰۰٦٫۱٤٦( ۲٫۱۲٥٫۹۷۹ الدخل ائتمان / (مصروفات) ضریبیة مؤجلة خالل السنة المحملة على قائمة 

   
 ۲٫٤۰۱٫٥۱۹ ٤٫٥۲۷٫٤۹۸ في نھایة السنة 

 
 موقف الربوط الزكویة ٥-۲۹

 
 الشركة األم 

ملیون لایر   ۸خالل السنة، تلقت الشركة األم عرضا من لجنة التسویات بھیئة الزكاة والضریبة والجمارك ("الھیئة") لدفع  
م. أكدت إدارة الشركة األم قبولھا للجنة  ۲۰۱۳م إلى  ۲۰۰۲سعودي كتسویة كاملة ونھائیة لزكاة وضریبة السنوات من  

الوقت للھیئة وطلبت في نفس  التابعة  تلك   ۳٫۹تعدیل مبلغ    التسویة  بالفعل عن  األم  الشركة  دفعتھ  ملیون لایر سعودي 
ملیون لایر سعودي تم دفعھا    ۳٫۹ملیون لایر سعودي من خالل إظھار    ۸السنوات. قامت الھیئة بتعدیل فاتورة سداد بمبلغ  

ملیون لایر   ٤٫۱حق وقدره  م، قامت الشركة بدفع صافي المبلغ المست۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱بالفعل. خالل السنة المنتھیة في  
م  ۲۰۱٥م و  ۲۰۱٤م. خالل السنة، أصدرت الھیئة أیضا ربوطا للسنوات  ۲۰۱۳سعودي وأنھت ربط الزكاة حتى سنة  

ملیون لایر سعودي على    ۱٫٤ملیون لایر سعودي و    ۰٫٤۷م بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  ۲۰۱۸م حتى  ۲۰۱٦والسنوات  
ملیون لایر سعودي خالل السنة وانتھت  ۱٫٤ملیون لایر و  ۰٫٤۷فروضة البالغة التوالي. قبلت الشركة ودفعت الزكاة الم

م بالتزام إضافي بمبلغ ۲۰۲۰م و  ۲۰۱۹م.خالل السنة الحالیة، أصدرت الھیئة ربوطا للسنوات  ۲۰۱۸من الربط حتى سنة  
ملیون لایر   ۰٫٦٦دت  ملیون لایر سعودي. تقدمت الشركة األم باستئناف لدى الھیئة بخصوص ھذه الربوط وسد  ۲٫٦٥

٪ من المبلغ المقدر وفقًا لمتطلبات أنظمة الزكاة الجدیدة. بعد تقدیم االستئناف، أصدرت الھیئة ربوطھا ۲٥سعودي تمثل  
ملیون لایر سعودي، وقد قبلتھا سیسكو مع االعتراض. الشركة بصدد طلب    ۰٫۰۱۹المعدلة بالتزام زكاة مخفض بقیمة  

٪ من الزكاة التي تم تسدیدھا عند  ۲٥ملیون لایر سعودي والتي تتعلق بنسبة    ۰٫٦٤الھیئة عن    استرداد الزكاة الزائدة من
  تقدیم االستئناف. 

 
 الشركات التابعة 

(" "الشركات التابعة  شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وشركة البحر األحمر لتطویر الموانئ (
م وقدمت إقرارات الزكاة  ۲۰۱۳أنھت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة ربوط ضریبة الدخل مع الھیئة حتى سنة  

م منتھیاً بموجب قانون التقادم. استلمت  ۲۰۱٤م. یعتبر الربط الضریبي / الزكوي لسنة  ۲۰۲۰وضریبة الدخل حتى سنة  
م تم قبولھ ودفعھ. حتى تاریخ ھذه  ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي لسنة    ۰٫۱۱٥ربطا بمبلغ    شركة محطة بوابة البحر األحمر

 م. ۲۰۲۰م حتى ۲۰۱٦القوائم المالیة الموحدة، لم تقم الھیئة بعد برفع الربط للسنوات من 
 

. استلمت  م۲۰۲۰قامت شركة البحر األحمر لتطویر الموانئ بتقدیم إقرارات الزكاة وضریبة الدخل إلى الھیئة حتى سنة  
م تم قبولھ مع االعتراض علیھ وتم الدفع مع االعتراض. یعتبر التقییم  ۲۰۱۸شركة البحر األحمر لتطویر الموانئ ربطا لسنة  

م والسنوات السابقة نھائیاً بموجب قانون التقادم. حتى تاریخ ھذا التقریر، لم تقم الھیئة بعد برفع  ۲۰۱٥للسنوات حتى سنة  
 م. ۲۰۲۰م إلى ۲۰۱۹م والسنوات ۲۰۱۷م حتى ۲۰۱٦الربوط للسنوات من 

 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۷ 

 الزكاة وضریبة الدخل (یتبع)  .۲۹
 

 موقف الربط الزكوي (تابع)  ٥-۲۹
 

(" "الشركة التابعة  الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات المحدودة (
م. حتى  ۲۰۲۰م وقدمت إقراراتھا الزكویة حتى سنة  ۲۰۱٦أنھت الشركة التابعة ربوطھا الزكویة مع الھیئة حتى سنة  

 م. ۲۰۲۰م إلى ۲۰۱۷تاریخ ھذه القوائم المالیة الموحدة، لم تقم الھیئة بعد برفع الربط للسنوات من 
 

 (" "الشركة التابعة  شركة تشغیل الخدمات المساندة المحدودة (
م. قدمت ۲۰۱۸م حتى  ۲۰۱٦م ومن  ۲۰۰۸م حتى  ۲۰۰۷الشركة التابعة ربوطھا الزكویة مع الھیئة للسنوات من    أنھت

دیسمبر   ۳۱م حتى  ۲۰۰۹دیسمبر    ۳۱م. لم تقم الھیئة برفع الربط للسنوات من  ۲۰۲۰إسناد إقراراتھا الزكویة حتى سنة  
 م. ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱م حتى ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱م و ۲۰۱٥

 
")  شركة كنداسة "التابعة  لخدمات المیاه (

م. حتى  ۲۰۲۰م وقدمت إقراراتھا الزكویة حتى سنة  ۲۰۱٥أنھت الشركة التابعة ربوطھا الزكویة مع الھیئة حتى سنة  
 م. ۲۰۲۰م إلى ۲۰۱٦تاریخ ھذه القوائم المالیة الموحدة، لم تقم الھیئة بعد برفع الربط للسنوات من 

 
 ربحیة السھم .۳۰

 
العادیة في الشركة األم على  یتم احتساب   إلى مالكي األسھم  العائد  الفترة  السھم األساسیة عن طریق قسمة ربح  ربحیة 

 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة خالل السنة. 
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱۳۹٫٤۱۲٫۹۲٤ ٥۷٫۸۷۸٫۳۱۸ العادیین للشركة األم ربح السنة العائد إلى الشركاء 
 ۸۱٫٦۰۰٫۰۰۰ ۸۱٫٦۰۰٫۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة

 ۱٬۷۱ ۰٬۷۱ ربحیة السھم األساسیة والمخفضة
 

 إن ربحیة السھم المخفضة ھي نفس ربحیة السھم العادي حیث أن المجموعة لیس لدیھا أي أدوات مخفضة مصدرة. 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۸ 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة  .۳۱
 

ات الشقیقة) التي تسیطر علیھا تلك األطراف  تتمثل األطراف ذات العالقة في الشركاء والمدیرین وموظفي اإلدارة العلیا للشركة والشركات الزمیلة للمجموعة والكیانات األخرى (الشرك
 ل إدارة الشركة.  أو التي تخضع لسیطرة أو التي تتأثر بتلك األطراف. یتم اعتماد أسعار وشروط ھذه التعامالت من قب

 
 دیسمبر:  ۳۱فیما یلي معامالت األطراف ذات العالقة الھامة للسنة المنتھیة في  )أ

 
 المستحق من أطراف ذات عالقة 

 
 الرصید كما في  مبلغ المعاملة   الوصف  العالقة الطرف ذو العالقة 

 
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي   
       

 ۱۱٫۲۰٦٫۹۸۱ ۹٫٥۳۲٫٥٤۳ ٦٥٫۱۹٥٫۷۰۲ ٦٦٫٥٦٥٫۲۷۳ بیع بضائع وخدمات  شركة زمیلة العالمیة للمیاه 
 ۷۳٫٤۳۰   ۷۲٦٫۰۰۰ ۷٥۹٫۰۰۰ خدمات مقدمة لشركة زمیلة  شركة التوزیع

 --   ) ۱۰٫۰۸۸( ) ۱۱٫۸٦۷( المجموعة مدفوعات تكبدتھا شركة زمیلة بالنیابة عن   
 --   ۱۱۷٫۷۰٤ ۷۸٫۲۰۰ المجموعة نیابة عن شركة زمیلة مدفوعات تكبدتھا   
 --   ٤٫۰۰۰٫۰۰۰ ٤٫۰۰۰٫۰۰۰ توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة   
       

 ۷٤٫۲۹۳ ۳٥٦٫۳۷۳ ٦۹٫٥۱۰ ۳٤۸٫۹۰۰ بیع بضائع وخدمات  شركة شقیقة شركة العربیة لتجارة المواد السائبة
 --   ٦٫۱۹۳ ۳٫۳۹۳ مصروفات تكبدتھا المجموعة بالنیابة عن شركة زمیلة   
       
       

 ۲۳٫۰۰۰  --  ۳٤۲٫۰۰۰ ۱۳۸٫۰۰۰ خدمات مقدمة لشركة زمیلة شركة زمیلة شركة الجبر تالكي  
   ۱۱٫۰۲٥٫۹٦۷ ۱۰٫۱۰٥٫۹۸۸ توزیعات أرباح مستلمة من شركة زمیلة   المحدودة

   ۱۲۷٫۱۰۰ ٤۲۷٫۲۳۰ زمیلة مصروفات محملة من قبل المجموعة على شركة   
شركة خدمات المیاه والبیئة 

 ۲٤۹٫۹۹٦ ۱٤٫٦۷٥ ٥٫۰۱۹٫۹۰٤ ۲٫۰۸۷٫۳۸۰ بیع بضائع وخدمات  شركة زمیلة السعودیة المحدودة 
       
       
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة (یتبع) 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

٦۹ 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (یتبع)  .۳۱
 

 أطراف ذات عالقة (یتبع) المستحق من 
 

 الرصید كما في  مبلغ المعاملة   الوصف  العالقة الطرف ذو العالقة 
 

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي   
       

   ۳۱٥٫٦۲۸ ۳۳۷٫۸٦۲ مدفوعات تكبدتھا المجموعة بالنیابة عن الشریك شریك شركة زینل للصناعات المحدودة
 ٤۲۰٫۹٦٤ ۷۱۸٫۷۳۱ ) ۱٦۰٫۸٤٥( ) ٤۰٫۰۹٥( مدفوعات تكبدھا الشریك بالنیابة عن المجموعة   
       

 ۱۲٫۰٤۸٫٦٦٤ ۱۰٫٦۲۲٫۳۲۲     اإلجمالي 
       

     المستحق إلى أطراف ذات عالقة
     

 الرصید كما في  مبلغ المعاملة   الوصف  العالقة العالقة الطرف ذو 
 

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي   
       

 --  ۱٫٦۰۲٫۹۲۸ ) ۱۸٫٥٥۷٫۰۹۷( ) ۱۹٫۲۹۸٫٤۳۸( شراء بضائع وخدمات  شركة شقیقة الكرم العربي للتموین 
       

شركة الحاج عبد هللا علي رضا  
 القسم الفني العام -وشركاه المحدودة 

 
 شركة شقیقة 

 
 ۳٦٫٦۰٥ --  ) ٦٥۷٫۷۳٦( --  شراء بضائع وخدمات 

       
 ۳٦٫٦۰٥ ۱٫٦۰۲٫۹۲۸     اإلجمالي 

 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۰ 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (یتبع)  .۳۱
 

 تتكون مكافآت وتعویضات موظفي اإلدارة العلیا مما یلي:   )ب
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱۳٫٦۰۸٫۸۷٥   ۱۲٫٥۲۹٫٦۰٦ منافع موظفین قصیرة األجل
 ٤۳٤٫٦۲٦   ٤٥۱٫٤۷۱ منافع ما بعد التوظیف 

   
 ۱۲٫۹۸۱٫۰۷۷   ۱٤٫۰٤۳٫٥۰۱ 
 

 الموظفین قصیرة األجل لموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة التعویضات والرواتب والمكافآت. تتضمن منافع 
 
  تتكون مكافآت وتعویضات أعضاء مجلس اإلدارة / اللجان مما یلي: )ج

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۷٤٤٫۰۰۰   ۸۷۲٫۰۰۰ مكافآت حضور اجتماعات
 ٦٫۸٤۲٫٥۰۰     ۷٫۳۷۰٫۰۰۰ أخرى قصیرة األجل مكافآت 

   
 ۸٫۲٤۲٫۰۰۰   ۷٫٥۸٦٫٥۰۰ 

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .۳۲

 
 . ۲۹تم اإلفصاح عن االلتزامات المحتملة المتعلقة بالزكاة وضریبة الدخل في اإلیضاح 

 
ملیون لایر    ۱٤۹٫٥بمبلغ  م، أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة خطابات ضمان  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱في  

  ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٥٫۹ملیون لایر سعودي) مقابل تأمین نقدي بمبلغ    ۱٥٦٫۳م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱سعودي (
 ملیون لایر سعودي) تم إیداعھ.  ۲٫۷۷م: ۲۰۲۰دیسمبر 

 
في   كما  المجموعة  بمبلغ  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱لدى  التنفیذ  تحت  أعمال  لموجودات  ارتباطات  ملیون لایر    ۲٦۲٫۸م 

ملیون لایر سعودي) تتعلق بصورة رئیسیة بمشروع إنشاء المركز اللوجستي    ٤٫۸م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱سعودي (
 الجدید وساحتھ وإنشاء وتطویر محطة تحلیة المیاه. 

 
 قطاعات األعمال .۳۳

 
 لدى المجموعة قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة: 

 
 تطویر الموانئ والعملیات  •
 یاه تحلیة وتوزیع الم •
 الساحات اللوجستیة وخدمات الدعم  •
 غیر مخصصة: المركز الرئیسي للشركة ویتضمن األنشطة االستثماریة وعملیات المركز الرئیسي. •
 

تقع قطاعات األعمال ھذه داخل المملكة العربیة السعودیة وتمثل وحدات األعمال االستراتیجیة للمجموعة. یتم تولید  
  عربیة السعودیة.جمیع اإلیرادات داخل المملكة ال 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۱ 

 قطاعات األعمال (یتبع)  .۳۳
 

تقوم اإلدارة العلیا للشركة مجلس إدارة الشركة بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل وحدة أعمال استراتیجیة كل ثالثة 
لقطاع بعینھ أشھر على األقل. تتضمن نتائج القطاعات المبلغ عنھا لإلدارة العلیا والمتضمنة لبنود منسوبھ مباشرة  

 وكذلك تلك التي یمكن توزیعھا على أساس معقول.
 

المعلومات المتعلقة بنتائج كل التقاریر القطاعیة متضمنھ أدناه. یتم قیاس األداء على أساس إیرادات القطاع، كما ھو 
ي معلومات القطاعات وارد في تقاریر اإلدارة الداخلیة التي تتم مراجعتھا من قبل اإلدارة العلیا. یعرض الجدول التال

(الموجودات والمطلوبات واإلیرادات وصافي الربح) لكل قطاع من قطاعات األعمال كما وحتى نھایة السنة المنتھیة 
 دیسمبر: ۳۱في 

 
  القطاعات المقرر عنھا  

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 
 

تطویر الموانئ 
 والعملیات 
(ألف لایر 
 سعودي) 

الساحات  
اللوجستیة 

 وخدمات الدعم 
(ألف لایر 
 سعودي) 

تحلیة 
وتوزیع 

 المیاه
(ألف لایر 
 سعودي) 

 اإلجمالي
(ألف لایر 
 سعودي) 

 غیر 
 مخصصة

(ألف لایر 
 سعودي) 

 اإلجمالي
(ألف لایر 
 سعودي) 

       
       إیرادات خارجیة 

 ۸٦۰٫۲٤۰ --  ۸٦۰٫۲٤۰ ۹۷٫۳٦۹ ۳۸٫۹۸۹ ۷۲۳٫۸۸۲ تاریخ محدد
 ۱۲٦٫۱۹۷ --  ۱۲٦٫۱۹۷ --  ٦۱٫۹۸۹ ٦٤٫۲۰۸ على مدى مدة من الوقت 

إجمالي اإلیرادات  
 ۹۸٦٫٤۳۷ --  ۹۸٦٫٤۳۷ ۹۷٫۳٦۹ ۱۰۰٫۹۷۸ ۷۸۸٫۰۹۰ الخارجیة

 ) ۱٫۰۲۹( --  ) ۱٫۰۲۹( ) ۱٫۰۲۹( --  --  إیرادات بین القطاعات
       

 ۹۸٥٫٤۰۸ --  ۹۸٥٫٤۰۸ ۹٦٫۳٤۰ ۱۰۰٫۹۷۸ ۷۸۸٫۰۹۰ إیرادات قطاعیة
       

 ٥۳۹٫۹٦٥ - - ٥۳۹٫۹٦٥   ۷۰٫۱۳۹ ٦۳٫۰۷۳ ٤۰٦٫۷٥۳ تكلفة إیرادات
تكلفة اإلیرادات بین 

 القطاعات 
                        

)۱٫۰۲۹ ( 
 
- -  -- )۱٫۰۲۹ ( - - )۱٫۰۲۹ ( 

       
 ٥۳۸٫۹۳٦ - - ٥۳۸٫۹۳٦ ۷۰٫۱۳۹ ٦۳٫۰۷۳ ٤۰٥٫۷۲٤ التكلفة القطاعیة 

       
 ٤٤٦٫٤۷۲ --  ٤٤٦٫٤۷۲ ۲٦٫۲۰۱ ۳۷٫۹۰٥ ۳۸۲٫۳٦٦ مجمل األرباح القطاعیة 

       
  ۲۰۳٫٥٤۱    ٤۷٦    ۲۰۳٫۰٦٥    ٤٤٥    ۲٫۰۸٤    ۲۰۰٫٥۳٦  تكلفة تمویلیة

  ۱۷۳٫۷٤٦    ۲۱۳    ۱۷۳٫٥۳۳    ۲۲٫٦۳٤    ۱۷٫٤۰۲    ۱۳۳٫٤۹۷  استھالك وإطفاء 
الربح / (الخسارة) 

العائدة لمساھمي  
 ٥۷٫۸۷۸ ) ٤٫۲۷۳( ٦۲٫۱٥۱ ۳٫۳۱۳ ٥٫٤۸۰ ٥۳٫۳٥۸ الشركة األم 

       
 ٤٫۹۹٥٫۰٥۱ ۷۷۹٫٤۹۹ ٤٫۲۱٥٫٥٥۲ ۱٦۷٫۷۹۹ ٤۷۱٫٥۸٥ ۳٫٥۷٦٫۱٦۸ الموجودات القطاعیة 

       
 ۲٫٦۹۸٫٦٦٥ ۲۱٫٦٦۰ ۲٫٦۷۷٫۰۰٥ ۲۸٫٤۳۰ ۱۱٤٫٤۱۱ ۲٫٥۳٤٫۱٦٤ المطلوبات القطاعیة 

 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۲ 

 قطاعات األعمال (یتبع)  .۳۳
 

  القطاعات المقرر عنھا  

 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 
 

 
تطویر  
الموانئ 
 والعملیات 

(ألف لایر  
 سعودي) 

 
الساحات 
اللوجستیة 

 وخدمات الدعم 
(ألف لایر  
 سعودي) 

تحلیة وتوزیع  
 المیاه

(ألف لایر  
 سعودي) 

 اإلجمالي
(ألف لایر  
 سعودي) 

 غیر
 مخصصة 

(ألف لایر  
 سعودي) 

 اإلجمالي
(ألف لایر  
 سعودي) 

       
       إیرادات خارجیة 

 ۸۱۳٫۹۷۰ --  ۸۱۳٫۹۷۰ ۹۳٫۲۱۰ ۳٦٫٤٦۹ ٦۸٤٫۲۹۱ تاریخ محدد
على مدى مدة من  

 الوقت
۱٥۹٫۲۳۳ ٤۸٫٦۲٤  -- ۲۰۷٫۸٥۷  --               

۲۰۷٫۸٥۷ 
إجمالي اإلیرادات  

 ۱٫۰۲۱٫۸۲۷ --  ۱٫۰۲۱٫۸۲۷ ۹۳٫۲۱۰ ۸٥٫۰۹۳ ۸٤۳٫٥۲٤ الخارجیة 
إیرادات بین  

 ) ۹٦۳( --  ) ۹٦۳( ) ۹٦۳( --  --  القطاعات
       

 ۱٫۰۲۰٫۸٦٤ --  ۱٫۰۲۰٫۸٦٤ ۹۲٫۲٤۷ ۸٥٫۰۹۳ ۸٤۳٫٥۲٤ إیرادات قطاعیة 
       

 ٥۹۸٫۰۸۸ --  ٥۹۸٫۰۸۸ ٦٥٫۸۹۲ ٥۰٫۲٥٥ ٤۸۱٫۹٤۱ تكلفة إیرادات
تكالیف مباشرة بین 

 ) ۹٦۳( --  ) ۹٦۳( --  --  ) ۹٦۳( القطاعات
       

 ٥۹۷٫۱۲٥ --  ٥۹۷٫۱۲٥ ٦٥٫۸۹۲ ٥۰٫۲٥٥ ٤۸۰٫۹۷۸ التكلفة القطاعیة 
       

مجمل األرباح  
 ٤۲۳٫۷٤۰ --  ٤۲۳٫۷٤۰ ۲٦٫۳٥٥ ۳٤٫۸۳۸ ۳٦۲٫٥٤٦ القطاعیة  

       
   ۱۳۳٫٤۸۱ --    ۱۳۳٫٤۸۱   ۳۱۱   ۲٫۲۳۹ ۱۳۰٫۹۳۱ تكلفة تمویلیة

   ۱٦۳٫۸٤٥   ۲۹۹   ۱٦۳٫٥٤٦   ۲۲٫۱۷٥   ۱۷٫۷۰۲   ۱۲۳٫٦٦۹ استھالك وإطفاء 
       

الربح / (الخسارة) 
العائدة لمساھمي 

 ۱۳۹٫٤۱۳ ٥٫۳۱۲ ۱۳٤٫۱۰۱ ۲٫۳٦۰ ۱۰٫۸۷۳ ۱۲۰٫۸٦۸ الشركة األم 
       

 موجودات قطاعیة
۳٫٥۳٦٫۲۲۹ ٤۱٦٫۲۰۱ ۱۸۸٫۰٥۰ ٤٫۱٤۰٫٤۸۰ 

  
۲٦٦٫٦۷٤٫٤ ٤۰۷٫۱٥٤ 

       
 ۲٫٦۹۷٫٥۷۷ ۲۳٫۹۲۰ ۲٫٦۷۳٫٦٥۷ ۳۰٫۹۹۸ ۱۱۲٫۲۸۹ ۲٫٥۳۰٫۳۷۰ مطلوبات قطاعیة

 
 إدارة المخاطر المالیة  .۳٤

 
المالیة: مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر أسعار  إن أنشطة المجموعة تعرضھا   المخاطر  لمجموعة متنوعة من 

الفائدة، مخاطر العمالت ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج إدارة المخاطر الخاص  
الي السعي باستمرار إلى بالمجموعة على إدارة السیولة القویة ومراقبة متغیرات السوق المتنوعة ذات الصلة، وبالت

تقلیص التأثیرات العكسیة المحتملة على األداء المالي للمجموعة. تستخدم المجموعة أدوات مالیة مشتقة للتحوط من 
 التعرض لمخاطر معینة. 

  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۳ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)   .۳٤
 

 مخاطر السوق 
التدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة المالیة للتذبذب نتیجة التغیر في تتمثل مخاطر السوق في تعرض القیمة العادلة أو  

أسعار السوق. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر 
سوق القروض  األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسھم وأسعار السلع. تشمل األدوات المالیة المتأثرة بمخاطر ال

 طویلة األجل والمطلوبات طویلة األجل.
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
مخاطر أسعار الفائدة ھي التعّرض لمخاطر متنوعة بتأثیر التغیرات في أسعار الفائدة السائدة في السوق على المركز 

ق المراقبة المنتظمة ألسعار المالي والتدفقات النقدیة للمجموعة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طری
 الفائدة ألدواتھا المالیة المحملة بفائدة.

 
إن غالبیة قروض المجموعة ھي بأسعار فائدة معومة وتخضع إلعادة التسعیر على أساس منتظم. وتراقب اإلدارة  

مشتقة) إلدارة تعرضھا  بانتظام التغیرات في أسعار الفائدة. تدخل المجموعة في مقایضات سعر فائدة (األدوات المالیة ال
 لمخاطر سعر الفائدة. یتم تصنیف مقایضات أسعار الفائدة ھذه كمخصص تحوط للتدفقات النقدیة. 

 
٪ مع ثبات جمیع المتغیرات األخرى، فإن التأثیر على حقوق ۱إذا كانت الزیادة / النقص في المعدل المتغیر بنسبة  

ملیون    ٤٫٦م: ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱ملیون لایر سعودي (  ٤٫۱سیكون  الملكیة والربح قبل الزكاة وضریبة الدخل للسنة  
 لایر سعودي). 

 
 مخاطر العمالت األجنبیة

مخاطر العمالت األجنبیة ھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف  
للایر السعودي والدوالر األمریكي. وتعتبر المعامالت العمالت األجنبیة. تتم معامالت المجموعة بشكل أساسي تتم با

األخرى التي تتم بعمالت أجنبیة غیر ھامة. وبرأي إدارة المجموعة أن تعرضھا لمخاطر العمالت األجنبیة محدود 
نظرا ألن الدوالر األمریكي مربوط باللایر السعودي. تدار مخاطر العمالت على أساس منتظم ویتم مراقبة تقلبات  

 ار الصرف بشكل مستمر. أسع
 

 مخاطر األسعار األخرى 
 ال تحتفظ المجموعة بأدوات مدرجة، وبالتالي، فھي غیر معرضة لمخاطر األسعار األخرى.  

 
 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان ھي مخاطر عدم مقدرة طرف ما في أداة مالیة على الوفاء بالتزاماتھ مما یتسبب في خسائر مالیة  
اآلخر. لتقلیل التعرض لمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطویر عملیة الموافقة الرسمیة عند تطبیق حدود  للطرف  

االئتمان على عمالئھا. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مستمرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل 
ال ھذه  للتخفیف من  في تحصیلھا.  تعتبر مشكوك  التي  ائتمان  األرصدة  لتحدید حدود  نظام  المجموعة  لدى  مخاطر، 

  لعمالئھا بناء على تقییم موسع على أساس بیانات العمیل وتاریخھ في االلتزام بالدفعات.
 

 فیما یلي بیان ألقصى إجمالي لمخاطر االئتمان التي تتعرض لھا المجموعة في تاریخ التقریر:
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   الموجودات المالیة

   

 ۱۰۲٫٦۹٦٫۷۱۷ ۹٦٫۲۱۱٫۷۸۸ ذمم مدینة تجاریة، بالصافي  
 ۱۲٫۰٤۸٫٦٦٤ ۱۰٫٦۲۲٫۳۲۲ المستحق من أطراف ذات عالقة 

 ۳۳٦٫۲۹۹٫۸۳۷ ۸۹۲٫۱۱٥٫۸٤٤ أرصدة لدى البنوك 
   
 ۹۹۸٫۹٤۹٫۹٤٥ ٥٤۱٫۰٤٥٫۲۱۸ 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷٤ 

 (یتبع) إدارة المخاطر المالیة  .۳٤
 

 مخاطر االئتمان (یتبع) 
یتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل وحدة أعمال وفقًا لسیاسة المجموعة وإجراءاتھا وضوابطھا المتعلقة بإدارة 

عمالء)   ٦م: أكبر  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱عمالء (  ٦م، یمثل أكبر  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱مخاطر االئتمان للعمالء. كما في  
 ٪) من الذمم المدینة التجاریة القائمة. ۷٤م: ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱٪ (۹۲یمثلون حوالي 

 
االئتمان  قیاس خسائر  باستخدام مصفوفة مخصص في  تقریر مالي  تاریخ  القیمة في كل  تنفیذ تحلیل النخفاض  یتم 

المتوفرة   المتوقعة. یعكس االحتساب النتائج المرجحة لالحتمال والقیمة الزمنیة للنقود والمعلومات المعقولة والداعمة
في تاریخ التقریر عن األحداث الماضیة والظروف الحالیة وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلیة. إن أقصى تعرض  
لمخاطر االئتمان كما في تاریخ التقریر المالي ھو القیمة الدفتریة لكل صنف من أصناف الموجودات المالیة. تتم مراقبة  

تظام. بعض العمالء مضمونون أیضا، قدر اإلمكان، عن طریق سند إذني نقدي وودیعة الذمم المدینة القائمة للعمالء بان
عند حساب   االعتبار  أخذھا في  ویتم  التجاریة  المدینة  الذمم  یتجزأ من  تعتبر جزًءا ال  والتي  مقدمة،  دفعة  أو  نقدیة 

 االنخفاض في القیمة.  
 

الذمم   على  االئتمان  لمخاطر  التعرض  حول  معلومات  یلي  مصفوفة  فیما  باستخدام  للمجموعة  التجاریة  المدینة 
 المخصصات: 

 
 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ 
 

 یوم  ۱۸۰–۹۰ یوم  ۹۰أقل من  متداول 
۱۸۰ – ۳٦۰  

 اإلجمالي  سنة  ۱أكثر من  یوم 
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
       

 ۱۱۲٫۷۰٥٫۸۳٥ ۱٥٫۸۲۸٫٦٤۰ ٤٫۲۱٥٫٤٤۷ ۷٫٥۹۲٫۸۸۲ ٤۳٫٦۲۱٫۸۲۲ ٤۱٫٤٤۷٫۰٤٤ التعرض للتعثر 
 ۱٦٫٤۹٤٫۰٤۷   ۱٤٫۹۹۱٫۳۹٥   ۲۳۹٫۸٥۸   ۹۳٥٫۰۰۳   ۱۹٥٫۹۰۷   ۱۳۱٫۸۸٤ خسارة ائتمانیة متوقعة 

       
 ٤۱٫۳۱٥٫۱٦۰ ٤۳٫٤۲٥٫۹۱٦٫٦٥ ٥۷٫۸۷۹ ۳٫۹۷٥٫٥۸۹ ۸۳۷٫۲٤٥ ۹٦٫۲۱۱٫۷۸۸ 
       
 م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱ 
 

 یوم ۱۸۰–۹۰ یوم  ۹۰أقل من  متداول 
۱۸۰ – ۳٦۰  

 اإلجمالي  سنة ۱أكثر من  یوم
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
       

 ۱۲۰٫۹۷۲٫۰۳٥ ۱۷٫۱۹٦٫۲٦۲ ۱٫٥۹٦٫۷۹٦ ۷٫۲٤۰٫٤٦٦ ٤۰٫۸۷٥٫۲۸٦ ٥٤٫۰٦۳٫۲۲٥ التعرض للتعثر 
 ۱۸٫۲۷٥٫۳۱۸ ۱٥٫۹۷٥٫۱۳٥ ٦۹۸٫۷٦۱ ۲۳۰٫٤۷۱ ۷۷۲٫٥۷٤ ٥۹۸٫۳۷۷ ائتمانیة متوقعة خسارة 

       
 ٥۳٫٤٦٤٫۸٤۸ ٤۰٫۱۰۲٫۷۱۲ ۷٫۰۰۹٫۹۹٥ ۸۹۸٫۰۳٥ ۱٫۲۲۱٫۱۲۷ ۱۰۲٫٦۹٦٫۷۱۷ 

 
  فیما یلي حركة مخصص انخفاض القیمة مقابل الذمم المدینة التجاریة:

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي سعوديلایر  
   

 ۱۷٫۲۲۷٫۷٦۷ ۱۸٫۲۷٥٫۳۱۸ في بدایة السنة 
 ۱٫۰٤۷٫٥٥۱ ۱٫٤۹۳٫٥۳۰ المحمل خالل للسنة 

 --  ) ۳٫۲۷٤٫۸۰۱( المشطوب خالل السنة 
   

 ۱۸٫۲۷٥٫۳۱۸ ۱٦٫٤۹٤٫۰٤۷ في نھایة السنة 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷٥ 

 إدارة المخاطر المالیة (یتبع)  .۳٤
 

 مخاطر االئتمان (یتبع) 
مخاطر االئتمان على األرصدة المصرفیة محدودة ألن األرصدة المصرفیة محتفظ بھا لدى بنوك ذات تصنیفات ائتمانیة 

بناًء على تصنیف مودیز االئتماني. جمیع الحسابات البنكیة محتفظ بھا لدى بنوك في المملكة    A۱إلى    A۲تتراوح من  
  العربیة السعودیة.

 
ال  ذات  لألطراف  المالي  من  الوضع  القیمة  منخفضة  أو  لالستحقاق  متجاوزة  مستحقات  ھناك  یكن  لم  مستقر.  عالقة 

 أطراف ذات عالقة. 
 

 مخاطر السیولة  
مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض المنشأة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بالتزامات 

قد أو أصل مالي آخر. قد تنشأ مخاطر السیولة نتیجة عدم القدرة  مرتبطة بمطلوبات مالیة والتي یتم تسویتھا بتسلیم ن
على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. تدار مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى  

داخلة والتدفقات الخارجة  توافر التمویل الالزم للوفاء بااللتزامات المستقبلیة وكذلك المراقبة الدقیقة للتدفقات النقدیة ال
 من العملیات. یلخص الجدول التالي تاریخ االستحقاق للمطلوبات المالیة للمجموعة استنادا إلى المدفوعات التعاقدیة: 

 
 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 
 سنة ۱خالل 

 ٥إلى  ۱
 سنوات

 أكثر من
 اإلجمالي سنوات ٥

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
     

 ۷۷۲٫۷۲٥٫٦۰۱ ۳٥۳٫۱۰٤٫۱۷٥ ۳٤٦٫٤۱۰٫٦۹٤ ۷۳٫۲۱۰٫۷۳۲ قروض بنكیة 
 ٥٫۷٦۷٫٦۹۹٫۸۹٦ ٤٫۸۰۷٫۳۱۳٫۹۳۹ ۷۹۱٫۳٥۸٫۲٤٤ ۱٦۹٫۰۲۷٫۷۱۳ التزام بموجب اتفاقیة امتیاز الخدمة

ذمم دائنة تجاریة ومستحقات  
 ۲٥٦٫۳۸۱٫٥۸۳ --  --  ۲٥٦٫۳۸۱٫٥۸۳ ومطلوبات أخرى 

 ۲۰۱٫٦۸٦٫۳۲٥ ۱٤٦٫٤۳٤٫۲٥٤ ٤٤٫۰٥۷٫٦۰٤ ۱۱٫۱۹٤٫٤٦۷ مطلوبات عقود إیجار 
 ٥٫٦٦۲٫۳٦۱ --  --  ٥٫٦٦۲٫۳٦۱ أدوات مالیة مشتقة

 ۱٫٦۰۲٫۹۲۸ --  --  ۱٫٦۰۲٫۹۲۸ المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
     
 ٥۱۷٫۰۷۹٫۷۸٤ ۱٫۱۸۱٫۸۲٦٫٥٤۲ ٥٫۳۰٦٫۸٥۲٫۳٦۸ ۷٫۰۰٥٫۷٥۸٫٦۹٤ 
     

  م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 سنة  ۱خالل 

 ٥إلى  ۱
 سنوات 

 أكثر من 
 اإلجمالي سنوات ٥

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
     

 ۷۹۳٫۳۹٦٫۲٦۸ ٤۰٦٫٦۲۸٫۲۰٥ ۳۱٦٫۰۹۷٫۳۹۷ ۷۰٫٦۷۰٫٦٦٦ قروض بنكیة 
 ٥٫۹٤۳٫٤٥۲٫۸۷۸ ٥٫۱۳۲٫٥٥٤٫٦۳٤ ٦۲۰٫۳٦۷٫۷۱٦ ۱۹۰٫٥۳۰٫٥۲۸ التزام بموجب اتفاقیة امتیاز الخدمة

ومستحقات  ذمم دائنة تجاریة 
 ۲٤۰٫٦٥۷٫٦٥۹ --  --  ۲٤۰٫٦٥۷٫٦٥۹ ومطلوبات أخرى 

 ۲۰۲٫۷۷۳٫۳٤٥ ۱٥۸٫٤٤۰٫۲٥۸ ۳٦٫۷۳٥٫٦۷۸ ۷٫٥۹۷٫٤۰۹ مطلوبات عقود إیجار 
 ۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦ --  --  ۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦ أدوات مالیة مشتقة

 ۳٦٫٦۰٥ --  --  ۳٦٫٦۰٥ المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
     
 ٥۲۳٫٥٥۳٫٤۳۳ ۹۷۳٫۲۰۰٫۷۹۱ ٥٫٦۹۷٫٦۲۳٫۰۹۷ ۷٫۱۹٤٫۳۷۷٫۳۲۱ 
 
 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷٦ 

 إدارة رأس المال .۳٥
 

ألغراض إدارة رأس مال المجموعة، یشمل رأس المال رأس المال المصدر وعالوة األسھم واالحتیاطي النظامي  
رأس مال الشركة ھو زیادة قیمة  واألرباح المبقاة العائدة إلى مالكي األسھم في الشركة األم. الھدف األساسي من إدارة  

المتغیرات في الظروف االقتصادیة   المساھمین. تدیر المجموعة ھیكل رأس المال وتقوم بتعدیلھ على ضوء  عوائد 
توزیعات  دفعة  بتعدیل  المجموعة  تقوم  أن  یمكن  المال  رأس  وتعدیل  على  وللمحافظة  المالیة.  التعھدات  ومتطلبات 

للمساھمین وإعادة رأس المال    األرباح  المجموعة بمراقبة راس  المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. تقوم  إلى  المال 
 باستخدام نسبة المدیونیة وھو صافي الدین مقسوما على إجمالي راس المال زائد الدین. 

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۲٫٦۹۷٫٥۷٦٫٦۳٤ ۲٫٦۹۸٫٦٦٤٫۸٦۸ إجمالي المطلوبات 
 )۳۳٦٫٥۳۳٫۹۲۷( ) ۸۹۲٫۳۷٤٫۰۹۱( یخصم: النقد وما في حكمھ  

   
 ۲٫۳٦۱٫۰٤۲٫۷۰۷ ۱٫۸۰٦٫۲۹۰٫۷۷۷ صافي الدین 

 ۱٫۷۰۹٫٥۷۷٫۰۹۲ ۲٫۲۹٦٫۳۸٦٫٥۰۰ حقوق الملكیة 
   

 ٤٫۰۷۰٫٦۱۹٫۷۹۹ ٤٫۱۰۲٫٦۷۷٫۲۷۷ إجمالي رأس المال  
   

 ٪ ٥۸ ٪٤٤ نسبة المدیونیة 
 

 االلتزام بموجب اتفاقیة امتیاز الخدمة .۳٦
 

 الجزء المتداول وغیر المتداول من االلتزام بموجب اتفاقیة امتیاز الخدمة ھو كما یلي: 
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱٫٥٤٥٫۹٥٥٫۰۲۱   ۱٫٥۳۸٫۳۲۷٫٥۱۸ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 )۱۹۰٫٥۳۰٫٥۲۸( ) ۱٦۹٫۰۲۷٫۷۱۳( المتداول یخصم: الجزء  

   
 ۱٫۳٥٥٫٤۲٤٫٤۹۳ ۱٫۳٦۹٫۲۹۹٫۸۰٥ الجزء غیر المتداول

 
  إیرادات البناء وتكالیف البناء  .۳۷

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۱٥۹٫۲۳۳٫٤٤۲ ٦٤٫۲۰۷٫۸۷۸ إیرادات إنشاءات
   

 )۱٥۹٫۲۳۳٫٤٤۲( ) ٦٤٫۲۰۷٫۸۷۸( تكلفة اإلنشاء 
 

رقم   الدولیة  المالیة  التقاریر  تفسیرات  لجنة  لتفسیر  إیرادات    ۱۲وفقا  المجموعة  سجلت  الخدمة"،  امتیاز  "اتفاقیات 
ملیون لایر سعودي) على إنشاء محطة حاویات خالل   ۱٥۹٫۲۳م:  ۲۰۲۰ملیون لایر سعودي (  ٦٤٫۲إنشاءات بقیمة  

م (أي تاریخ نفاذ اتفاقیة االمتیاز ۲۰۲۰أبریل    ۱م: خالل الفترة من  ۲۰۲۰م (۲۰۲۱ر  دیسمب  ۳۱السنة المنتھیة في  
حتى   محطة ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱الجدیدة)  تطویر  في  المقدمة  البناء  لخدمات  العادلة  القیمة  البناء  إیرادات  تمثل  م). 

مقدمة في رأي اإلدارة تقارب تكلفة الحاویات. لم یتم إثبات أي ودیعة تأمین، حیث أن القیمة العادلة لخدمات البناء ال
 البناء.



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۷ 

 القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  .۳۸
 

القیمة العادلة ھي الثمن الذي یمكن استالمھ عند بیع أصل أو دفعھ عند نقل التزام في التعامالت االعتیادیة بین األطراف 
افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل  المشاركة في السوق في تاریخ القیاس. ویستند   العادلة على  القیمة  قیاس 

 المطلوبات تحدث إما: 
 

 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو   •
 في أفضل سوق مناسبة لألصل أو المطلوبات في غیاب سوق رئیسیة  •

 
 یجب أن تكون السوق الرئیسیة أو السوق األجدى متاحة أمام المجموعة.  

 
العاملة في السوق حال  یتم قیاس   التي تستخدمھا األطراف  العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات  القیمة 

تسعیر األصل أو االلتزام، على افتراض أن ھذه األطراف تسعى لتحقیق أكبر منفعة اقتصادیة لھا. یأخذ قیاس القیمة  
وق على تولید منافع اقتصادیة باستخدام األصل فیما  العادلة لألصل غیر المالي في الحسبان قدرة األطراف في الس

 یحقق أفضل منفعة منھ أو بیعھ إلى طرف آخر من أطراف السوق الستخدامھ من أجل تحقیق أفضل منفعة منھ.
 

تستخدم المجموعة أسالیب التقییم المناسبة للظروف والتي تتوفر بھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، وتثبت استخدام 
 لمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة ویقلل من استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.  ا
 

یتم تصنیف جمیع الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس القیمة العادلة لھا أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة الموحدة  
تالي، بناًء على أدنى مستوى دخل مھم لقیاس القیمة  ضمن التسلسل الھرمي للقیمة العادلة، كما ھو موضح على النحو ال 

 العادلة ككل:  
 

 األسعار المتداولة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة  - ۱المستوى  •
أسالیب التقییم التي یكون فیھا الحد األدنى من المدخالت الجوھریة ملحوظا بصورة مباشرة أو غیر   -  ۲المستوى   •

 مباشرة لقیاس القیمة العادلة  
 تقنیات التقییم التي یمكن عندھا مالحظة أدنى مستوى دخل ھام لقیاس القیمة العادلة   - ۳المستوى  •
 

القیمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستویات مختلفة من التسلسل الھرمي    إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس
للقیمة العادلة، فإنھ یتم تصنیف القیاس بالكامل ضمن نفس مستوى التسلسل الھرمي كأقل مستوى للمدخالت الذي یعتبر 

 جوھریاً للقیاس ككل.
 

 العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث فیھا التغییر.  تثبت المجموعة التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة  
 

یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسل 
قیاسھا بالقیمة العادلة  قیمتھا العادلة. وال یشمل ذلك معلومات القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة التي لم یتم  

 إذا كانت القیمة الدفتریة تمثل تقدیرا معقوال للقیمة العادلة. 
  



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۸ 

 القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (یتبع)  .۳۸
 

 ۳المستوى  القیمة الدفتریة م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
 لایر سعودي لایر سعودي 

   الموجودات المالیة
   المطفأة التكلفة 

  ۹٦٫۲۱۱٫۷۸۸ أخرىذمم مدینة ذمم مدینة تجاریة و
  ۱۰٫٦۲۲٫۳۲۲ المستحق من أطراف ذات عالقة 

  ۸۹۲٫۳۷٤٫۰۹۱ النقد وما في حكمھ  
   

   القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ۱٤٫۹۰۹٫٥۳۲ ۱٤٫۹۰۹٫٥۳۲ استثمار في أسھم 

   
 ۱٫۰۱٤٫۱۱۷٫۷۳۳ ۱٤٫۹۰۹٫٥۳۲ 
   

   المطلوبات المالیة
  ۷۲۱٫۳٥۷٫۳۹٤ قروض وتسھیالت بنكیة

  ۱٫٥۳۸٫۳۲۷٫٥۱۸ التزام بموجب ترتبات امتیاز الخدمة
  ۲٥٦٫۳۸۱٫٥۸۳ ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات أخرى

  ۱٫٦۷٤٫۱٥٥ المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 ٥٫٦٦۲٫۳٦۱ ٥٫٦٦۲٫۳٦۱ أدوات مالیة مشتقة

   
 ۲٫٥۲۳٫٤۰۳٫۰۱۱ ٥٫٦٦۲٫۳٦۱ 
   

 ۳المستوى  القیمة الدفتریة  م ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱
 لایر سعودي لایر سعودي 

   الموجودات المالیة 
   التكلفة المطفأة

  ۱۰۲٫٦۹٦٫۷۱۷ أخرىذمم مدینة ذمم مدینة تجاریة و
  ۱۲٫۰٤۸٫٦٦٤ المستحق من أطراف ذات عالقة 

  ۳۳٦٫٥۳۳٫۹۲۷ النقد وما في حكمھ  
   

   القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 ۱٤٫۹۷۲٫۷۱٤ ۱٤٫۹۷۲٫۷۱٤ استثمار في أسھم 

   
 ٤٦٦٫۲٥۲٫۰۲۲ ۱٤٫۹۷۲٫۷۱٤ 
   

   المطلوبات المالیة
  ۷۳٦٫۳۳۳٫۲٤۲ قروض وتسھیالت بنكیة

  ۱٫٥٤٥٫۹٥٥٫۰۲۱ التزام بموجب ترتبات امتیاز الخدمة
  ۲٤۰٫٦٥۷٫٦٥۹ ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات أخرى

  ۳٦٫٦۰٥ المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 ۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦ ۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦ أدوات مالیة مشتقة

   
 ۲٫٥۳۷٫۰٤۳٫۰۹۳ ۱٤٫۰٦۰٫٥٦٦ 

    
 .  ۲والمستوى  ۱لم یتم تصنیف أي من الموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة تحت المستوى 

 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة  
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 
 (یتبع) إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 

 م ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 
 

۷۹ 

 التكلفة التمویلیة، بالصافي  .۳۹
  

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

أعباء مالیة على القروض والتسھیالت المصرفیة بما في ذلك إطفاء 
 ۳٤٫۹٤٤٫۱۱٦   ۳۲٫٦٤۹٫٤۳۰ المقدمةاإلیجارات 

 ۱۲٦٫٤۹۱٫۸۳٦   ۱٦۸٫۱۲٥٫٤۸۰ أعباء تمویلیة على التزام بموجب اتفاقیة امتیاز الخدمة  
 ) ۳۱٫۹٥۹٫۳۰۱( --  مكاسب التعدیل على ترتیبات القرض

 ۹۳۳٫۱٤٦ --  إلغاء عكس مخصص تكلفة استبدال موجودات
 ۲٫۳٤۲٫٥٤٤   ۲٫٥۹۷٫۷۷۹ أعباء تمویلیة على مطلوبات عقود إیجار 

 --  --  أخرى -إیرادات تمویلیة 
 ۷۲۸٫٤۸٤   ۱٦۸٫٦۲۱ أعباء تمویلیة أخرى

   
 ۲۰۳٫٥٤۱٫۳۱۰   ۱۳۳٫٤۸۰٫۸۲٥ 

 
 شركات تابعة مھمة مملوكة بشكل جزئي .٤۰

  
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۱
 دیسمبر ۳۱

 م ۲۰۲۰
 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ۳۹٥٫٦۳٤٫٤۸۹ ٦۷۳٫٦٤۱٫۱۰٥ الحصة غیر المسیطرة 
 

تم اإلفصاح عن المعلومات المالیة الملخصة للحصة المادیة غیر المسیطرة في "شركة محطة بوابة البحر األحمر 
من القوائم المالیة    ۳۳المحدودة" و "شركة تطویر موانئ البحر األحمر المحدودة"، تم اإلفصاح عنھا في اإلیضاح  

 "تطویر وتشغیل الموانئ". الموحدة ضمن قطاع 
 

 أرقام المقارنة .٤۱
 

خالل السنة، تم إعادة تصنیف الزكاة والضرائب المستحقة الدفع من الذمم الدائنة التجاریة والمستحقة والمطلوبات  
أرقام   إعادة تصنیف  تم  للعرض بشكل أفضل.  المالي  المركز  قائمة  المتداولة األخرى وعرضھا بشكل منفصل في 

 ئمة المركز المالي ألغراض االتساق.المقارنة في قا
 

 الموافقة على القوائم المالیة الموحدة  .٤۲
 

 تم اعتماد القوائم المالیة الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ ____. 
 




