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 (شركة مساھمة سعودیة)
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 السعودیة للخدمات الصناعیةالشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدةالقوائم المالیة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 
 

 الصفحة الفھرس
 

 الحسابات المستقل تقریر فحص مراجع
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 الموحدةالربح أو الخسارة قائمة 
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 الموحدةقائمة الدخل الشامل 
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 الموحدة الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
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 الموحدةاإلیضاحات حول القوائم المالیة 
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 للخدمات الصناعیةالشركة السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

١٤  

 
 نشطةالتنظیم واأل .١

 
الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة ("الشركة" أو "الشركة األم" أو "سیسكو") ھي شركة مساھمة تأسست وفقاً لنظام 

ھـ (الموافق ١٤٠٩ربیع األول  ٧بتاریخ  ٢٢٣بموجب قرار وزارة التجارة رقم  في المملكة العربیة السعودیةالشركات 
ھـ ١٤٠٩ربیع الثاني  ١٠بتاریخ  ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢التجاري رقم الشركة مسجلة بموجب السجل م). ١٩٨٨أكتوبر  ١٨

 أعمال صیانة االستثمار وإدارة الشركات التابعة إضافة إلى م). تزاول الشركة نشاطھا في١٩٨٨نوفمبر  ٢٠(الموافق 
بھا  ةواإلنشاء والنقل والتخزین والتخلیص الجمركي والخدمات المتعلق، لمصانع والمرافق الصناعیةوتشغیل وإدارة ا

 وتسویقإنشاء وتشغیل محطات الوقود وخدمات الصیانة ووتحلیة المیاه وتوزیع ومعالجة كافة مرافقھا وخدماتھا، 
 ً في االستثمار ألم ا. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة واالستثمار في جمیع األنشطة السابقة، منتجات المصانع محلیاً وعالمیا
 في الشركات التابعة وإدارتھا.

 
 لمركز الرئیسي للشركة األم في العنوان التالي:یقع ا

 
 المركز السعودي لألعمال

 ١٤٢٢١ص.ب 
 ٢١٤٢٤جدة 

 المملكة العربیة السعودیة
 

ونتائج عملیات الشركة األم وشركاتھا التابعة التالیة الموحدة موجودات ومطلوبات تتضمن ھذه القوائم المالیة 
 ("المجموعة"):

 
 األنشطة الرئیسیة الملكیة الفعلیة بلد التأسیس الشركة 

  م٢٠١٧ م٢٠١٨  
     

رة نمیة التجاالشركة السعودیة لت
لوجي ("والصادرات المحدودة 

 ")بوینت

المملكة العربیة 
 السعودیة

إدارة وتشغیل مشروع التخزین وإعادة  %٧٦ %٧٦
التصدیر المقام على األرض المستأجرة 

 من میناء جدة اإلسالمي.
     

 –شركة كنداسة لخدمات المیاه 
شركة مساھمة مقفلة 

 ("كنداسة")

المملكة العربیة 
 السعودیة

 محطات تحلیة وتنقیة المیاه وبیعھا. %٦٥ %٦٥

     
شركة تشغیل الخدمات المساندة 

 المحدودة ("إسناد")
المملكة العربیة 

 السعودیة
تطویر وتشغیل المدن الصناعیة وإنشاء  %٩٩٫٢٨ %٩٩٫٢٨

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

 اإلیجار.
     

شركة محطة بوابة البحر 
 األحمر المحدودة

المملكة العربیة 
 السعودیة

ویر وإنشاء وتشغیل وصیانة محطات تط %٦٠٫٦ %٦٠٫٦
 لحاویات وكذلك أعمال الحفر والردم.

     
شركة البحر األحمر لتطویر 

 شركة مساھمة مقفلة –الموانئ 
المملكة العربیة 

 السعودیة
ویر وإنشاء وتشغیل وصیانة محطات تط %٦٠٫٦ %٦٠٫٦

 لحاویات وكذلك أعمال الحفر والردم.ل
 
 
 



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

١٥  

 
 
 س اإلعداداأس. ٢
 
 بیان االلتزام ١-٢
 

یة السعودیة في المملكة العرب ةالمعتمدللمعاییر الدولیة للتقریر المالي وفقاً للمجموعة القوائم المالیة الموحدة تم إعداد ھذه 
 ة السعودیة للمحاسبین القانونیین.والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئ

 
 س القیاساأس ٢-٢
 

ادلة الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العتم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء 
 واستثمارات بأدوات مالیة مشتقة.، ومنافع نھایة الخدمة للموظفین من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
م فإن المجموعة تحتاج لتطبیق نموذج التكلفة ٢٠١٦أكتوبر  ١٦وفقاً لھیئة السوق المالیة ومن خالل قرارھا بتاریخ 

الت والمعدات والعقارات االستثماریة والموجودات غیر الملموسة عند تطبیق المعاییر الدولیة لقیاس الممتلكات واآل
 .من تاریخ تطبیق المعاییر الدولیة للتقریر المالي سنوات تبدأ ٣تقریر المالي لفترة لل

 
 التشغیل والعرضعملة  ٣-٢
 

 للمجموعة. والعرض التشغیلیتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة باللایر السعودي والذي یمثل عملة 
 
 األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ٤-٢

للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإلیرادات  الموحدة یتطلب إعداد القوائم المالیة
والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنھا واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة. إال أن عدم التأكد بشأن 

ل أو الدفتریة لألص ھذه االفتراضات والتقدیرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعدیالت جوھریة على القیمة
 االلتزام الذي قد یتأثر بذلك في الفترات المستقبلیة.

 
 األحكام

في سیاق تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة بعمل األحكام التالیة والتي كان لھا األثر الجوھري 
 األكبر على المبالغ المدرجة في القوائم المالیة الموحدة:

 
  ١-٣المستثمر بھا (إیضاح  الشركةالقرار المتعلق بالسیطرة على( 
  ٥-٣استثماریة (إیضاح  عقاراتتصنیف( 
  ٦-٣تصنیف عقود اإلیجار (إیضاح( 
  ١١-٣مخصص والتزامات طارئة (إیضاح( 

 
 الخصم على الكمیات

بعض العقود الخاصة بتقدیم الخدمات تتضمن خصم على الكمیات ینتج عنھ ثمن متغیر. عند تقدیر ھذا الثمن المتغیر، 
تحق حیث أن الطریقة المختارة تتنبأ بشكل أفضل بالثمن المسینبغي على المجموعة أن تطبق طریقة المبلغ األكثر احتماالً 

 للمجموعة.
 

األكثر احتماالً ھي الطریقة األنسب لتقدیر الثمن المتغیر لتقدیم الخدمات مع الخصم طریقة المبلغ تحدد المجموعة أن 
صول الناشئ عن حق العمیل في الح على الكمیات حیث أن الطریقة المختارة تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ الثمن المتغیر

 على الخصم على أساس حدود الخصم على الكمیات.
  



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

١٦  

 
 (تتمة) س اإلعداداأس. ٢
 

 (تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ٤-٢
 

 الخصم على الكمیات (تتمة)
قبل إدراج أي مبلغ للثمن المتغیر في سعر المعاملة، فإن المجموعة تضع في اعتبارھا إذا ما كان مبلغ الثمن المتغیر 

روف ألعمال والظل والتوقعاتالتاریخیة  مقید. تحدد المجموعة أن تقدیر الثمن المتغیر غیر مقید على أساس الخبرة
 صیرة.خالل فترة زمنیة ق تحدیدهإن عدم التیقن، إن وجد، حول الثمن المتغیر سیتم لذلك،  االقتصادیة الحالیة. إضافةً 

 
 مبدأ االستمراریة

على قناعة بأنھا تملك المجموعة على االستمرار في أعمالھا. والمجموعة بعمل تقییم لمدى قدرة المجموعة قامت إدارة 
كبیرة  علم بأي ضبابیةالمجموعة الموارد الكفیلة لالستمرار في أعمالھا على مدى المستقبل المنظور. كما أنھ لیس لدى 

فق والموحدة على مواصلة أعمالھا. وبالتالي، تم إعداد ھذه القوائم المالیة المجموعة قد تلقي بظالل من الشك حول قدرة 
 ة.مبدأ االستمراری

 
 التقدیرات واالفتراضات

تتضمن االفتراضات الرئیسیة، التي تتعلق بالمصادر المستقبلیة والرئیسیة األخرى لعدم التأكد من التقدیرات كما في 
تاریخ قائمة المركز المالي والتي قد ینتج عنھا مخاطر جوھریة تتسبب في تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات 

افتراضاتھا وتقدیراتھا على المعاییر  مجموعةكما ھو مبین أدناه. أقامت ال السنة المالیة الالحقة والمطلوبات خالل
. قد تتغیر الظروف واالفتراضات الحالیة حول التطورات المستقبلیة الموحدة المتوافرة عندما تم إعداد القوائم المالیة

ة. إن مثل ھذه التغیرات تنعكس على مجموعسیطرة البسبب ما قد یطرأ على السوق من تغیرات أو أحوال تقع خارج 
 :الیةفي النقاط الت فیما یلي المعلومات حول عدم التیقن بشأن االفتراضات والتقدیرات االفتراضات عند وقوعھا.

 
 للممتلكات واآلالت والمعداتوالقیمة المتبقیة األعمار اإلنتاجیة 

األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للممتلكات واآلالت والمعدات الحتساب االستھالك. یتم تحدید ھذه المجموعة تحدد إدارة 
بقیة تقوم اإلدارة بمراجعة القیم المتالتقدیرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع لألصل أو التلف الطبیعي. 

یة لمستقبلیة حیثما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجواألعمار اإلنتاجیة بشكل سنوي ویتم تعدیل مصاریف االستھالك ا
 تختلف عن التقدیرات السابقة.

 
 مخصص خسائر المخزون

. یتضمن الفعلي وغیرھا ل التقادم واألخطاء الفنیة والتلفتعترف المجموعة بمخصص خسائر المخزون نتیجة لعوامل مث
من، على سبیل المثال ولیس الحصر، تقدیم نماذج جدیدة أو تقدیر تلك الخسائر األخذ في االعتبار العوامل التي تتض

 .والمستقبلیةتقنیة خاصة بالمصنع وكل من ظروف السوق الحالیة 
 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدینة التجاریة
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدینة التجاریة. تستند مصفوفة 

تقوم المجموعة بتقییم المصفوفة لتعدیل خبرة خسارة معدالت التعثر التاریخي الملحوظة للمجموعة. مخصص على 
خي الملحوظة معدالت التعثر التارییر مالي، یتم تحدیث . في تاریخ كل تقراریخیة مع المعلومات االستشرافیةاالئتمان الت

 لیة.بویتم تحلیل التغیرات في التقدیرات المستق
 

معدالت التعثر التاریخي الملحوظة والظروف االقتصادیة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة یعتبر إن تقییم الترابط بین 
ً تجاه التغیرات في الظروف واألوضاع االقتصادیة تقدیراً جوھریاً. إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقع ة یعتبر حساسا

خسارة االئتمان التاریخیة للمجموعة والظروف االقتصادیة المتوقعة قد ال تكون تمثل التعثر المتوقعة. كما أن خبرة 
ة مفصح عنھا ة للمجموعالفعلي للعمیل في المستقبل. إن المعلومات بشأن خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدینة التجاری

 .٣٢في اإلیضاح 
 



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

١٧  

 
 (تتمة) س اإلعداداأس. ٢
 

 (تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة ٤-٢
 

 تكالیف استبدال المعداتمخصص 
ویتم لملكیة اامتیاز خدمة اإلنشاء والتشغیل ونقل بصورة دوریة على أساس  تكالیف استبدال المعداتیتم تقییم مخصص 

عن االفتراضات الجوھریة المتضمنة في تحدید  ١٩خصمھا بمعدل یعكس شروط ھذا االلتزام. تم افصاح في اإلیضاح 
 تلك التقدیرات.

 
 انخفاض قیمة الموجودات غیر المالیة

یظھر االنخفاض في القیمة عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القیمة القابلة لالسترداد باعتبارھا 
القیمة العادلة ناقصاً تكالیف االستبعاد أو قیمتھا قید االستعمال ــ أیھما أعلى. تستند القیمة العادلة ناقصاً تكالیف حساب 

ات المتاحة من معامالت البیع الملزمة التي تتم على أساس تجاري لموجودات مماثلة أو أسعار سوق االستبعاد إلى البیان
ً التكالیف اإلضافیة الستبعاد األصل. یستند حساب القیمة قید االستعمال إلى نموذج التدفقات  یمكن مالحظتھا ناقصا

كلة نوات الخمس المقبلة والتي ال تشمل أنشطة إعادة الھیالنقدیة المخصومة. یتم اشتقاق التدفقات النقدیة من الموازنة للس
بعد أو استثمارات مستقبلیة ھامة یمكن أن تعزز أداء األصل للوحدة المولدة للنقد التي یتم المجموعة التي لم تلتزم بھا 

ومة وكذلك دیة المخصاختبارھا. إن القیمة القابلة لالسترداد حساسة تجاه معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النق
 التدفقات النقدیة الداخلة المستقبلیة المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل.

 
 برنامج المنافع المحددة

یتم تحدید تكلفة برنامج المنافع المحددة والقیمة الحالیة لاللتزام باستخدام تقییمات اكتواریة. یتضمن التقییم االكتواري 
دید من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلیة في المستقبل. وھذا یتضمن تحدید معدالت الخصم وضع الع

وزیادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفیات وحركة التوظیف. ونتیجة التعقیدات الخاصة بعملیة التقییم وطبیعتھ طویلة 
ة تجاه التغیرات في تلك االفتراضات. تتم مراجعة جمیع األجل، فإن التزام المنافع المحددة یمتاز بحساسیة عالی

 االفتراضات في تاریخ تقریر مالي. 
 

إن معیار القیاس األكثر عرضة للتغییر ھو معدل الخصم. عند تحدید معدل الخصم المالئم، تعتبر اإلدارة أن عوائد 
السوق تستند إلى سندات شركة / حكومة عالیة الجودة. یستند معدل الوفیات إلى جداول الوفیات المتاح والخاص بالدول 

 من وقت آلخر استجابة للتغیرات الدیموغرافیة. تعتمد زیادات الرواتب المعنیة. قد تتغیر استقراءات جداول الوفیات فقط
المستقبلیة على معدالت التضخم المستقبلیة المتوقعة للدول المعنیة. توجد تفاصیل أكثر حول التزامات منافع الموظفین 

 .١٨اإلیضاح في 
 

 قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة
العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة عند عدم إمكانیة قیاس القیم 

على أساس األسعار المتداولة في أسواق نشطة، فإنھ یتم تحدید القیمة العادلة لھا باستخدام طرق التقییم بما في ذلك 
ج من األسواق القابلة للمالحظة حیثما كان ذلك نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. یتم أخذ المدخالت إلى ھذه النماذ

ممكنا، وعندما ال یكون ذلك مجدیاً، فإن األمر یتطلب إبداء درجة من االجتھاد لتحدید القیمة العادلة. تشتمل االجتھادات 
ر ثعلى االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار. یمكن أن تؤ

التغیرات في االفتراضات المتعلقة بھذه العوامل على القیمة العادلة لألدوات المالیة. یتم تقییم الثمن المحتمل، الناتج عن 
تجمیع األعمال، بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ كجزء من تجمیع األعمال. عندما یستوفي الثمن تعریف التزام مالي، 

مة العادلة في كل تاریخ تقریر مالي. یستند تحدید القیمة العادلة إلى التدفقات النقدیة المخصومة. یتم إعادة قیاسھ الحقاً بالقی
 تأخذ االفتراضات الرئیسیة في االعتبار احتمالیة استیفاء كل ھدف من أھداف األداء وعامل الخصم.
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 (تتمة) الھامةاألحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة  ٤-٢
 

 المخصصات
یتم تكوین مخصص نتیجة حدث سابق، عند وجود التزام حالي قانوني أو ضمني على المجموعة یمكن قیاسھ بصورة 
یُعتد بھا، ویكون من المحتمل ظھور حاجة لتدفق منافع اقتصادیة خارج المجموعة لسداد االلتزام. تحدد المخصصات 

المستقبلیة المتوقعة بمعدل ما قبل الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة عن طریق خصم التدفقات النقدیة 
 الوقتیة للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. یدرج عكس الخصم كتكلفة تمویل.

 
 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة . ٣
 

نة والمفصح عنھا سالمعاییر الجدیدة المطبقة خالل الیتم تطبیق السیاسات المحاسبیة التالیة وتطبیقھا باستمرار ـ باستثناء 
 في إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة. ٤في اإلیضاح 

 
 أساس التوحید ١-٣

م. ٢٠١٨دیسمبر  ٣١تتكون القوائم المالیة الموحدة للمجموعة من القوائم المالیة للشركة األم وشركتھا التابعة كما في 
مجموعة أو یكون لھا حقوق في العوائد المتغیرة نتیجة مشاركتھا في الشركة المستثمر تتحقق السیطرة عندما تتعرض ال

 بھا، ولدى المجموعة القدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل ممارسة نفوذھا على الشركة المستثمر بھا.
 

  جموعة:تسیطر المجموعة بشكل خاص على الشركة المستثمر بھا إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى الم
  نفوذ على الشركة الُمستثمر بھا (مثل: حقوق موجودة تعطي المجموعة القدرة الحالیة لتوجیھ النشاطات ذات الصلة

 بالشركة المستثمر بھا).
 .التعرض لمخاطر أو حقوق الحصول على عوائد متغیرة نتیجة االشتراك مع الشركة الُمستثمر بھا 
  الشركة الُمستثمر بھا للتأثیر على عوائدھا.القدرة على استخدام سیطرتھا على 
 

بشكل عام، ھناك افتراض أن غالبیة حقوق التصویت ستؤدي إلى السیطرة. ومن أجل تعزیز ھذا االفتراض وعندما 
یكون لدى المجموعة مستوى أقل من غالبیة حقوق التصویت أو حقوق مشابھة في الشركة المستثمر بھا، فإن المجموعة 

تثمر على الشركة المس م ما إذا كان لدى المجموعة نفوذتبار جمیع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییتأخذ في االع
 بھا، وھذه الحقائق والظروف تشمل ما یلي:

 
 التصویت في الشركة المستثمر بھا.حق ھم دیالترتیب التعاقدي مع اآلخرین ممن یحق ل 
 رى.الحقوق التي تنشأ عن الترتیبات التعاقدیة األخ 
 .حقوق التصویت وحقوق التصویت المحتملة للمجموعة 
 

ستثمر بھا أم ال إذا ما اشارت الحقائق والظروف تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المُ 
ً من تاریخ االى أن ھناك تغییرات في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة اعتب را

سیطرة المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال تلك السیطرة. یتم ضم الموجودات والمطلوبات واإلیرادات 
والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالیة الموحدة من تاریخ استحواذ 

 ى تاریخ زوال تلك السیطرة.عة وحتالمجموعة على الشركة التاب
 

في الشركة األم للمجموعة على حملة األسھم یتم توزیع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر 
عجز في رصید الحصص غیر نتائج ھذا التوزیع قد یؤدي إلى  والحصص غیر المسیطرة، إن وجدت، حتى لو أن

 المسیطرة.
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 (تتمة) أساس التوحید ١-٣
وعند اللزوم، یتم إجراء التعدیالت على القوائم المالیة للشركات التابعة من أجل التوفیق بین سیاساتھا المحاسبیة 

 ادات والمصروفاتوالسیاسات المالیة للمجموعة. یتم استبعاد جمیع الموجودات وحقوق الملكیة والمطلوبات واإلیر
 والتدفقات النقدیة المتعلقة بالمعامالت ما بین شركات المجموعة بالكامل عند توحید القوائم المالیة.

 
 یتم احتساب أي تغیّر في حصة الملكیة في الشركة التابعة ـ دون زوال السیطرة ـ كمعاملة حقوق ملكیة.

 
نھا تقوم باستبعاد الموجودات (بما فیھا الشھرة) والمطلوبات وفیما إذا فقدت المجموعة السیطرة على شركة تابعة فإ

والحصة غیر المسیطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكیة ویتم تسجیل أي ربح أو خسارة ناتجة عن زوال السیطرة 
 في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. ویتم تسجیل أي استثمار محتفظ بھ بالقیمة العادلة.

 
. تم إعداد ١المالیة الموحدة من القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة كما ھو موضح في اإلیضاح تتكون القوائم 

 القوائم المالیة للشركة التابعة لنفس الفترة المالیة التي أعدت عنھا للشركة.
 

 تجمیع األعمال والشھرة 
تتم المحاسبة عن تجمیع األعمال باستخدام طریقة االقتناء وتقاس تكلفة االقتناء باعتبارھا إجمالي الثمن المحول ویقاس 
في تاریخ االستحواذ بالقیمة العادلة وقیمة أي حصة غیر مسیطرة في المنشأة المقتناة. تقوم المجموعة في كل عملیة 

المسیطرة في المنشأة المقتناة بالقیمة العادلة أو بالحصة التي تتناسب مع تجمیع أعمال باختیار إما قیاس الحصص غیر 
 صافي الموجودات المقتناة المحددة. تقید تكالیف االقتناء المتكبدة في حساب المصروفات العمومیة واإلداریة.

 
یفھا من أجل تصنلمقتناة عندما تستحوذ المجموعة على منشأة ما، فإنھا تقوم بتقییم الموجودات والمطلوبات المالیة ا

وفقا لشروط التعاقد والظروف االقتصادیة والظروف ذات الصلة في تاریخ االستحواذ. ویتضمن  وتحدیدھا بشكل مالئم
 ود المبرمة من المنشأة المقتناة.ذلك فصل المشتقات المتضمنة في العق

 
مل دلة في تاریخ االستحواذ. یعتبر الثمن المحتیتم تسجیل أي ثمن محتمل یتم تحویلھ من الجھة المقتنیة بالقیمة العا

) "األدوات المالیة" حیث یتم قیاس ٩المصنف كأصل او التزام أداة مالیة وضمن نطاق المعیار الدولي للتقریر المالي (
 األدوات المالیة بالقیمة العادلة مع التغیرات في القیمة العادلة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة. 

 
والً بالتكلفة (باعتبارھا تمثل الزیادة في إجمالي الثمن المحول والمبلغ المدرج مقابل الحصص غیر أالشھرة تقاس 

ً تزید عن صافي الموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید). إذا  المسیطرة وأي حصة مملوكة مسبقا
بالزیادة عن إجمالي الثمن المحول، فتقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا  دلة لصافي الموجودات المقتناهاكانت القیمة الع

كانت قد حددت الموجودات المقتناة بشكل صحیح وجمیع المطلوبات المفترضة ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس 
مة العادلة ي الى زیادة في القیالمبالغ التي یتم االعتراف بھا في تاریخ االستحواذ. وإذا ما كانت عملیة إعادة التقییم تؤد

 لصافي الموجودات المقتناة عن إجمالي الثمن المحول، عندھا یتم االعتراف بالربح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

بعد االعتراف األولي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً أي خسائر متراكمة من انخفاض القیمة. وبغرض فحص انخفاض 
الشھرة التي یتم االستحواذ علیھا جراء تجمیع األعمال ـ من تاریخ االستحواذ ـ یتم تخصیصھا لكل وحدة من  القیمة فإن

وحدات تولید النقد للمجموعة والتي یتوقع منھا االستفادة من عملیات التجمیع بصرف النظر عما إذا تم تخصیص 
جزءاً من وحدة تولید النقد وجزًء من أنشطة الوحدة موجودات أو مطلوبات أخرى لھذه الوحدات. وعندما تشكل الشھرة 

الخسارة  القیمة الدفتریة لألنشطة حال تحدید الربح أو متضمنة فيالتي یتم استبعادھا فإن الشھرة المرتبطة بتلك األنشطة 
بقي من وحدة المتعند االستبعاد. ویتم قیاس الشھرة في ھذه الحالة بناًء على القیم النسبیة لألنشطة المستبعدة والجزء 

 تولید النقد.
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  واقعة تحت سیطرة مشتركةستثمار في شركات زمیلة ومنشآت اال
ً جوھریاً. المجموعة تؤثر علیھا الشركة الزمیلة ھي منشأة  ھو القدرة على المشاركة في الجوھري تأثیر إن التأثیرا

 .لى تلك السیاساتعبھا ولكنھا ال تعتبر سیطرة أو سیطرة مشتركة  لمستثمرسیاسة التشغیل في الشركة اوالسیاسة المالیة 
 

رة مشتركة سیطالتي تسیطر على الترتیب لألطراف فیھ یكون مشترك ھو ترتیب (شركة محاصة) المشروع المشترك 
ة ھي االتفاق التعاقدي للسیطرة المشتركالمشتركة السیطرة . المشروع المشتركفي صافي موجودات  من حیث الحقوق

التي  ألطرافجماعیة من اموافقة العالقة قرارات بشأن األنشطة ذات على الترتیب والتي تنشأ فقط عندما تتطلب ال
 تمارس سیطرة مشتركة.

 
لسیطرة مماثلة لتلك الالزمة لتحدید االجوھري أو السیطرة المشتركة تكون  التأثیرتحدید إن األمور المتخذة في االعتبار ل

 .على الشركات التابعة
 
 .باستخدام طریقة حقوق الملكیةالمجموعة في الشركة الزمیلة والمشروع المشترك  حتسب استثماری

 
كلفة. یتم تالمشروع المشترك بال في الشركة الزمیلة أواالستثمار یتم االعتراف بدایةً بطریقة حقوق الملكیة،  بموجب

صافي الموجودات في الشركة الزمیلة أو التغیرات في حصة المجموعة من إلدراج تعدیل القیمة الدفتریة لالستثمار 
قیمة الدفتریة في الیتم تضمین الشھرة المتعلقة بشركة زمیلة أو مشروع مشترك . االقتناءمنذ تاریخ المشروع المشترك 

 ھا لتحدید انخفاض القیمة بصورة مستقلة.یتم اختبارلالستثمار وال 
 
 یتم عرضالشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. الربح أو الخسارة حصة المجموعة من نتائج عملیات قائمة عكس ت

ذلك، ل ضافةً . إلمجموعةالدخل الشامل اآلخر لكجزء من أي تغیر في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات المستثمر بھا 
حقوق ملكیة الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك، فإن المجموعة مباشرة في  ھناك تغیر معترف بھیكون عندما 

المكاسب عاد استب. یتم الملكیةالتغیرات في حقوق تعترف بحصتھا في أي تغیر، إذا كان قابالً للتطبیق، في قائمة 
ة حص بمقدار والشركة الزمیلة أو المشروع المشتركة الناتجة عن المعامالت بین المجموع غیر المحققة والخسائر

 في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك.المجموعة 
 

بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجیل خسارة إضافیة النخفاض القیمة 
جموعة في كل تاریخ تقریر مالي ما إذا كان ھناك تحدد الم. أو المشروع المشترك على استثمارھا في الشركة الزمیلة

 . وفي ھذه الحالة تحتسبأو المشروع المشترك أي دلیل موضوعي على انخفاض قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة
القیمة و أو المشروع المشتركالمجموعة قیمة االنخفاض على أنھ الفرق بین القیمة الممكن استردادھا من الشركة الزمیلة 

لربح أو ا" في قائمة أو المشروع المشترك في الشركة الزمیلةالربح المبلغ ضمن "الحصة في  بإدراجالدفتریة وتقوم 
 .الخسارة

 
أو السیطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقیاس  الشركة الزمیلةعند فقدان التأثیر الجوھري على 

لمشروع المشترك أو الشركة الزمیلة بقیمتھ العادلة. إن أي فرق بین القیمة الدفتریة لاف بھ واالعترأي استثمار محتفظ بھ 
التأثیر الجوھري أو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة لالستثمار المحتفظ بھ والمتحصالت من االستبعاد  زوالعند 

 یدرج في الربح أو الخسارة.
 

حصصھا في الشركات الزمیلة، فإن القیمة الدفتریة لتلك الحصة، والتي عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر 
 ي حدودإال فلصفر ویتم التوقف عن االعتراف بأي خسائر إضافیة طویلة األجل، تقل إلى ا تتضمن أي استثمارات

 وجود التزام مقابل للمجموعة.
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یتم عرض القوائم المالیة الموحدة للمجموعة باللایر السعودي، والذي ھو العملة الوظیفیة للشركة األم. بالنسبة لكل 
منشأة، تقوم المجموعة بتحدید العملة الوظیفیة ویتم قیاس البنود المتضمنة في القوائم المالیة لكل منشأة باستخدام العملة 

ة المباشرة للتوحید، بینما تقوم عند استبعاد العملیات األجنبیة، بإعادة تصنیف الربح الوظیفیة. تستخدم المجموعة الطریق
 أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة، بحیث یعكس المبلغ الذي ینشأ عن استخدام تلك الطریقة.

 
 المعامالت واالرصدة

ائد المجموعة بعملتھا الوظیفیة وبالسعر الفوري الس تسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبیة مبدئیا عن طریق منشآت
یة العملة الوظیفبفي تاریخ المعاملة األولى المؤھلة لالعتراف. یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المقومة 

بأسعار الصرف الفوریة السائدة في تاریخ التقریر المالي. وتسجل جمیع الفروق الناشئة عن التسویة أو التحویل على 
باستثناء البنود النقدیة المحددة كجزء من عملة التحوط لصافي استثمار المجموعة في كربح أو خسارة البنود النقدیة 

خر حتى یتم التصرف في صافي االستثمار، وعندئذ یتم إعادة تصنیف آدخل شامل كھا عملیة أجنبیة، حیث یتم تسجیل
ة بالتكلفة دیة المقاس. یتم تحویل البنود غیر النققائمة الربح أو الخسارة الموحدةالمبلغ المتراكم للربح او الخسارة في 

نقدیة الت األولیة. یتم تحویل البنود غیر البعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالتاریخیة 
المقاسة بالقیمة العادلة بعملة أجنبیة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید القیمة العادلة. یتم التعامل مع 

لخسارة نتیجة االربح أو الخسارة الناشئة عن تحویل البنود غیر النقدیة المقاسة بالقیمة العادلة وفقاً لالعتراف بالربح أو 
 التغیرات في القیمة العادلة للبند. 

 
  العملیات األجنبیة

یتم ترجمة الموجودات والمطلوبات للعملیات األجنبیة ـ بما في ذلك تعدیالت الشھرة والقیمة العادلة الناشئة عن االقتناء 
لشركات رجمة توزیعات االرباح من اإلى اللایر السعودي بسعر الصرف الفوري السائد في تاریخ التقریر المالي. یتم ت

لدخل الشامل ئمة االزمیلة األجنبیة بسعر الصرف السائد في تاریخ المعاملة وتسجل جمیع فروقات تحویل العملة في قا
 اآلخر الموحدة.

 
سارة الموحدة قائمة الربح أو الخإلى المتعلق باحتیاطي الترجمة عند استبعاد عملیة اجنبیة، یتم تحویل المبلغ ذي العالقة 

كجزء من الربح أو الخسارة نتیجة االستبعاد. عند االستبعاد الجزئي (دون زوال السیطرة) لشركة تابعة تتضمن عملیة 
 اجنبیة فإن الجزء ذي العالقة بھذا المبلغ المتراكم یعود إلى الحصة غیر المسیطرة.

 
الدفع  ةستالم من عملیة أجنبیة أو مستحقاالة مستحقالبنود النقدیة عن الصرف األجنبي الناتجة إن أرباح أو خسائر 

لعملیة أجنبیة أو نتیجة تسویة غیر مخطط لھا أو غیر محتملة في المستقبل المنظور والتي تعتبر من حیث الجوھر جزءاً 
 ر.خل الشامل اآلخمن صافي استثمار في عملیة أجنبیة یتم تسجیلھا في احتیاطي التحویل األجنبي من خالل الد

 
 تصنیف ما ھو متداول إزاء ما ھو غیر متداول ٣-٣

استناداً إلى التصنیف متداول / غیر متداول.  الموحدةتعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 
 یعتبر األصل متداوالً في حالة:

  األعمال العادیة،توقع بیع األصل أو ھناك نیة لبیعھ أو استھالكھ خالل دورة 
 ،االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي 
  شھراً بعد تاریخ التقریر المالي، أو ١٢توقع بیع األصل خالل 
  ١٢كون األصل نقداً أو في حكم النقد إال إذا كان محظوراً تبادل األصل أو استخدامھ لتسویة التزام ما خالل 

 ي.شھراً على األقل من تاریخ التقریر المال
 

  یتم تصنیف جمیع الموجودات األخرى كموجودات غیر متداولة.
  



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٢٢  

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة . ٣
 

 (تتمة) تصنیف ما ھو متداول إزاء ما ھو غیر متداول ٣-٣
 یعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال:

  للمجموعةتوقع تسویة االلتزام خالل دورة األعمال العادیة، 
 ،االحتفاظ بااللتزام بشكل رئیسي بغرض المتاجرة 
  شھراً بعد تاریخ التقریر المالي، أو ١٢توقع تسویة االلتزام خالل 
  شھراً على األقل بعد تاریخ التقریر  ١٢عدم وجود حق غیر مرتبط بشرط لتأجیل تسویة االلتزام على مدى

 المالي.
 األخرى كمطلوبات غیر متداولة.بتصنیف جمیع المطلوبات  المجموعةتقوم 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات ٤-٣
 

 االعتراف والقیاس
 مة.خسارة انخفاض القیمة المتراكالمتراكم وناقصاً االستھالك تكلفة بالوالمعدات واآلالت الممتلكات یتم قیاس بنود 

 
العمالة فة المواد وتكلذاتیة اإلنشاء  الموجوداتتكلفة األصل. تتضمن مباشرة إلى اقتناء العائدة تكلفة النفقات تتضمن ال

یف تكالو ة جیدة لتأدیة الغرض المقصود منھفي حال األصلإلى إحضار تعود مباشرة أي تكالیف أخرى و ةالمباشر
 للموجودات المؤھلة.وتكالیف االقتراض  األصل التي یتواجد فیھالموقع  ترمیمو الموادبعض تفكیك وإزالة ال
 

د كبنویحاسب عنھا  فإنھمختلفة، أعمار إنتاجیة والمعدات واآلالت الممتلكات بنود من جوھریة جزاء یكون ألعندما 
 والمعدات.واآلالت لممتلكات لرئیسیة) أجزاء مستقلة (

 
مع  المتحصالت من االستبعادمقارنة عن طریق والمعدات واآلالت الممتلكات استبعاد بنود مكاسب وخسائر یتم تحدید 

أو  قائمة الربحضمن إیرادات أخرى في ویتم االعتراف بھا بالصافي والمعدات واآلالت لممتلكات لالدفتریة  القیم
 الخسارة الموحدة.

 
 التكالیف الالحقة

أن  في القیمة الدفتریة إذا كان من المحتملوالمعدات واآلالت الممتلكات بند في استبدال جزء من یتم االعتراف بتكلفة 
. یتم ة موثوقةبصور التكالیف المتعلقة بھ، ویمكن قیاس المجموعةإلى  من ذلك الجزءمستقبلیة تدفق منافع اقتصادیة ت

ً االعتراف ب اآلالت وتكالیف الخدمات الیومیة للممتلكات إلغاء االعتراف بالقیمة الدفتریة للجزء المستبدل. یتم أیضا
 ة حال تكبدھا.الموحدقائمة الربح أو الخسارة والمعدات في 

 
 التنفیذ تحترأسمالیة العمال األ

متلكات مفي القیمة مسجلة ویتم رسملتھا كأي خسارة انخفاض ناقصاً تكلفة بالعمال رأسمالیة تحت التنفیذ األ یتم إدراج
 .من أجلھ المعد ومعدات عندما تصبح جاھزة لالستخداموآالت 

 
 االستھالك

المبلغ القابل  ویمثل. لألصل ك على مدى العمر اإلنتاجي المقدرللمبلغ القابل لالستھال منھجياالستھالك التوزیع الیمثل 
 .القیمة المتبقیةناقصاً التكلفة  یمثلمبلغ آخر أي أو  أصلتكلفة لالستھالك 

 
  



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٢٣  

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة . ٣
 

 (تتمة) الممتلكات واآلالت والمعدات ٤-٣
یتم االعتراف باالستھالك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر 

 والمباني العقارات المستأجرةلكل جزء من الممتلكات والمعدات. یتم استھالك الموجودات المؤجرة وتكلفة تطویر 
أیھما أقصر، إال إذا كان ھناك تأكید  ـ جار وأعمارھا اإلنتاجیةاإلیعقد المقامة على أرض مستأجرة على مدى مدة 

 معقول بأن المجموعة ستحصل على ملكیة األصل في نھایة مدة اإلیجار. ال یتم استھالك األرض.
 

یتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة سنویاً على األقل وتعدل على أساس مستقبلي، إذا كان 
الممتلكات والمعدات، یرجى الرجوع قیمة في نخفاض االیم للحصول على مزید من المعلومات حول تقیلك مطلوباً. ذ

 .٦إلیضاح إلى ا
 

 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة:
 

 ـ أیھما أقصر سنة ٥٠إلى  ١٠أو من مدة اإلیجار / االمتیاز  مباني
 ـ أیھما أقصر سنة ٢٨إلى  ١٠أو من مدة اإلیجار / االمتیاز  تحسینات على المأجور

 ـ أیھما أقصر سنة ٢٠إلى  ٥أو من مدة اإلیجار / االمتیاز  ومعدات آالت
 سنة ٢٥إلى  سنتان مكائن ومعدات

 سنوات ١٠إلى  ٥ صھاریجسیارات و
 سنوات ١٠إلى  ٥ تجھیزات وأثاث

 سنوات ٥إلى  سنتان أجھزة حاسب آلي ومعدات
 
 الموجودات غیر الملموسة ٥-٣

یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند االعتراف األولى. إن تكلفة الموجودات غیر 
الملموسة المكتسبة نتیجة تجمیع أعمال تمثل القیمة العادلة لتلك الموجودات في تاریخ االستحواذ. بعد االعتراف األولي، 

ً تحمل  رسملة  قیمة. ال تتمفي المتراكمة أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض  الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصا
ة ویتم اظھار المصروفات ذات الصل -باستثناء تكالیف التطویر المرسملة  -الموجودات غیر الملموسة المنتجة داخلیاً 

یتم تكبدھا. یتم تقییم األعمار االنتاجیة للموجودات غیر الملموسة  في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي
 لتكون أما محددة أو غیر محددة.

 
یتم اطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات العمر االنتاجي المحدد على مدى العمر االنتاجي االقتصادي ویتم تقییمھا 

ً على أن األصل غیر الملموس یمكن أن یكون تعرض النخفاض في  لتحدید انخفاض في القیمة إذا كان ھناك مؤشرا
القیمة. یتم مراجعة فترة اإلطفاء وطریقة اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة على األقل 

القتصادیة افي نھایة كل فترة مالیة. یتم احتساب التغیرات في العمر االنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستھالك المنافع 
المستقبلیة المتضمنة في األصل عن طریق تغییر فترة أو طریقة اإلطفاء، حسبما یقتضي الحال، ویتم اعتبارھا كتغیرات 
في التقدیرات المحاسبیة. یتم إدراج مصروف االطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح 

 یتماشى مع وظیفة للموجودات غیر الملموسة. أو الخسارة ضمن فئة المصروفات بما
 

 امتیاز المیناء وقحق
في  المجموعة بحقوق االمتیازتعترف طویلة األجل. امتیاز بموجب ترتیبات میناء ال بخصوصلمجموعة اعملیات تتم 

 خدمات المقدمةالیقوم بتنظیم القطاع العام ("المانح") أو والتي تخضع لسیطرة متیاز، الاخدمة ترتیب المیناء الناتجة عن 
ي حال فمتبقیة في البنیة التحتیة مثل الممتلكات والمعدات واألسعار المحددة وكذلك یسیطر على أي حصة جوھریة 

 .زمتیاخدمة االالمجموعة كجزء من ترتیبات شراؤھا من قبل أو خاصة بالمانح أو تم إنشاؤھا البنیة التحتیة كانت 
 
  



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٢٤  

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة . ٣
 

 (تتمة) الموجودات غیر الملموسة ٥-٣
 

 حقوق امتیاز المیناء (تتمة)
وم في فرض رسالناتجة عن ترتیب خدمة االمتیاز عندما یكون لھا الحق ملموسة الغیر تعترف المجموعة بالموجودات 

ام باإلنشاء المستلمة كثمن نقدي مقابل القیملموسة الغیر یتم قیاس الموجودات المتیاز. الخاضعة لالبنیة التحتیة الستخدام 
دمات القیمة العادلة للخیخص فیما عند االعتراف األولي متیاز بالقیمة العادلة الاخدمة الخدمات في ترتیب أو تطویر 

 .المقدمة
 

یناء للحاویات. تدرج حقوق امتیاز الم حطاتمتتضمن حقوق امتیاز المیناء جمیع التكالیف المتكبدة فیما یخص انشاء 
بالتكلفة ناقصاً إطفاء التكلفة. إن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل غیر الملموس في ترتیبات خدمة االمتیاز ھي الفترة من 

 بدایة قدرة المجموعة على فرض رسوم على العامة الستخدام البنیة التحتیة وحتى نھایة مدة االمتیاز.
 

 الستعمالاألرض حق ا
 ضخدام األرالحق في استیتم قید بعد االعتراف األولى، . االعتراف األولى بالتكلفةعند الحق في استخدام األرض یقاس 

على  الحق في استخدام األرض. یتم إطفاء متراكمةالالقیمة في انخفاض أي إطفاء متراكم وأي خسائر ناقصاً تكلفة بال
 الثابت.القسط االمتیاز على أساس مدى مدة 

 
 غیر الملموسة األخرىالموجودات 

تكون ذات أعمار إنتاجیة المجموعة وھا ، التي تكتسبھا البرامجغیر الملموسة األخرى، بما فییتم قیاس الموجودات 
 .متراكمةالقیمة الفي انخفاض متراكم وخسائر الطفاء محددة بالتكلفة ناقصاً اإل

 
. حدد ذات صلةأصل مفي المتضمنة المنافع االقتصادیة المستقبلیة تؤدي لزیادة یتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما 

ھا في قائمة یتم االعتراف بوالعالمات التجاریة، ھا النفقات الخاصة بالشھرة المنتجة داخلیاً النفقات األخرى، بما فیجمیع 
 الربح أو الخسارة الموحدة حال تكبدھا.

 
ً األصل، أو مبلغ آخر یحل محل التكلفة تكلفة اإلطفاء على مدى یتم حساب  ألعمار تتراوح االقیمة المتبقیة. ناقصا

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

 ستثماریةاال عقاراتال ٦-٣
ا المال أو كلیھما، ولكنھإیجار أو لزیادة رأس لتحصیل إیرادات العقارات االستثماریة ھي الممتلكات المحتفظ بھا إما 

لیست للبیع ضمن دورة األعمال العادیة أو خالل االستخدام في اإلنتاج أو تورید البضائع أو تقدیم الخدمات أو لألغراض 
 اإلداریة.

 
لعقارات ااالستثماریة بدایة بالتكلفة بما في ذلك تكالیف المعامالت. الحقاً لالعتراف األولى، تسجل العقارات یتم قیاس 

یف تكلفة ، إن وجدت. تتضمن تلك التكالمتراكمةانخفاض القیمة المتراكم وخسائر الطفاء بالتكلفة ناقصاً اإلاالستثماریة 
استبدال أجزاء من العقارات االستثماریة وتكالیف االقتراض إلنشاء مشاریع طویلة األجل في حال تم استیفاء معاییر 

رة الستبدال أجزاء جوھریة من العقارات االستثماریة في فترات معینة، فإن االعتراف. في حال كانت ھناك ضرو
المجموعة تعترف بتلك األجزاء كموجودات مستقلة ذات أعمار إنتاجیة محددة ویتم استھالكھا وفقاً لذلك. یتم االعتراف 

 بجمیع تكالیف اإلصالح والصیانة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حال تكبدھا.
 

  



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٢٥  

 
 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة . ٣
 

 (تتمة) ستثماریةاال عقاراتال ٦-٣
االستثماریة سواء عندما یتم استبعادھا (أي في تاریخ حصول المستلم على السیطرة) أو  عقاراتالاالعتراف بیتم الغاء 

عندما یتم سحبھا نھائیاً من االستخدام وال یتوقع من استبعادھا الحصول على منافع اقتصادیة مستقبلیة. یتم االعتراف 
ي فترة االستبعاد. فالموحدة لربح أو الخسارة اقائمة بالفرق بین صافي متحصالت االستبعاد والقیمة الدفتریة لألصل في 

تثماریة وفقاً االسبالعقارات یتم تحدید مبلغ الثمن الذي یجب تضمینھ في الربح أو الخسارة والناتج عن إلغاء االعتراف 
 ).١٥(الدولي للتقریر المالي لمتطلبات تحدید سعر المعاملة وفقاً للمعیار 

 
یل من بالنسبة للتحوفقط عندما یكون ھناك تغیر في االستخدام. یة االستثماررات العقاتتم التحویالت إلى (أو من) 

ر یقیمة االستھالك في وقت تغی يالمحاسبة الالحقة ھمالكیھا، فإن تكلفة  یشغلھاإلى ممتلكات استثماریة عقارات 
لك تحاسب عن تالمجموعة فإن ، ھي عقارات استثماریة مالكیھایشغلھا . في حال أصبحت الممتلكات التي ستخداماال

ً الممتلكات   .ستخدامالوالمعدات حتى تاریخ التغیر في االمحددة بموجب الممتلكات واآلالت للسیاسة  وفقا
 

 عقود اإلیجار  ٧-٣
إن تحدید ما إذا كانت االتفاقیة ھي (أو تتضمن) عقد إیجار یستند إلى جوھر االتفاقیة في تاریخ بدایة العقد. یتم تقییم 

یة لتحدید ما إذا كان الوفاء باالتفاقیة یعتمد على استخدام أصل محدد أو أن االتفاقیة تنقل الحق في استخدام األصل االتفاق
 حتى لو لم یتم تحدید األصل بشكل صریح في االتفاقیة.

 
 المجموعة كمستأجر 

إلیجار الذي یتم تصنیف عقد ا یتم تصنیف عقود اإلیجار في تاریخ البدء كعقود إیجار تمویلي أو عقود إیجار تشغیلي.
بموجبھ تنتقل كافة المخاطر والمنافع المتأصلة بملكیة األصل إلى المجموعة كعقد إیجار تمویلي. یتم رسملة عقود 
اإلیجار التمویلي عند بدء العقد بالقیمة العادلة للممتلكات المؤجرة أو، إذا كان أقل، بالقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات 

. یتم توزیع مدفوعات اإلیجار بین أعباء تمویل وخفض التزام إیجار وذلك لتحقیق معدل فائدة ثابت على الرصید اإلیجار
 المتبقي من االلتزام. یتم إدراج أعباء التمویل ضمن بند تكالیف التمویل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 
صل. ومع ذلك، إذا لم یكن ھناك تأكیداً معقوالً بأن المجموعة یتم استھالك األصل المؤجر على مدى العمر اإلنتاجي لأل

ستؤول لھا ملكیة المأجور في نھایة فترة اإلیجار، فإنھ یتم استھالك األصل على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل 
 وفترة اإلیجار ــ أیھما أقصر. 

 
 دفعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیليعقد اإلیجار التشغیلي بخالف عقد اإلیجار التمویلي. یتم تحمیل ال

 كمصروف تشغیلي على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإلیجار.
 

 المجموعة كمؤجر
جمیع مخاطر ومنافع الملكیة بشكل جوھري كعقود تقوم المجموعة بموجبھا بتحویل یتم تصنیف عقود االیجار التي ال 

جیر تشغیلي. یتم تحمیل التكالیف األولیة المباشرة الناتجة عن التفاوض والترتیب لعقد التأجیر التشغیلي على القیمة تأ
الدفتریة لألصل المؤجر ویتم إدراجھا على مدى مدة عقد التأجیر على نفس األساس ـ مثل إیرادات اإلیجار.  تدرج 

 التي یتم اكتسابھا. إیرادات التأجیر المحتملة كإیرادات في الفترة 
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 (تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة . ٣
 
 المخزون ٨-٣

ستند تكلفة تأو صافي القیمة القابلة للتحقق ـ أیھما أقل. وتقاس بالتكلفة . قطع الغیار والتوریدات األخرىیمثل المخزون 
المخزون بصورة أساسیة على مبدأ المتوسط المرجح وتتضمن النفقات المتكبدة القتناء المخزون والتكالیف األخرى 

إن صافي القیمة القابلة للتحقق عبارة عن سعر البیع التقدیري ضمن دورة المتكبدة إلحضاره للموقع وبحالتھ الراھنة. 
یف التقدیریة والالزمة إلنفاذ البیع. تقوم المجموعة بتكوین مخصص مقابل خسائر األعمال العادیة مخصوما منھا التكال

 المخزون نتیجة لعوامل مثل التقادم والخلل الفني أو التلف الطبیعي وخالفھ.
 

 النقد وما في حكمھ ٩-٣
/  والودائعالنقد لدى البنوك من النقد في الصندوق وفي قائمة المركز المالي الموحدة یتكون النقد وما في حكمھ 

ة ، إن وجدت، والمتاحة للمجموعقصیرة األجل بمواعید استحقاق ثالثة أشھر أو أقلالعالیة السیولة الذات االستثمارات 
دون أي قیود. وألغراض قائمة التدفقات النقدیة الموحدة، یتكون النقد وما في حكمھ من نقد في الصندوق وأرصدة بنكیة 

 ة.وودائع مرابح
 

 األدوات المالیة ١٠-٣
األداة المالیة ھي أي عقد یؤدي إلى تعظیم قیمة األصل المالي لمنشأة واحدة واللتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لمنشأة 

 أخرى.
 

 والقیاس االعتراف األولى
 الموجودات المالیة )١

واستثمارات بالقیمة العادلة من خالل تتكون الموجودات المالیة للمجموعة من نقد وأرصدة بنكیة وذمم مدینة تجاریة 
الدخل الشامل اآلخر واستثمار في شركة زمیلة ومستحق من جھات ذات عالقة ومطلوبات مالیة تتكون من قروض 

 طویلة األجل وتسھیالت بنكیة وذمم مدینة تجاریة وذمم مدینة أخرى.
 

بقیمھا العادلة. یعتمد القیاس الالحق للموجودات المالیة على تصنیفھا  الموجودات المالیة عند االعتراف األوليقیاس یتم 
 .الربح أو الخسارةخالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقیمة العادلة من خالل سواء بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من 

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

 ةمجموعة إلدارتھا. باستثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على مكون مالي جوھري، فإن المجموعأعمال ال
مبدئیاً تقوم بقیاس األصل المالي بقیمتھ العادلة زائداً، في حالة األصل المالي غیر المصنف بالقیمة العادلة من خالل 

، تكالیف المعاملة. یتم قیاس الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي مكون مالي جوھري على بح أو الخسارةالرقائمة 
 "اإلیرادات من العقود مع العمالء".) ١٥سعر المعاملة المحدد بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي (

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

قییم أنھ ". یشار إلى ھذا التفقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم عنھا تدفقات نقدیة والتي ھي "
 " ویتم على مستوى األدوات.فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم اختبار "

 
یتم االعتراف بالمشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب تسلیم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب 

شراء أو بیع بالمجموعة الئحة أو اتفاقیة في السوق (التجارة العادیة) في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ 
 األصل.
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 (تتمة)امة . ملخص السیاسات المحاسبیة الھ٣
 

 (تتمة) األدوات المالیة ١٠-٣
 الموجودات المالیة (تتمة) )١

 القیاس الالحق 
 القیاس الالحق، تم تصنیف الموجودات المالیة ضمن الفئات التالیة: ألغراض

 .بالتكلفة المطفأةالموجودات المالیة  )١
 ،ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالیة بالقیمة الع )٢
 .الربح أو الخسارةالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  )٣

 
 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة (أدوات الدین) )أ

 المالیة بالتكلفة المطفأة في حال تم استیفاء كال الشرطین التالیین:الموجودات بقیاس المجموعة تقوم 
 

  التدفقات النقدیة التعاقدیة.االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل بھدف تحصیل 
  وعات ألصل مدفینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط

 .المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم
 

القیمة. یتم  النخفاض یتم قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة الحقاً باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعّال وتخضع
 عند استبعاد األصل، أو تعدیلھ أو انخفاض قیمتھ. الربح أو الخسارة الموحدة االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة 

 
 ادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالموجودات المالیة بالقیمة الع )ب
 

 أدوات الدین
  خالل الدخل الشامل اآلخر في حال استیفاء الشرطین التالیین:بقیاس أدوات الدین بالقیمة العادلة من المجموعة تقوم 
 .االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل بھدف تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والبیع 
  ینتج عن الشروط التعاقدیة لألصل المالي تدفقات نقدیة في تواریخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل

 أصل المبلغ القائم. المبلغ أو فائدة على
 

فیما یخص أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، فإنھ یتم االعتراف بالدخل من الفائدة وإعادة 
تحتسب والربح أو الخسارة الموحدة تقییم صرف العملة األجنبیة وخسائر انخفاض القیمة أو عكس القیود في قائمة 

لیة المقاسة بالتكلفة المطفأة. تدرج تغیرات القیمة العادلة المتبقیة في الدخل الشامل اآلخر. بنفس طریقة الموجودات الما
 ح أو الخسارة.الربعند االستبعاد، فإن التغیر في القیمة العادلة المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر یعاد تدویره في 

 
 أدوات حقوق الملكیة

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

تم تحدید التصنیف على أساس كل أداة  ) األدوات المالیة: العرض وعدم االحتفاظ بھا للمتاجرة.٣٢المحاسبة الدولي (
 على حدة.

 
اح . یتم االعتراف بتوزیعات األربالربح أو الخسارةال یتم أبداً تدویر األرباح والخسائر من ھذه الموجودات المالیة في 

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

 .ةأدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غیر معرضة لتقییم انخفاض القیم
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 مة)(تت. ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
 
 (تتمة) األدوات المالیة ١٠-٣
 

 الموجودات المالیة (تتمة)) ١
 

 الربح أو الخسارةالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل  ج)
الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة، الربح أو الخسارة تتضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 

أو الموجودات المالیة الربح أو الخسارة والموجودات المالیة المحددة عند االعتراف األولي بالقیمة العادلة من خالل 
 المطلوب قیاسھا بشكل إلزامي بالقیمة العادلة. یتم تصنیف الموجودات المالیة كمحتفظ بھا للمتاجرة إذا تم اقتناؤھا

یضاً على ، تصنف أا فیھا المشتقات الضمنیة الموحدةلغرض البیع أو إعادة الشراء على المدى القریب. إن المشتقات، بم
محتفظ بھا للمتاجرة ما لم یتم تصنیفھا كأدوات تحوط فعالة. إن الموجودات المالیة ذات التدفقات النقدیة التي لیست  اأنھ

، أو الخسارة الربحتصنف وتقاس بالقیمة العادلة من خالل  لى أصل المبلغ القائممدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة عفقط 
بغض النظر عن نموذج األعمال. وبغض النظر عن معاییر أدوات الدین التي یتم تصنیفھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة 

ن بالقیمة العادلة من خالل لدیالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما ھو موضح أعاله، وقد یتم تصنیف أدوات ا
عند االعتراف األولي إذا كان ذلك سیؤدي إلى إلغاء أو تقلیل التطابق المحاسبي بصورة جوھریة. الربح أو الخسارة 

ة مع بالقیمة العادلالموحدة في قائمة المركز المالي الربح أو الخسارة تقید الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
 .الربح أو الخسارة الموحدةفي التغیرات في القیمة العادلة في قائمة تسجیل صا

 
 تقییم نموذج األعمال

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

 
  العمل على ضوء السیاسات واألھداف المبینة للمحفظة للسیاسات المطبقة. وبشكل محدد، إذا ما كانت استراتیجیة

اإلدارة تركز على تحقیق إیرادات الفائدة التعاقدیة أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد للمحفظة أو یكون ھناك توافق بین 
المالیة ومدة المطلوبات التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدیة من خالل بیع مدة الموجودات 

 الموجودات.
 
 ل تقاریر بشأنھا إلى إدارة المجموعةكیفیة تقییم أداء المحفظة وإرسا. 
 
  (والموجودات المالیة المحتفظ بھا ضمن نموذج األعمال) وكیفیة المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال

 إدارة المخاطر.
 
  كیفیة تعویض المدراء، أي إذا ما استند التعویض على القیمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتھا أو التدفقات

 النقدیة التعاقدیة التي تم تحصیلھا، 
 
 تقبلیة. إال ستكرار وكمیة وتوقیت المبیعات في الفترات السابقة وأسباب البیع والتوقعات بشأن أنشطة المبیعات الم

ً من التق یق ییم الشامل عن كیفیة تحقأن المعلومات حول أنشطة المبیعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزءا
 لھدفھا في إدارة الموجودات المالیة وكیفیة تحقیق التدفقات النقدیة. المجموعة

 
 

  



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٢٩  

 
 (تتمة). ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
 
 (تتمة) األدوات المالیة ١٠-٣

 
 الموجودات المالیة (تتمة)) ١
 

 تقییم نموذج األعمال (تتمة)
یستند تقییم نموذج األعمال على السیناریوھات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سیناریوھات "األسوأ" 

ة، ة للمجموعألصلیمختلفة عن التوقعات اأو "كثافة العمل". إذا تحققت التدفقات النقدیة بعد االعتراف األولي بطریقة 
ال تغیر تصنیف الموجودات المالیة المتبقیة المحتفظ بھا في نموذج األعمال، ولكن یتم دمج المعلومات المجموعة فإن 

 عند عمل تقییم للموجودات المالیة ـ المستحدثة أو المشتراة حدیثاً ـ في المستقبل.
 

یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة والتي یتم تقییم أدائھا على أساس القیمة العادلة بالقیمة العادلة من 
ألنھا غیر محتفظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وال محتفظ بھا لتحصیل تدفقات نقدیة  الربح أو الخسارةخالل قائمة 

 تعاقدیة وبیع موجودات مالیة.
 

تقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ ("ضوابط 
 مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ")

من ھي ث "الربحلغرض القیام بھذا التقییم، فإن "أصل المبلغ" ھو القیمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. "
القیمة المالیة للوقت، واالئتمان ومخاطر االقراض األساسیة األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معینة 

 وتكالیف االقراض األساسیة األخرى (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلداریة)، إضافة لھامش الربح.
 

تأخذ لمجموعة ا، فإن الربحیة ھي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو عند القیام بتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقد
في اعتبارھا األحكام التعاقدیة لألداة. یتضمن ذلك تقییم ما إذا كان األصل المالي یتضمن شروط تعاقدیة یمكنھا تغییر 

ة في مجموعأخذ اللتقییم، تتوقیت أو مبلغ التدفقات النقدیة التعاقدیة حیث أنھ بذلك لن یستوفي ھذا الشرط. عند القیام با
 اعتبارھا ما یلي:

 
 ،األحداث الطارئة التي قد تؤدي لتغییر مبلغ وتوقیت التدفقات النقدیة 
 ،مزایا الرفع 
 ،المبالغ المدفوعة مقدماً وشروط التمدید 
  في التدفقات النقدیة من موجودات محددة (أي ترتیبات أصل دون حق المجموعة الشروط التي تقید مطالبات

 لرجوع)، وا
  الربحالمزایا التي تؤدي لتعدیل ثمن القیمة المالیة للوقت، أي التعدیل الدوري لمعدالت. 
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 (تتمة) األدوات المالیة ١٠-٣
 

 ) المطلوبات المالیة٢
 االعتراف االولي والقیاس

لتكلفة اتصنف المطلوبات المالیة، عند االعتراف األولي، كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو 
یتم االعتراف بجمیع المطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة، وبعد خصم التكالیف العائدة مباشرة إلى المعامالت المطفأة. 
 الدائنة.التمویل والذمم في حال 

 
 القیاس الالحق 

 دناه:أعلى تصنیفھا كما ھو موضح  یعتمد قیاس المطلوبات المالیة
 

 لعادلة من خالل الربح أو الخسارةالمطلوبات المالیة بالقیمة ا
المطلوبات المالیة المحتفظ بھا بغرض على المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تحتوي 

المتاجرة والمطلوبات المالیة المحددة عند االعتراف األولى بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف 
المطلوبات المالیة كمطلوبات محتفظ بھا بغرض المتاجرة عند الحصول علیھا بغرض إعادة شرائھا في المستقبل 

 القریب. 
 

تحدید م یتالموحدة. الربح أو الخسارة الخسائر للمطلوبات المحتفظ بھا بغرض المتاجرة في قائمة سب أو تدرج المكا
عند االعتراف األولي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التاریخ األولي لالعتراف، فقط المطلوبات المالیة 

 ).٩لتقریر المالي (الدولي لالمعیار في حال تم استیفاء المعاییر بموجب 
 

 بالتكلفة المطفأةالمطلوبات المالیة 
بعد االعتراف األولي، تقاس المطلوبات المالیة، غیر تلك المحددة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالتكلفة 

ن الخسائر نتیجة إللغاء االعتراف بالربح مبالمكاسب أو یتم االعتراف المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعّال. 
 وعند إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. معدل الفائدة الفعّالإطفاء عملیة خالل 

 
ً ءیتم احتساب تكلفة اإلطفاء باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء ورسوم أو تكالیف والتي تعتبر جز ال  ا

 لموحدة.كتكالیف تمویل في قائمة الربح أو الخسارة ا معدل الفائدة الفعّال. یتم تضمین إطفاء معدل الفائدة الفعّالیتجزأ من 
 
 إلغاء االعتراف ) ٣
 

 الموجودات المالیة
یتم بشكل رئیسي إلغاء االعتراف بأصل مالي (أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالیة 

 ) عند:للمجموعةمتماثلة) (أي استبعادھا من قائمة المركز المالي الموحدة 
 

 انتھاء الحق في استالم التدفقات النقدیة من األصل، أو 
  فقات نقدیة من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدیة مستلمة بتحویل حقوقھا في استالم تدالمجموعة قیام

كافة  فعلیاً بتحویلالمجموعة بالكامل دون تأخیر جوھري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقیة "تمریر"، أو (أ) قیام 
بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن المجموعة مخاطر ومنافع األصل أو (ب) عدم قیام 

 بتحویل السیطرة على األصل.قامت 
 

  



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٣١  
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 (تتمة)إلغاء االعتراف ) ٣
 

 (تتمة) الموجودات المالیة
بتحویل حقوقھا الستالم التدفقات النقدیة من أصل ما أو الدخول في ترتیبات تمریر، فإنھا تقوم المجموعة عندما تقوم 

بتقییم إذا ما، وإلى أي مدى، احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكیة. إذا لم تقم بتحویل أو االحتفاظ بصورة 
تستمر في المجموعة تھا على األصل، فإن جوھریة بجمیع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم تحّول سیطر

راف في االعتالمجموعة االعتراف باألصل المحول إلى المدى الذي تستمر عالقة الھیئة بھ. وفي تلك الحالة، تستمر 
بالمطلوبات المرتبطة باألصل. ویقاس األصل المحول وااللتزام المرتبط على أساس یعكس الحقوق وااللتزامات التي 

 .لمجموعةااحتفظت بھا 
 

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

 
 المالیة المطلوبات

رض مالي موجود بآخر من نفس المقیتم إلغاء قید االلتزام المالي عند الوفاء بھ أو انتھاؤه أو الغاؤه. وعند استبدال التزام 
وحسب شروط مختلفة تماماً أو أن شروط االلتزام الحالي یتم تعدیلھا بشكل جوھري، فإن مثل ھذا االستبدال أو التعدیل 
یتم التعامل معھ كإلغاء قید لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجدید. یتم تسجیل الفرق ما بین القیم الدفتریة 

 .الموحدة المعنیة في قائمة الربح أو الخسارة
 
 ) مقاصة االدوات المالیة ٤

یتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود 
لتسویة الموجودات مع المطلوبات على المجموعة حق حالي نافذ نظاماً لتسویة المبالغ المدرجة وكان ھناك نیة لدى 

 أساس الصافي أو تحقیق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.  
 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وغیر المالیة  ١١-٣
 

 الموجودات المالیة
جموعة أصل مالي أو متقوم المجموعة بتاریخ كل تقریر مالي بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة 

یمة ض القمن الموجودات المالیة. یعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالیة قد تعرض أو تعرضت النخفا
على انخفاض القیمة نتیجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف األولي لألصل وكان  فقط إذا كان ھناك دلیل موضوعي

ات النقدیة المستقبلیة التقدیریة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة التي یمكن لحدث الخسارة تأثیراً على التدفق
تقدیرھا بصورة موثوق بھا. قد یتضمن الدلیل على انخفاض القیمة مؤشرات على أن المدینین أو مجموعة من المدینین 

 مدفوعات، واحتمال دخولھم في حالة إفالسیواجھون صعوبات مالیة كبیرة أو تأخیر أو تعثر في سداد الفوائد أو أصل ال
أو حالة إعادة ھیكلة مالیة أخرى وحیث تشیر البیانات الملحوظة إلى أن ھناك نقص قابل للقیاس في التدفقات النقدیة 

 المستقبلیة التقدیریة، مثل الظروف االقتصادیة التي ترتبط بتعثرات السداد.
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 (تتمة). ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
 

 تتمة)(االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وغیر المالیة  ١١-٣
 

 الموجودات المالیة (تتمة)
تعترف المجموعة بمخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة لجمیع أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من 

منھج مبسط في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.  تطبق المجموعةبالنسبة للذمم المدینة خالل الربح أو الخسارة. 
وبالتالي، ال تطبق التغیرات في مخاطر االئتمان، ولكن بدالً منذ ذلك تعترف بمخصص الخسارة على أساس العمر 
الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة في تاریخ كل تقریر مالي. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصص على أساس 

 ریخیة لخسارة االئتمان المعدلة مقابل العوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والظروف االقتصادیة.التجربة التا
 

) یوماً. إال أنھ في حاالت معینة قد تعتبر ٩٠مالي قد تعثر عند تجاوز مدة الدفع التعاقدیة (الصل األتعتبر المجموعة أن 
مات الداخلیة أو الخارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن تستلم مالي قد تعثر عندما تشیر المعلوالصل األالمجموعة أن 

المجموعة المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تعزیزات ائتمانیة محتفظ بھا من قبل المجموعة. 
 اقدیة.مالي عندما ال یكون ھناك أي توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدیة التعالصل األیتم شطب 

 
 الموجودات غیر المالیة

على االنخفاض في القیمة. وفى حال وجود  عة بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشرفي تاریخ كل تقریر مالي، تقوم المجمو
مثل ھذا المؤشر أو في حال كان ھناك ضرورة للقیام باختبار انخفاض القیمة السنوي، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة 

لألصل. إن القیمة القابلة لالسترداد لألصل ھي القیمة العادلة لألصل أو الوحدات المولدة للنقد ناقصاً القابلة لالسترداد 
ً تكالیف االستبعاد باألخذ في  –تكالیف االستبعاد وقیمتھا قید االستعمال  أیھما أعلى. یتم تحدید القیمة العادلة ناقصا

رة على تحدید ھذه المعامالت، یتم استخدام نموذج تقییم مالئم. یتم االعتبار معامالت السوق األخیرة. في حال عدم القد
القیمة قید االستعمال بخصم التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة لقیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم ما قبل تقییم 

غ القابل ل. یتم تحدید المبلالضریبة لتعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للمال والمخاطر المتعلقة باألص
لالسترداد للموجودات الفردیة، ما لم ینتج األصل تدفقات نقدیة إلى المجموعة مستقلة بصورة كبیرة عن تلك الناتجة 
عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات. عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قیمتھا 

 اد، فإن األصل یعتبر منخفض القیمة ویتم تخفیضھ لقیمتھ القابلة لالسترداد.القابلة لالسترد
 

تدرج الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القیمة في قائمة الربح أو الخسارة. فیما یتعلق بالخسائر الناتجة عن االنخفاض 
ن ثم یتم ألي شھرة موزعة على الوحدات. ومفي القیمة للوحدة المولدة للنقد یتم توزیعھا مبدئیاً لتخفیض القیمة الدفتریة 

 موعة من الوحدات) على أساس نسبي.تخفیض القیم الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة (مج
 

) للوحدة المولدة للنقد (أو مجموعة الوحداتیتم تحدید انخفاض قیمة الشھرة عن طریق تقییم القیمة القابلة لالسترداد 
راف للوحدة المولدة للنقد أقل من قیمتھا الدفتریة، یتم االعتالقیمة القابلة لالسترداد التي ترتبط بھا الشھرة. عندما تكون 

 المتعلقة بالشھرة في الفترات المستقبلیة. بخسارة انخفاض القیمة. ال یمكن عكس قید خسارة انخفاض القیمة
 

 المخصصات  ١٢-٣
تدرج المخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ویكون ھناك احتمال 
أن یُطلب من المجموعة سداد ھذا االلتزام من خالل تدفقات نقدیة للمصادر إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادیة 

بلغ االلتزام. وحیثما تتوقع المجموعة سداد بعض أو جمیع المخصصات ـ على ویكون باإلمكان إجراء تقدیر یعتد بھ لم
ً فعلیاً. یتم  سبیل المثال ـ بموجب عقد تأمین، فیتم تسجیل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما یكون السداد مؤكدا

 د طرح أي سداد. عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بع
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 المخصصات (تتمة) ١٢-٣
إذا كان تأثیر القیمة الوقتیة للمال جوھریاً، فیتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضریبة الحالي الذي یعكس 

 الخصم یتم تسجیل الزیادة في المخصص نتیجة مرورـ حیثما یقتضي األمر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام. عند استخدام 
 الوقت كتكلفة تمویل.

 
 منافع الموظفین ١٣-٣
 

 للموظفینقصیرة األجل  منافع
یتم صرف منافع الموظفین قصیرة األجل عند تقدیم الخدمات ذات الصلة. یتم االعتراف بااللتزام من حیث المبلغ 
المتوقع دفعھ إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو ضمني لدفع ھذا المبلغ نتیجة لخدمة مقدمة في السابق من قبل 

 االلتزام بصورة یُعتد بھا. تقدیرالموظف ویمكن 
 

 ع ما بعد الخدمةمناف
نھایة الخدمة للموظفین كبرنامج منافع محددة غیر ممول وتحتسب عن طریق التزام المجموعة بموجب یتم احتساب 

یتم  ك المبلغ.مع خصم ذل الموظفین في الفترات الحالیة والسابقة،یة التي تحصل علیھا مستقبلالمنافع المبلغ تقدیر 
عة. االئتمان المتوقطریقة وحدة باستخدام حددة سنویاً عن طریق اكتواري مؤھل منافع الموظفین الم التزامات احتساب

في ة المكاسب والخسائر االكتواریعلى مل تالتي تشو المنافع المحددةصافي التزام إعادة قیاس یتم االعتراف مباشرة ب
ریق عن طالمنافع المحددة للفترة تحدد المجموعة صافي مصروف الفائدة لصافي التزام . قائمة الدخل الشامل اآلخر

لمنافع المحددة، االمنافع المحددة في بدایة الفترة السنویة إلى صافي التزام تطبیق معدل الخصم المستخدم لقیاس التزام 
تم االعتراف ینتیجة لمدفوعات الفائدة. كفترة الالمنافع المحددة خالل صافي التزام یرات في أي تغمع األخذ في االعتبار 

والمصروفات األخرى المتعلقة ببرامج المنافع المحددة تحت بند تكالیف موظفین في قائمة الفائدة  مصروفصافي ب
 الربح أو الخسارة.

 
 توزیعات أرباح نقدیة وتوزیعات غیر نقدیة على حملة األسھم في الشركة األم ١٤-٣

ً لتقدیر المجموعة تقوم  األم باالعتراف بالتزام لدفع توزیعات ارباح عندما یتم اعتماد التوزیع ولم یعد التوزیع وفقا
ت األرباح یتم تسجیل توزیعا وفقاً للنظام األساسي للمجموعة، یتم اعتماد التوزیع عندما یوافق علیھ الشركاء. .المجموعة

 یتم االعتراف بمبلغ مقابل توزیعات األرباح مباشرة فيس اإلدارة. األولیة كالتزام في الفترة التي تعتمد فیھا من مجل
 حقوق الملكیة. 

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

 مباشرة في حقوق الملكیة.
 

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

 
 اإلیرادات ١٥-٣

المشاركة بالمجموعة من خالل شركاتھا التابعة والمنشآت التي تسیطر علیھا سیطرة مشتركة وشركاتھا الزمیلة تقوم 
 في األعمال التالیة:

  لحاویات وأعمال الحفر والردم.ل محطاتتطویر وإنشاء وتشغیل وصیانة 
 .إدارة وتشغیل المستودعات ومشروع إعادة التصدیر الواقع في أرض مستأجرة من میناء جدة اإلسالمي 
 .تحلیة المیاه ومصانع المعالجة وبیع المیاه 
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 تتمة)اإلیرادات ( ١٥-٣
 الزمني أساس التحققتأجیر المعترف بھا على الباستثناء إیرادات  مافي وقت باإلیرادات بشكل عام تعترف المجموعة 

عقود غلب بیع عندما یتسلم العمیل المنتج ألالتقوم المجموعة بتحویل السیطرة واالعتراف بعملیة . مستقبلیةخالل فترات 
أسلوب و أمستقلة التزامات أداء مقابل مستقل البیع اللتحدید سعر قابلة للمالحظة اإلیرادات. تستخدم اإلدارة أسعار 

ً ما ال یكون السعر متوفرعند ھامش التكلفة الزائدة جدت، و نتكلفة الشحن والنقل، إ. اختارت المجموعة االعتراف با
 المباشرة. التكالیفتنتقل السیطرة للعمیل كمصروف في عندما 

 
بیع أسعار الحسب المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ سعر یتم توزیع إجمالي  ،أداءالتزام من عقد ألكثر  تجزأةفي حال 

المجموعة منتجات عادة ما تبیع كل التزام أداء. المتعھد بھا لأو الخدمات لبضائع المستقلة المقدرة ذات الصلة با
 .منفردم أداء ة قابلة للمالحظة مع التزامبیعات مستقلذات قیاسیة مواصفات ب
 

یتم تصنیف النقد المستلم مقدماً مقابل اإلیرادات التي یتم االعتراف بھا كإیرادات متداولة مؤجلة / غیر مكتسبة، باستثناء 
شھراً في قائمة المركز المالي الموحدة، والتي یتم تصنیفھا كإیرادات مؤجلة غیر  ١٢الجزء المتوقع تسویتھ ألكثر من 

 متداولة.
 

یُستبعد من  .الحصول علیھ مقابل نقل البضائع أو تقدیم الخدماتالمجموعة الثمن الذي تتوقع مبلغ بیتم قیاس اإلیرادات 
القیمة المضافة والضرائب األخرى التي یتم تحصیلھا تزامناً مع األنشطة التي ینتج عنھا ضریبة المبیعات واإلیرادات 

 قصیرة. ه بفترةأو بعدجوھریة حیث یتم استالم المدفوعات مقدماً عند البیع إیرادات. لیس لدى المجموعة أي شروط دفع 
 

 بیع البضائع
ة ما یكون إلى العمیل وعاد ما حیث یتم نقل السیطرة على البضاعةیتم االعتراف باإلیرادات من بیع البضائع في وقت 

 د أخرى في العقد تعتبر التزام أداء مستقالً عند تسلیم البضاعة. تأخذ المجموعة في اعتبارھا إذا ما كان ھناك أي وعو
لتوزیع جزء من سعر المعاملة. عند تحدید سعر المعاملة لبیع البضائع، تأخذ المجموعة في تكون ھناك ضرورة حیث 

ن والثمن غیر النقدي والثمن مستحق الدفع للعمیل (إالحالیة اعتبارھا تأثیر الثمن المتغیر ومكونات التمویل الجوھریة 
 د).وج

 
 تقدیم الخدمات

تم إذا الصیانة. و خدمات المساندةوكذلك تقدیم ، المیناءالمجموعة في توفیر خدمات تشغیلیة فیما یتعلق بعملیات تشارك 
عادلة القیمة لاعلى أساس فعندھا یتم توزیع الثمن ، قریر مالي مختلفةتخالل فترات تقدیم خدمات بموجب ترتیب واحد 

 /ذي تم تأدیتھالعلى أساس تقییم العمل تعترف المجموعة باإلیرادات من تقدیم الخدمات نسبیة بین الخدمات المختلفة. ال
 .البیع أمرعقد/ال/العملألمر الذي یتم التعھد بأدائھ وفقاً االلتزام التعاقدي بموجب ) وقبولھ(أي تم تسلیمھ المكتمل 

 
 إیرادات التأجیر

یتم  .اإلیجار المعنیةعلى مدى فترات القسط الثابت على أساس العقارات االستثماریة من ات اإلیراداالعتراف بیتم 
یتم االعتراف  .المستقبلیةالفترات على مدى كإیرادات ویتم االعتراف بھا إیرادات اإلیجار المتعلقة بسنوات الحقة تأجیل 

 على مدى مدة عقد اإلیجار. اراإلیج الممنوحة كجزء ال یتجزأ من إجماليبحوافز اإلیجار 
 

 الخصم على الكمیات
تقدم المجموعة خصم على الكمیات لبعض العمالء بمجرد أن تتجاوز مشتریاتھم خالل الفترة حداً معیناً في العقد. ومن 

یث أن حأجل تقدیر الثمن المتغیر للخصومات المستقبلیة المتوقعة، فإن المجموعة تطبق طریقة المبلغ األكثر احتماالً 
الطریقة المختارة تتنبأ بشكل أفضل بالثمن المتغیر الناشئ عن حق العمیل في الحصول على الخصم على أساس حدود 

 تقوم المجموعة بتطبیق المتطلبات على التقدیرات المقیدة الخاصة بالثمنالخصم على الكمیات والشراء خالل الفترة. 
 المتوقعة.ستقبلیة المالمتغیر وتعترف بالتزام مقابل الخصومات 
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 المصروفات ١٦-٣
 
 المباشرةتكلفة ال

 ،المجموعة بما فیھلباألنشطة التشغیلیة الرئیسیة  المتعلقةالعائدة مباشرة إلى أو  المصاریفتمثل التكلفة المباشرة جمیع 
على سبیل المثال ولیس الحصر، استھالك الممتلكات واآلالت والمعدات وإطفاء الموجودات غیر الملموسة والتكالیف 

 .وغیرھا ذات الصلة العائدة مباشرة للموظفین
 

 مصروفات البیع والتسویق 
المبیعات  البیع في الشركة. تتضمن ھذه التكالیف رواتب موظفيأنشطة أو تسھیل بالبیع للقیام متكبدة تتضمن أي تكالیف 

 والتسویق والتوزیع والمصروفات اللوجیستیة. كما تتضمن أیضاً تخصیص بعض المصروفات العمومیة المباشرة.
 
 داریةاإلعمومیة والمصروفات ال

ً ت یتعلق ھذا البند بالمصروفات التشغیلیة التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائع خصیص أو خدمات. یتضمن أیضا
 أو مصروفات البیع والتوزیع.مباشرة مصروفات عمومیة مباشرة والتي ال تعود بصورة محددة لتكلفة 

 
ثما تكون إداریة، حیت ومصروفات بیع وتوزیع ومصروفات عمومیة وإیراداالمصروفات المباشرة بین تكلفة  توزیعإن 

 مطلوبة، یتم على أساس ثابت.
 
 تكالیف االقتراض ١٧-٣

باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معین یستغرق بالضرورة فترة زمنیة  یتم رسملة تكالیف االقتراض المرتبطة مباشرةً 
إلعداده لالستخدام أو البیع كجزء من تكلفة األصل. ویتم تسجیل جمیع التكالیف األخرى كمصروفات في الفترة التي 

الخصم على  دمصروفات الفائدة على القروض والتسھیالت البنكیة وعكس قیتحدث فیھا. تتكون تكالیف االقتراض من 
 المخصصات طویلة األجل.

 
 تمویلالإیرادات  ١٨-٣

في سجل تمستثمر بھا. یتم االعتراف بإیرادات الفائدة حیث أنھا موال تتكون إیرادات التمویل من إیرادات فائدة على أ
 قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طریقة الفائدة الفعّالة.

 
 والضرائب الزكاة ١٩-٣
 

 الزكاة
تخضع المجموعة للزكاة وفقاً ألحكام الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة"). یتم تحمیل مخصص للمجموعة والزكاة 

 المتعلقة بملكیة المجموعة في الشركة السعودیة التابعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 ضریبة الدخل الجاریة
ي ف خل الجاریة وفقاً للمبلغ المتوقع استرداده أو سداده للسلطات الضریبیةیتم قیاس موجودات ومطلوبات ضرائب الد

كما في اً جوھریھي تلك المطبقة المبلغ الضریبة والقوانین الضریبة المستخدمة في احتساب معدل . ان السنة الجاریة
 لي في المملكة العربیة السعودیة.تاریخ قائمة المركز الما

 
 ضریبة الدخل المؤجلة

تقدیر الضرائب المؤجلة باستخدام طریقة المطلوبات على الفروقات المؤقتة بین األساس الضریبي للموجودات یتم 
 والمطلوبات وقیمھا الدفتریة حسب أغراض التقریر المالي في تاریخ التقریر المالي.
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 (تتمة)والضرائب  الزكاة ١٩-٣
 

 (تتمة) الدخل المؤجلةضریبة 
 یتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجمیع الفروقات الضریبیة المؤقتة:

 
  عندما ینشأ التزام الضریبة المؤجلة من االعتراف األولي للشھرة أو أصل أو التزام في معاملة لیست تجمیع

 .لخسارة الخاضعة للضریبةأعمال، في وقت المعاملة، وال یؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو ا
 

  فیما یتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضریبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزمیلة
والحصص في ترتیبات مشتركة، عندما یمكن السیطرة على توقیت عكس قید الفروقات المؤقتة ویكون من 

 ستقبل المنظور.المحتمل أال یتم عكس قید الفروقات المؤقتة في الم
 

یتم االعتراف بموجودات الضریبة المؤجلة لجمیع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، وترحیل مبلغ على حساب ضریبة 
غیر مستخدم وأي خسائر ضریبیة غیر مستخدمة. یتم إدراج موجودات الضریبة المؤجلة على الحد الذي یكون فیھ من 

بمقابلھ استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم وترحیل مبلغ على حساب المحتمل توافر ربح خاضع للضریبة یمكن 
 ضریبة غیر مستخدم والخسائر الضریبیة غیر المستخدمة، باستثناء:

 
  عندما ینشأ أصل الضریبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم من االعتراف األولي ألصل أو

عمال، في وقت المعاملة، وال یؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة التزام في معاملة لیست تجمیع أ
 الخاضعة للضریبة.

 
  فیما یتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزمیلة والحصص

عكس  الذي یكون فیھ من المحتملفي ترتیبات مشتركة، ویتم االعتراف بموجودات الضریبة المؤجلة فقد للحد 
قید الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور ویكون الربح الخاضع للضریبة متاحاً والذي یمكن بمقابلھ استخدام 

 الفروقات المؤقتة.
 

یتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریخ كل تقریر مالي وتخفض إلى الحد الذي ال یحتمل 
عھ توافر ما یكفي من الربح الخاضع للضریبة بما یسمح باستخدام جزء أو جمیع الموجودات الضریبیة المؤجلة. یعاد م

تقییم الموجودات الضریبیة المؤجلة غیر المعترف بھا في تاریخ اعداد كل تقریر مالي، ویتم االعتراف بھا إلى الحد 
 ة من األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة.الذي یحتمل معھ تغطیة الموجودات الضریبیة المؤجل

 
تقاس الموجودات والمطلوبات الضریبة المؤجلة باستخدام معدالت الضریبة المتوقع سریانھا في السنة التي یتحقق فیھا 
 األصل أو یسوى االلتزام بناًء على معدل الضرائب (وأنظمة الضرائب) الساریة المفعول في تاریخ التقریر المالي. یتم
إدراج الضریبة المؤجلة المتعلقة ببنود مسجلة خارج الربح أو الخسارة. تدرج بنود الضریبة المؤجلة ھذه المتعلقة 

 بمعاملة أساسیة في الدخل الشامل اآلخر أو تسجل مباشرة ضمن حقوق الملكیة.
 

لمستقل استیفاء معاییر االعتراف ایتم الحقاً االعتراف بالمنافع الضریبیة المقتناة كجزء من تجمیع األعمال، ولكن دون 
في ذلك التاریخ، في حال وجود معلومات جدیدة حول الحقائق أو تغیر في الظروف. یتم التعامل مع التعدیل إما كخفض 

 في الشھرة (طالما أنھا ال یتجاوز الشھرة) إذا تم تكبدھا خالل فترة القیاس أو االعتراف بھ في الربح أو الخسارة.
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٣٧  

 
 (تتمة). ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
 

 (تتمة)والضرائب  الزكاة ١٩-٣
 

 (تتمة) ضریبة الدخل المؤجلة
تقوم المجموعة بتسویة موجودات الضریبة المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة وفقط، وفقط إذا، كان لھا حق قانوني 

ة الحالیة وموجودات الضریبة المؤجلة والتزامات الضریب نافذ لتسویة موجودات الضریبیة الحالیة ومطلوبات الضریبیة
المؤجلة التي تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضھا نفس السلطة الضریبیة، إما نفس المنشأة الخاضعة للضریبة أو 
المنشآت المختلفة الخاضعة للضریبة التي تنوي إما تسویة المطلوبات والموجودات الضریبیة الحالیة على أساس 

في، أو لتحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات في وقت واحد، في كل فترة مستقبلیة یكون فیھا من المتوقع تسویة الصا
 أو استرداد مبالغ كبیرة لمطلوبات أو موجودات ضریبیة مؤجلة.

 
 ضریبة االستقطاع

إلى مساھمین  المجموعة ضرائب على المعامالت مع جھات غیر مقیمة وتوزیعات أرباح مدفوعةشركات تستقطع 
أجانب وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل والتي ال یتم إدراجھا كمصروف باعتبارھا التزام على الطرف المقابل 

 والتي یتم اقتطاع الضرائب نیابة عنھ.
 

 المعلومات القطاعیة ١٩-٣
 قطاع األعمال ھو مجموعة من الموجودات والعملیات والمنشآت:

  منھا على إیرادات وتتكبد مصروفات تتضمن اإلیرادات والمصروفات تتحصل التي تعمل في أنشطة أعمال قد
 المتعلقة بالمعامالت مع أي مكونات أخرى للمجموعة؛

 بالمجموعة من أجل اتخاذ المسؤول عن صناعة القرار  يلتنفیذیتم باستمرار تحلیل نتائج عملیاتھا من قبل ا
 ع المصادر وتقییم األداء؛ وقرارات تتعلق بتوزی

 .التي تكون المعلومات المالیة متاحة لھا 
 

 مباشرةي تعود التتلك البنود المسؤول عن صناعة القرار لتنفیذي لتتضمن نتائج القطاع التي یتم إعداد التقاریر عنھا 
 أساس معقول.قد تعتمد على إلى قطاع ما وتلك النتائج التي 

 
الموجودات والعملیات والمنشآت التي تعمل في أنشطة إنتاج اإلیرادات ضمن بیئة  مجموعة منالقطاع الجغرافي ھو 

 تختلف عن تلك التي تكون في بیئة اقتصادیة أخرى.عوائد اقتصادیة محددة والتي تخضع لمخاطر و
 

عة ثالثة قطاعات منتجاتھا وخدماتھا ولدى المجموعلى أساس یتم تنظیم المجموعة لوحدات أعمال ألغراض اإلدارة، 
 تصدر تقاریرھا:

  والعملیات المیناءتطویر 
 مساندةوخدمات  ساحات لوجستیة 
  وتوزیع میاه البحرتحلیة 
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٣٨  

 
 الجدیدة رتأثیر تطبیق المعایی. ٤
 

 طبیق:فیما یلي تأثیر التلدولیة للتقریر المالي التالیة. م قامت المجموعة بتطبیق المعاییر ا٢٠١٨ینایر  ١من اعتباراً 
 

 "العقود مع العمالءمن یرادات "اإل) ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (
ر في الذي ینتج عنھ تغی) بخصوص إیرادات العقود مع العمالء ١٥المعیار الدولي للتقریر المالي (طبقت المجموعة 

م ویسري ٢٠١٤في مایو ) ١٥فیما یتعلق بعقودھا مع العمالء. صدر المعیار ( للمجموعةسیاسة االعتراف باإلیرادات 
ً شامالً واحداً ١٥م أو بعد ھذا التاریخ. یحدد المعیار (٢٠١٨ینایر  ١مفعولھ للفترات السنویة التي تبدأ في  ) نموذجا

دید بر العإلیرادات الراھنة عباالحالیة  االعترافللمحاسبة على اإلیرادات من العقود مع العمالء ویحل محل توجیھات 
في نطاق المعاییر الدولیة للتقریر المالي. یؤسس ھذا المعیار نموذجاً جدیداً من خمس خطوات  سیرامن المعاییر والتف

) یتم إدراج اإلیرادات بالمبلغ الذي یعكس ١٥یطبق على اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. بموجب المعیار (
 الخدمات إلى العمیل.  الثمن الذي تتوقع المنشأة الحصول علیھ مقابل تحویل البضائع أو 

 
ینایر  ١التطبیق المعدلة بأثر رجعي في تاریخ التطبیق األولي وھو باستخدام طریقة ) ١٥طبقت المجموعة المعیار (

بموجب تلك الطریقة، یمكن تطبیق المعیار على جمیع العقود في تاریخ التطبیق األولي أو فقط على العقود م. ٢٠١٨
ینایر  ١وجدت، كما في  نبیق المعیار على جمیع العقود، إتطالتي لم تكتمل في ذلك التاریخ. اختارت المجموعة 

 .م٢٠١٨
 

) في تاریخ التطبیق األولي كتعدیل للرصید االفتتاحي لألرباح ١٥( المتراكم للتطبیق األولي للمعیار رثیتم االعتراف باأل
الزمن، أي عند  نسیطرة على البضائع والخدمات في نقطة معینة ملدیھم المبقاة. ومع ذلك، بما أن عمالء المجموعة 

) ١٥المعیار ( قتسلیم البضائع وتقدیم الخدمات ولیس على مدى فترة من الوقت، بالتالي ال یوجد تأثیر جوھري لتطبی
ات المقارنة معلوملم یتم تعدیل  وبالتالي،. على االعتراف باإلیرادات من قبل المجموعة خالل الفترة والفترات السابقة

 والتفسیرات ذات الصلة. )١٨(معیار المحاسبة الدولي ویتم االستمرار في اإلفصاح عنھا بموجب 
 

 "المالیةاألدوات " )٩یار الدولي للتقریر المالي (المع
ینایر  ١م مع تاریخ التطبیق األولي في ٢٠١٤) "األدوات المالیة" الصادر في یولیو ٩بتطبیق المعیار (المجموعة قامت 
ً من معیار المحاسبة الدولي (٩م. تمثل متطلبات المعیار (٢٠١٨ ً جوھریا ) "األدوات المالیة: االعتراف ٣٩) تغیرا

للمحاسبة عن الموجودات المالیة وبعض جوانب المحاسبة عن جوھریة ات تغیربالمعیار الجدید یأتي والقیاس". 
 المطلوبات المالیة.

 
 الموجودات المالیة والمطلوبات المالیةوقیاس تصنیف 

 
 الموجودات المالیة
) ثالث فئات رئیسیة للتصنیف بخصوص الموجودات المالیة وھي: مقاسة بالتكلفة المطفأة، ومقاسة ٩یتضمن المعیار (

لقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ومقاسة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل. إن ھذا التصنیف یعتمد با
ً على نموذج األعمال الذي من خاللھ یتم إدارة األصل المالي وما یرتبط بھ من تدفقات نقدیة تعاقدیة. یستبعد  عموما

حتى تاریخ االستحقاق،  فیما یتعلق بالمحتفظ بھ) ٣٩(المحاسبة الدولي المعیار فئات التصنیف الواردة في معیار 
. یرجى الرجوع إلى اإلیضاح المعني في السیاسات المحاسبیة الھامة للشركة المتاح للبیعینة، ووالقروض والذمم المد

 ).٩بتصنیف الموجودات المالیة بموجب المعیار (المجموعة لمزید من التفاصیل حول كیفیة قیام 
 

 المطلوبات المالیة
) بخصوص تصنیف ٣٩(معیار المحاسبة الدولي متطلبات الحالیة الواردة في بصورة كبیرة بال) ٩المعیار (احتفظ 

 معیار المحاسبة الدوليالمطلوبات المالیة. إال أنھ وعلى الرغم من أن جمیع تغیرات القیم العادلة للمطلوبات بموجب 
، فإن التغیرات في القیم العادلة بموجب المعیار تم إدراجھا في قائمة الدخلقد  ة العادلة) المحددة بموجب خیار القیم٣٩(
 ) تُعرض عموماً على النحو التالي:٩(
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٣٩  

 
 (تتمة) الجدیدة رتأثیر تطبیق المعایی. ٤
 

 (تتمة) "األدوات المالیة" )٩یار الدولي للتقریر المالي (المع
 

 (تتمة) والمطلوبات المالیةالموجودات المالیة وقیاس تصنیف 
 

 المطلوبات المالیة (تتمة)
  ،یتم عرض مبلغ التغیر في القیمة العادلة العائد للتغیرات في مخاطر ائتمان االلتزام في الدخل الشامل اآلخر

 و
 .یتم عرض المبلغ المتبقي من التغیر في القیمة العادلة في قائمة الدخل الموحدة 

 
لمزید من التفاصیل حول كیفیة قیام للمجموعة الرجوع إلى اإلیضاح المعني في السیاسات المحاسبیة الھامة یرجى 

 ).٩(الدولي للتقریر المالي بتصنیف المطلوبات المالیة بموجب المعیار المجموعة 
 

 التحوط
مؤھلة عة للمجموقات التحوط جمیع عالكانت . في تاریخ التطبیق األولى، مستقبلیةالالتحوط مجموعة محاسبة طبقت 

لتغیر في اتصنیف استمرت المجموعة في الفترات السابقة، شي مع وبالتم. مستمرةتحوط لیتم التعامل معھا كعالقات 
ة للمجموعة، وعلیھ لم یكن العتماد متطلبات النقدیات لتدفقلالتحوط القیمة العادلة لجمیع العقود اآلجلة في عالقات 

 ً  ) أي تأثیر جوھري على القوائم المالیة للمجموعة.٩لإلیضاح ( محاسبة التحوط وفقا
 

 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
) بصورة رئیسیة لتغییر محاسبة المجموعة عن خسائر االنخفاض في القیمة للموجودات المالیة ٩أدى تطبیق المعیار (

) مع نموذج "خسائر االئتمان ٣٩المحاسبة الدولي (محل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في معیار عن طریق حل 
أدوات الدین تسجیل مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة لجمیع المجموعة ) من ٩. یتطلب المعیار (المستقبلي المتوقعة"

 الربح أو الخسارة.بالقیمة العادلة من خالل غیر المحتفظ بھا 
 

ً للعقد وجمیع التدفقات النقدی خسائر االئتمان المتوقعةتستند  ة على الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفقا
ألصل. بالنسبة األصلي لالفّعال قص الموجود بشكل تقریبي لمعدل الفائدة التي تتوقع المجموعة أن تتسلمھا. تم خصم الن

سائر ختطبیق المنھج المبسط للمعیار وقامت باحتساب للذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى، قامت المجموعة ب
 على مدى العمر الزمني.خسائر االئتمان المتوقعة على أساس االئتمان المتوقعة 

 
) لم ینتج عنھا أي تغیر جوھري في مخصص ٩وفقاً للمعیار ( خسائر االئتمان المتوقعةمع ذلك، فإن تطبیق متطلبات 

تمان خسائر االئة التجاریة للمجموعة ألن المجموعة استخدمت مصفوفة المخصص لاالنخفاض في القیمة للذمم المدین
 تقبلیة.جوھري للمعلومات المسالتأثیر غیر الوسارة االئتمانیة التاریخیة للمجموعة خوال یوجد أي تغییر من ال المتوقعة

 
 التحّول

عدم تعدیل معلومات المقارنة للفترات السابقة فیما یتعلق بمتطلبات التصنیف والقیاس قامت المجموعة باستخدام إعفاء 
(بما فیھا انخفاض القیمة). إن الفروقات في القیم الدفتریة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة الناتجة عن تطبیق 

 مبلغ غیر جوھري.م ك٢٠١٨ینایر  ١) غیر معترف بھا في األرباح المبقاة كما في ٩المعیار (
 
متطلبات ) ولكنھا تعرض ٩م ال تعكس بصورة عامة متطلبات المعیار (٢٠١٧ضة في وبالتالي، فإن المعلومات المعرو

 ).٣٩معیار المحاسبة الدولي (
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 (تتمة) الجدیدة رتأثیر تطبیق المعایی. ٤
 

 (تتمة) األدوات المالیة –) ٩المعیار الدولي للتقریر المالي (
 

 (تتمة) التحّول
 تم عمل التقییمات التالیة على أساس الحقائق والظروف التي كانت في تاریخ التطبیق األولي:

 .تحدید نموذج األعمال الذي یتضمن األصل المالي المحتفظ بھ 
 لدخل.ة اتحدید وإلغاء الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المحددة مسبقاً للقیاس بالقیمة العادلة من خالل قائم 
  تحدید بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 اآلخر.
 

 )٩(الدولي للتقریر المالي تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة في تاریخ التطبیق األولي للمعیار 
جوھري على السیاسات المحاسبیة للمجموعة المتعلقة بالمطلوبات المالیة. فیما یلي ) أي تأثیر ٩لیس لتطبیق المعیار (

 ) على تصنیف وقیاس الموجودات المالیة.٩تأثیر المعیار (
 

) وفئات القیاس الجدیدة بموجب المعیار ٣٩یبین الجدول التالي فئات القیاس األصلیة بموجب معیار المحاسبة الدولي (
 م:٢٠١٨ینایر  ١المالیة للمجموعة كما في  ) لفئات الموجودات٩(

 
  

 
 

 إیضاح

 
التصنیف األصلي 

معیار بموجب 
 )٣٩( المحاسبة الدولي

 
 

 التصنیف الجدید 
 )٩بموجب المعیار (

القیمة الدفتریة 
األصلیة بموجب 

 )٣٩(المعیار 
 لایر سعودي

 

القیمة الدفتریة 
المعدلة بموجب 

 )٩المعیار (
 لایر سعودي

حقوق في استثمار 
 ملكیة

 

الموجودات المالیة بالقیمة  متاح للبیع أ
العادلة من خالل الدخل 

حقوق  –الشامل اآلخر 
 الملكیة

 
 
 

١٨٫٨٣٨٫٢١٢ 

 
 
 

١٨٫٨٣٨٫٢١٢ 
استثمار في صنادیق 

 مشتركة
الموجودات المالیة بالقیمة  متاح للبیع أ

العادلة من خالل الدخل 
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ذمم مدینة تجاریة 
 وذمم مدینة أخرى

 

 
 ب

 
 قروض وذمم مدینة

 
 التكلفة المطفأةب

 
٩٧٫١٧٨٫٣٢٥ 

 
٩٧٫١٧٨٫٣٢٥ 

 ١٥٠٫٧٠٧٫٩٤١ ١٥٠٫٧٠٧٫٩٤١ التكلفة المطفأةب قروض وذمم مدینة  نقد وأرصدة بنكیة
    ٣١٧٫٢١٢٫٤٧٤ ٣١٧٫٢١٢٫٤٧٤ 
 

االستثمارات التي تنوي المجموعة االحتفاظ بھا لفترة طویلة ألغراض استراتیجیة.  األوراق المالیةسندات تمثل  )أ
ات كاستثمار)، حددت المجموعة تلك االستثمارات في تاریخ التطبیق األولي ٩وكما ھو مسموح بموجب المعیار (

)، فإن احتیاطي ٣٩العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. وعلى عكس معیار المحاسبة الدولي ( ةبالقیم مصنفة
 لربح أو الخسارة.إعادة تصنیفھ أبداً على االقیمة العادلة المتراكمة المتعلقة بتلك االستثمارات لن یتم 

 
الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى التي تم تصنیفھا كقروض وذمم مدینة بموجب معیار المحاسبة  )ب

لایر سعودي في مخصص  ٠٫١٠٦)، ھي اآلن مصنفة بالتكلفة المطفأة. لم یتم االعتراف بنقص بمبلغ ٣٩الدولي (
ل م عند التحوّ ٢٠١٨ینایر  ١االفتتاحیة كما في االنخفاض في القیمة على تلك الذمم المدینة في األرباح المبقاة 

 للمجموعة.الكلي ) حیث أن المبلغ لم یعتبر جوھریاً للمركز المالي ٩لمعیار (إلى ا
 



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٤١  

 
 م تدخل حیز التنفیذل التيصادرة المعاییر ال. ٥

 
 "عقود اإلیجار") ١٦( المعیار الدولي للتقریر المالي ١-٥

) "عقود اإلیجار"، وتفسیر لجنة تفاسیر ١٧م لیحل محل معیار المحاسبة الدولي (٢٠١٦) في ینایر ١٦المعیار (صدر 
) "إذا كان الترتیب یتضمن عقد إیجار"، وتفسیر لجنة تفاسیر المعاییر للمعیار ٤المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار (

) "تقییم جوھر المعامالت التي ٢٧فسیر لجنة تفاسیر المعاییر للمعیار (الحوافز"، وت –) "عقود اإلیجار التشغیلي ١٥(
) مبادئ االعتراف والقیاس والعرض واالفصاح عن عقود ١٦تنطوي على شكل قانوني لعقد اإلیجار". یحدد المعیار (

الي مشابھ اإلیجار ویتطلب من المستأجر احتساب جمیع عقود اإلیجار بموجب نموذج منفرد من قائمة المركز الم
). یتضمن المعیار اعتراف بإعفاءین للمستأجرین ١٧الحتساب عقود اإلیجار التمویلي بموجب معیار المحاسبة الدولي (

عقود إیجار موجودات "منخفضة القیمة" (مثل أجھزة الكمبیوتر الشخصیة) وعقود إیجار قصیرة األجل (مثل عقود  –
دء عقد اإلیجار، یقوم المستأجر بتسجیل التزام دفعات عقد اإلیجار (التزام شھراً أو أقل). في تاریخ ب ١٢إیجار مدتھا 

 ). ویجب علىاالستعمالاألصل الرئیسي خالل مدة عقد اإلیجار (األصل حق  حق االستعمالاإلیجار)، ویمثل األصل 
ص األصل فیما یخ المستأجرین االعتراف بشكل مستقل بمصروف الفائدة على التزام عقد اإلیجار ومصروف االستھالك

 . االستعمالحق 
كما یجب على المستأجرین أیضاً إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار عند وقوع أحداث معینة (مثل التغیر في مدة اإلیجار 
أو التغیر في مدفوعات عقد اإلیجار المستقبلیة الناتجة عن التغیر في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحدید تلك 

 . الستعمالحق ا المستأجر بصفة عامة بإدراج مبلغ إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار كتعدیل على األصل المدفوعات). یقوم
 

) كما ھي دون تغییر یذكر عن المحاسبة بموجب معیار المحاسبة الدولي ١٦تظل محاسبة المؤجر بموجب المعیار (
مبدأ التصنیف في معیار المحاسبة الدولي ). یستمر المؤجرون في تصنیف جمیع عقود اإلیجار باستخدام نفس ١٧(
 ) ویجب التمییز بین نوعین من عقود اإلیجار: اإلیجار التشغیلي واإلیجار التمویلي.١٧(
 

م أو بعد ذلك التاریخ من المستأجرین ٢٠١٩ینایر  ١) والذي یسري للفترات السنویة التي تبدأ في ١٦یتطلب المعیار (
 ).١٧بموجب معیار المحاسبة الدولي ( والمؤجرین القیام بإفصاحات أكثر

 
 ).١٦تعمل المجموعة على القیام بتقییم تفصیلي لتأثیر المعیار (

 
 ) "عدم التیقن بخصوص احتساب ضریبة الدخل"٢٣( تفسیر لجنة تفسیر المعاییر الدولیة للتقریر المالي للمعیار ٢-٥

معالجة الضریبة عدم تیقن قد یؤثر على تطبیق معیار التفسیر یتناول المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن 
). كما أنھ ال ١٢) وال ینطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معیار المحاسبة الدولي (١٢المحاسبة الدولي (

ً المتطلبات التي تتعلق بالفائدة والغرامات التي ترتبط بالمعالجة غیر المؤكدة للضریبة. یتناول الت یتضمن سیر فتحدیدا
 بشكل محدد ما یلي: 

 
 .ما إذا كانت المنشأة تعتبر احتساب الضریبة المشكوك فیھا بشكل منفصل 
  .االفتراض بأن المنشأة تقوم بفحص معالجات الضریبة بواسطة الھیئات الضریبیة 
 یر غ كیف تحدد المنشأة الدخل الخاضع للضریبة (الخسارة الضریبیة) واألوعیة الضریبیة والخسائر الضریبیة

 المستخدمة واالئتمان الضریبي غیر المستخدم ومعدالت الضریبة.
 .كیف تنظر المنشأة إلى التغیرات في الحقائق والظروف 
 

یجب على المنشأة تحدید ما إذا كانت تعتبر معالجة الضریبة المشكوك فیھا بشكل منفصل أو مع إحدى المعالجات 
اتباع المنھج الذي یتوقع الحل لھذا الشك بشكل أفضل. یسري التفسیر  الضریبیة األخرى المشكوك فیھا أو أكثر. ویجب

م او بعد ذلك مع وجود بعض االعفاءات ٢٠١٩ینایر  ١على الفترات التي أعدت عنھا فترات التقریر المالي التي تبدأ في 
 عند التحول. ال ینطبق ھذا التفسیر على الشركة.

 
 



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٤٢  

 
 التنفیذ (تتمة) لم تدخل حیز التيالمعاییر الصادرة . ٥
 

 ) "مزایا الدفع المسبق مع التعویض العكسي" ٩تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي ( ٣-٥
)، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، بشرط أن ٩بموجب المعیار (

فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" ("ضوابط مدفوعات تكون التدفقات النقدیة التعاقدیة ھي "
أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ")، وان یتم االحتفاظ بأداة الدین ضمن نموذج األعمال المناسب من اجل ذلك 

المبلغ أو فائدة على  ) أن األصل المالي یجتاز "ضوابط مدفوعات أصل٩التصنیف. توضح التعدیالت على المعیار (
أصل المبلغ القائم" بغض النظر عن األحداث أو الظروف التي تسبب اإللغاء المبكر للعقد، وبغض النظر عن الطرف 
الذي یدفع او یستلم التعویض المعقول من أجل اإللغاء المبكر للعقد. یجب أن تُطبق التعدیالت بأثر رجعي وتدخل حیز 

 م، مع السماح بالتطبیق المبكر. ٢٠١٩ر ینای ١التنفیذ اعتباراً من 
 
  "أو تخفیض مدتھ أو تصفیتھ البرنامجعدیل ت" )١٩على معیار المحاسبة الدولي (تعدیالت  ٤-٥

) المحاسبة عند حدوث تعدیل على البرنامج أو تخفیضھ أو تصفیتھ ١٩(معیار المحاسبة الدولي تعالج التعدیالت على 
تحدد التعدیالت أنھ عند حدوث تعدیل على البرنامج أو تقلیص مدتھ أو تصفیتھ خالل فترة خالل فترة التقریر المالي، 

 التقریر المالي السنویة، یجب على المنشأة:
 
  تحدید تكلفة الخدمة الحالیة للفترة المتبقیة بعد تعدیل البرنامج أو تقلیص مدتھ أو تصفیتھ باستخدام افتراضات

المنافع المحددة الذي یعكس المنافع التي جرى تقدیمھا بموجب  أصل)(صافي التزام اكتواریة تُستخدم إلعادة قیاس 
 البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث.

 
  أصل)(لتزام اتحدید صافي الفائدة للفترة المتبقیة بعد تعدیل البرنامج أو تقلیص مدتھ أو تصفیتھ باستخدام: صافي 

ع التي جرى تقدیمھا بموجب البرنامج وموجودات البرنامج بعد ذلك الحدث، الذي یعكس المنافالمنافع المحددة 
 .المنافع المحددة أصل)(التزام ومعدل الخصم المستخدم إلعادة قیاس صافي 

 
سابقة أو ربح أو خسارة عند التسویة، دون توضح التعدیالت أیضاً أنھ یجب على المنشأة أوالً تحدید أي تكلفة خدمة 

بار التأثیر على سقف األصل. یُدرج ھذا المبلغ ضمن الربح أو الخسارة. تقوم المنشأة بعدھا بتحدید تأثیر األخذ في االعت
بالغ الُمدرجة ضمن ، باستثناء المالتأثیرتعدیل البرنامج أو تقلیص مدتھ أو تصفیتھ. یُدرج أي تغییر في سقف األصل بعد 

 صافي الفائدة، في الدخل الشامل اآلخر.
 

التعدیالت على تعدیالت البرنامج أو تقلیص مدتھ أو تصفیتھ التي تحدث عند أو بعد بدایة فترة التقریر المالي تنطبق 
م أو بعد ھذا التاریخ مع السماح بالتطبیق المبكر. سیتم تطبیق ھذه التعدیالت ٢٠١٩ینایر  ١السنویة األولى التي تبدأ في 

 دتھ أو تصفیتھ للمجموعة في المستقبل.فقط على أي تعدیالت في البرنامج أو تقلیص م
 

 "حصص طویلة األجل في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة) "٢٨الدولي ( تعدیالت على معیار المحاسبة ٥-٥
) على الحصص طویلة االجل في شركة زمیلة ٩التعدیالت أن المنشأة التي تطبق المعیار الدولي للتقریر المالي ( توضح

ً من  أو مشروع مشترك (شركة محاصة) ال تنطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة لكنھا، من حیث الجوھر، تشكل جزءا
طویلة األجل). التوضیح ھام ألنھ یتضمن أن  صافي االستثمار في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك (حصص

 ) ینطبق على مثل ھذه الحصص طویلة االجل. ٩نموذج خسائر االئتمان المتوقعة في المعیار (
 

) ال تحتسب المنشأة أي خسائر للشركة الزمیلة أو المشروع المشترك ٩وضحت التعدیالت أیضاً أنھ عند تطبیق المعیار (
نخفاض في القیمة على صافي االستثمار ُمدرجة كتعدیالت على صافي االستثمار في الشركة أو أي خسائر ناتجة عن اال

 ) استثمارات في شركات زمیلة او مشاریع مشتركة. ٢٨الزمیلة أو المشروع المشترك التي تنشأ عن تطبیق المعیار (
 

م مع السماح بالتطبیق المبكر. بما ٢٠١٩ینایر  ١یجب أن تُطبق التعدیالت بأثر رجعي وتدخل حیز التنفیذ اعتباراً من 
، فلن یكون للتعدیالت أي في شركاتھا الزمیلة أو مشاریعھا المشتركةلیس لدیھا حصص طویلة األجل  المجموعةأن 

 .الموحدة تأثیر على قوائمھا المالیة



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٤٣  

 
 لم تدخل حیز التنفیذ (تتمة) التيالمعاییر الصادرة . ٥
 
 م)٢٠١٧م (الصادرة في دیسمبر ٢٠١٧ –م ٢٠١٥ : دورةالتحسینات السنویة ٦-٥
 

 تتضمن ھذه التعدیالت:
 ): تجمیع األعمال٣المعیار الدولي للتقریر المالي (

توضح التعدیالت أنھ عند حصول المنشأة على السیطرة على منشأة عبارة عن عملیة مشتركة، فإنھا تُطبق متطلبات 
عادة قیاس الحصص المقتناة مسبقاً في موجودات ومطلوبات العملیة دمج األعمال المنجزة ضمن مراحل، بما في ذلك إ

المشتركة بالقیمة العادلة. ضمن ھذا السیاق، تقوم الشركة الُمقتنیة بإعادة قیاس كامل حصتھا المقتناة ُمسبقاً في العملیة 
 المشتركة.

 
ر المالي قتناء في أو بعد بدایة فترة التقریتُطبق المنشأة تلك التعدیالت على تجمیع األعمال التي یكون فیھا تاریخ اال

م أو بعد ذلك التاریخ مع السماح بالتطبیق المبكر. سیتم تطبیق ھذه التعدیالت ٢٠١٩ینایر  ١السنویة األولى التي تبدأ في 
 على تجمیع األعمال المستقبلي بالمجموعة.

 
 ) الترتیبات المشتركة١١المعیار الدولي للتقریر المالي (

إن الجھة التي تشارك في عملیة مشتركة، لكن ال تملك سیطرة مشتركة قد تحصل على سیطرة مشتركة على العملیة 
). توضح التعدیالت أن الحصص المقتناة ٣المشتركة التي یشكل نشاطھا بھا عمالً تجاریاً كما ھو محدد في المعیار (

 مسبقاً في تلك العملیة المشتركة ال یعاد قیاسھا. 
 

بق المنشأة تلك التعدیالت على العملیات التي تحصل فیھا على سیطرة مشتركة في أو بعد بدایة فترة التقریر المالي تُط
مع السماح بالتطبیق المبكر. ال تنطبق ھذه التعدیالت م أو بعد ھذا التاریخ ٢٠١٩ینایر  ١تبدأ في السنویة األولى والتي 

 لمعامالت المستقبلیة.حالیاً على المجموعة ولكن قد تنطبق في ا
 

  ) ضرائب الدخل١٢معیار المحاسبة الدولي (
توضح التعدیالت أن ما یترتب على ضریبة الدخل من توزیعات أرباح مرتبط بشكل مباشر بالمعامالت السابقة أو 

بما یترتب على  ةاألحداث التي ینتج عنھا أرباح قابلة للتوزیع غیر تلك الموزعة على المالكین. وبالتالي، تعترف المنشأ
ضریبة الدخل من توزیعات أرباح في الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل اآلخر أو حقوق الملكیة، وھذا یترتب على 

 البند الذي قامت فیھ المنشأة باالعتراف بالمعامالت أو األحداث السابقة.
 

م أو بعد ھذا التاریخ ٢٠١٩ینایر  ١تبدأ في تي تقوم أي منشأة بتطبیق ھذه التعدیالت لفترات التقریر المالي السنویة ال
مع السماح بالتطبیق المبكر. عندما تقوم المنشأة أوالً بتطبیق تلك التعدیالت، فإنھا تطبقھم على توزیعات األرباح التي 

 موعة.جتترتب عن ضریبة الدخل والمعترف بھا في أو بعد بدایة فترة المقارنة األولى. ال ینطبق ھذا التفسیر على الم
 

 ) تكالیف االقتراض٢٣معیار المحاسبة الدولي (
تعالج كجزء من القروض العامة أي قروض تم عملھا باألساس لتطویر أصل مؤھل عند  توضح التعدیالت أن المنشأة

 اكتمال جمیع األنشطة الالزمة إلعداد األصل لالستخدام المراد منھ أو بیعھ.
 

 على تكالیف القروض الُمتكبدة في أو بعد بدایة فترة التقریر المالي السنویة األولى تقوم أي منشأة بتطبیق ھذه التعدیالت
بدأ تالتي تقوم المنشأة فیھا بتطبیق ھذه التعدیالت. تُطبق المنشأة ھذه التعدیالت على فترات التقریر المالي السنویة التي 

 ر. ال تنطبق ھذه التفسیرات على المجموعة.مع السماح بالتطبیق المبكم أو بعد ھذا التاریخ ٢٠١٩ینایر  ١في 
 
 
 
 
 



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٤٤  

 
 معداتالالت واآلمتلكات ومال .٦
   

 دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٨ 

 دیسمبر ٣١
  م٢٠١٧ 

 لایر سعودي لایر سعودي
   

 ٢٩٨٫١٣٧٫٨٢٣ ٣١٢٫٠٣٨٫١٠٠ ممتلكات وآالت ومعدات
 ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإلیداع وإعادة التصدیر

 ٣٢٫٦٣٧٫٥٧٢ ٣٠٫٩١٦٫٢٠٠ )١-٦(إیضاح 
 ٥٩٦٫٣١٤٫٥٥٩ ٥٥٣٫٩٨٩٫٦٥١ )٢-٦(إیضاح  محطة المیناء عملیات-ممتلكات ومعدات 

 ٩٢٧٫٠٨٩٫٩٥٤ ٨٩٦٫٩٤٣٫٩٥١ 
 

 



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٤٥  

 
 (تتمة) معداتالالت واآلممتلكات و. ال٦

  
 أراضي

 لایر سعودي
 

تحسینات على 
 المأجور 

 لایر سعودي
 

سیارات 
 وصھاریج

 لایر سعودي 
 

 
 ومعدات أدوات 

 لایر سعودي
 

 
 وتجھیزات أثاث 

 لایر سعودي
 

 
 أجھزة حاسب آلي 

 لایر سعودي 
 

 
 اهمیال تحلیة مصنع
 سعوديلایر 

 

أعمال رأسمالیة 
 تحت التنفیذ

 لایر سعودي

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٨  

 لایر سعودي

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧  

 لایر سعودي

 التكلفة:
 في بدایة السنة

 إضافات خالل السنة
  استبعادات خالل السنة
 )٢٥(إیضاح  مشطوب خالل السنة

 )٨تحویل إلى عقارات استثماریة (إیضاح 
 تحویل إلى موجودات غیر ملموسة 

 )٣-٧(إیضاح   
 تحویالت خالل السنة

 
٦٦٫٨٠٨٫١٥٠ 

 ــ      
 ــ      
 ــ      
 ــ      

 
 ــ      
 ــ      

 
١٣١٫٩٤٣ 

 ــ      
 ــ      
 ــ      
 ــ      

 
 ــ      
 ــ      

 
١٣٫٥٧٣٫٦٤٠ 
٢٫٥٩٥٫١٥٣ 

 ــ      
 ــ      
 ــ      

 
 ــ      
 ــ      

 
١٥٫١٨٥٫٧٨٩ 

٤٥٫٠٦٥ 
 ــ      
 ــ      
 ــ      

 
 ــ      
 ــ      

 
١١٫٩٤٨٫٥١١ 

١٣٤٫١٠٢ 
 ــ      
 ــ      
 ــ      

 
 ــ      
 ــ      

 
٦٫٠٦٠٫١٧١ 

١٣٢٫٩٥٢ 
 ــ      
 ــ      
 ــ      

 
 ــ      
 ــ      

 
 ٣٢٠٫٢٤١٫٢٥١ 
 ٦٠٫٤٠٦ 
)٩١٧٫٤٩٣( 

 ــ      
 ــ      

 
 ــ      

 ١٫١٨٨٫٥١٧ 

 
 ٦٧٫٨٤٥٫٢١١ 
 ٣٧٫٧٨٩٫٣٦٤ 
)٤٥٧٫١٩٠( 
)٢٫٨٩٧٫١٧١( 
)٢١٧٫٠٩٢( 
 
)٢١١٫٨٤٦( 
)١٫١٨٨٫٥١٧( 

 
 ٥٠١٫٧٩٤٫٦٦٦ 
 ٤٠٫٧٥٧٫٠٤٢ 
)١٫٣٧٤٫٦٨٣( 
)٢٫٨٩٧٫١٧١( 
)٢١٧٫٠٩٢( 
 
)٢١١٫٨٤٦( 

 ــ      

 
 ٤٧٢٫٩٤٥٫٧٣١ 
 ٤٧٫٠٤٦٫٦٤٦ 
)٤٫٥٧٠٫٩٧٧ ( 
)٦٢٥٫٢٥٠( 
)١٣٫٠٠١٫٤٨٤( 
 

 ــ      
 ــ      

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────── ───────── 
 ٥٠١٫٧٩٤٫٦٦٦  ٥٣٧٫٨٥٠٫٩١٦  ١٠٠٫٦٦٢٫٧٥٩  ٣٢٠٫٥٧٢٫٦٨١  ٦٫١٩٣٫١٢٣ ١٢٫٠٨٢٫٦١٣ ١٥٫٢٣٠٫٨٥٤ ١٦٫١٦٨٫٧٩٣ ١٣١٫٩٤٣ ٦٦٫٨٠٨٫١٥٠ في نھایة السنة

 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═════════ ═════════ 
 االستھالك التراكمي:

 في بدایة السنة
 للسنةمحمل 

  استبعادات خالل السنة

 
 ــ      
 ــ      
 ــ      

 
١٣١٫٩٤٣ 

 ــ      
 ــ      

 
١٠٫٥٦٨٫١٢٤ 

٩١٠٫٩٢١ 
 ــ      

 
٩٫٦٣٧٫٣٩٨ 

٥٩٣٫٥٣٠ 
 ــ      

 
٧٫٦٨٤٫٧٠٠ 
١٫١٤٣٫٢١٢ 

 ــ      

 
٢٫٩٢٠٫٦٠٩ 

٨٨٩٫٥٤٢ 
 ــ      

 
 ١٧٢٫٧١٤٫٠٦٩ 
 ١٩٫٢٤٥٫٤٧٤ 
)٦٢٦٫٧٠٦( 

 
 ــ      
 ــ      
 ــ      

 
 ٢٠٣٫٦٥٦٫٨٤٣ 
 ٢٢٫٧٨٢٫٦٧٩ 
)٦٢٦٫٧٠٦( 

 
 ١٨٣٫٧٠٠٫٤٣٠ 
 ٢٣٫٣٦٣٫٣٠٧ 
)٣٫٤٠٦٫٨٩٤( 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────── ───────── 
 ٢٠٣٫٦٥٦٫٨٤٣  ٢٢٥٫٨١٢٫٨١٦  ــ       ١٩١٫٣٣٢٫٨٣٧  ٣٫٨١٠٫١٥١ ٨٫٨٢٧٫٩١٢ ١٠٫٢٣٠٫٩٢٨ ١١٫٤٧٩٫٠٤٥ ١٣١٫٩٤٣ ــ       نھایة السنةفي 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────── ───────── 
           :صافي القیمة الدفتریة

  ٣١٢٫٠٣٨٫١٠٠  ١٠٠٫٦٦٢٫٧٥٩  ١٢٩٫٢٣٩٫٨٤٤  ٢٫٣٨٢٫٩٧٢ ٣٫٢٥٤٫٧٠١ ٤٫٩٩٩٫٩٢٦ ٤٫٦٨٩٫٧٤٨ ــ       ٦٦٫٨٠٨٫١٥٠ م٢٠١٨دیسمبر  ٣١
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═════════  

 ٢٩٨٫١٣٧٫٨٢٣   ٦٧٫٨٤٥٫٢١١  ١٤٧٫٥٢٧٫١٨٢  ٣٫١٣٩٫٥٦٢ ٤٫٢٦٣٫٨١١ ٥٫٥٤٨٫٣٩١ ٣٫٠٠٥٫٥١٦ ــ       ٦٦٫٨٠٨٫١٥٠ م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  ═════════ 



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٤٦  

 
 (تتمة) معداتالالت واآلممتلكات و. ال٦

 
مارس  ٧عاماً من  ٢٠من میناء جدة اإلسالمي لفترة مستأجرة ومحطات التعبئة في أرض المیاه یقع مصنع تحلیة  )أ

خیار التجدید اتفاقیة التأجیر عند  شركة كنداسة لخدمات المیاهھـ). لدى ١٤٢٠ذي الحجة  ١م (الموافق ٢٠٠٠
 .انتھاء مدة عقد اإلیجار األولي

 
نشأة رابغ المیاه وأعمال إنشاء في متمثل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ بشكل رئیسي تمدید وتحدیث منشآت تحلیة  )ب

 في جدة. ساحات لوجیستیةومركز لوجیستي جدید ومشروع  المیاه لتحلیة
 

 تصدیرالوإعادة منطقة اإلیداع ممتلكات ومعدات مشروع  ١-٦
 ھي كما یلي: مشروع منطقة اإلیداع وإعادة التصدیرممتلكات ومعدات الحركة في 

 
على قطعة أرض مستأجرة من میناء جدة اإلسالمي لفترة إیجار سنویة  المباني المستأجرةتقع المباني والتحسینات على 
م) مع ١٩٩٨مایو  ١١ھـ (الموافق ١٤١٩محرم  ١٥سنة ھجریة تبدأ من  ٢٠ألولیة لمدة ااسمیة. تمتد اتفاقیة اإلیجار 

اإلیجار إلى م) تم تمدید مدة ٢٠٠٣نوفمبر  ١٦ھـ (الموافق ١٤٢٤رمضان  ٢٢فترة سماح لمدة سنتین ھجریتین. في 
سنة ھجریة. ٤٠

تحسینات على  
 المأجور 

 سعوديلایر 
 

 مباني على
 أرض مؤجرة
 لایر سعودي

 
 معدات

 لایر سعودي
 

 دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٨ 

 لایر سعودي

 دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٧ 

 لایر سعودي

 التكلفة:
 في بدایة السنة

 إضافات خالل السنة

 
٢٧٫٠٧٨٫٦٩٠ 

٢٠٣٫١٠٠ 

 
٢٠٫٥٦٤٫٢٦١ 

 ــ      

 
١٫٢٠٣٫٨٧٥ 

 ــ      

 
٤٨٫٨٤٦٫٨٢٦ 

٢٠٣٫١٠٠ 

 
٤٦٫٨٣٦٫٦٠٦ 
٢٫٠١٠٫٢٢٠ 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ٤٨٫٨٤٦٫٨٢٦ ٤٩٫٠٤٩٫٩٢٦ ١٫٢٠٣٫٨٧٥ ٢٠٫٥٦٤٫٢٦١ ٢٧٫٢٨١٫٧٩٠ في نھایة السنة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 االستھالك التراكمي:

 في بدایة السنة
 محمل للسنة

 
١١٫٥٩٧٫٨٣٣ 
١٫٠٢٢٫٢٨٣ 

 
٣٫٤٠٧٫٥٤٦ 

٩٠٢٫١٨٩ 

 
١٫٢٠٣٫٨٧٥ 

 ــ      

 
١٦٫٢٠٩٫٢٥٤ 
١٫٩٢٤٫٤٧٢ 

 
١٤٫٤٨٣٫٣٠٣ 
١٫٧٢٥٫٩٥١ 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
 ١٦٫٢٠٩٫٢٥٤ ١٨٫١٣٣٫٧٢٦ ١٫٢٠٣٫٨٧٥ ٤٫٣٠٩٫٧٣٥ ١٢٫٦٢٠٫١١٦ في نھایة السنة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── 
      صافي القیمة الدفتریة:

  ٣٠٫٩١٦٫٢٠٠ ــ       ١٦٫٢٥٤٫٥٢٦ ١٤٫٦٦١٫٦٧٤ م٢٠١٨دیسمبر  ٣١
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════  

 ٣٢٫٦٣٧٫٥٧٢  ــ       ١٧٫١٥٦٫٧١٥ ١٥٫٤٨٠٫٨٥٧ م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 ═══════ ═══════ ═══════  ═══════ 



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٤٧  

 
 (تتمة) معداتالالت واآلممتلكات و. ال٦
 

 عملیات محطة المیناء ـممتلكات ومعدات  ٢-٦
 

 ھي كما یلي: عملیات محطة المیناء –معدات الممتلكات والالحركة في 

 
 

تحسینات على 
 المأجور 

 لایر سعودي
 

سیارات 
 وصھاریج

 لایر سعودي 
 

 
 أثاث وتجھیزات 

 سعوديلایر 
 

أجھزة حاسب 
 آلي ومعدات
 لایر سعودي

 

 
 ومعدات  آلیات

 لایر سعودي
 

أعمال رأسمالیة 
 تحت التنفیذ

 لایر سعودي

 دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٨ 

 لایر سعودي

 دیسمبر  ٣١
 م٢٠١٧ 

 لایر سعودي

 التكلفة:
 في بدایة السنة

 إضافات خالل السنة
 استبعادات خالل السنة 
 تحویالت خالل السنة 

 تحویل إلى موجودات غیر 
 )٣ - ٧ملموسة (إیضاح   

 
٣٣٢٫٦٥٠٫٨٣٠ 

٣٦٥٫٠٣٧ 
 ــ     

٤٥٥٫٧٦٩ 
 

 ــ     

 
 ٤٫٨٥٢٫٨٢٨ 
 ٣٧١٫٤٠٠ 
)٨٥٨٫٩٠٠( 

 ــ     
 

 ــ     

 
 ١٧٫٨٨٥٫٩٩٥ 
 ٥٩٦٫٩٢٩ 
)٢٣٫٥٠٠( 

 ــ     
 

 ــ     

 
٨٫٢٦٠٫٧٠٨ 

٥٤٧٫٩٧٤ 
 ــ     
 ــ     

 
 ــ     

 
 ٣٤٩٫١٦٤٫٢٣٥ 
 ٣٫١٨٢٫٢٣٠ 
)٣٫٣٤٥٫١٦٥( 
 ٤٤٨٫٥٢٦ 
 

 ــ     

 
 ٩٦٠٫٤٥٠ 
 ٦٢٥٫٥٦٥ 

 ــ     
)٩٠٤٫٢٩٥( 
 
)٨٦٫١٧٦( 

 
 ٧١٣٫٧٧٥٫٠٤٦ 
 ٥٫٦٨٩٫١٣٥ 
)٤٫٢٢٧٫٥٦٥( 

 ــ     
 
)٨٦٫١٧٦( 

 
 ٥٠٧٫٢٣٩٫٨٠٣ 
 ٢٠٦٫٧٩٤٫١٤٠ 
)٢٥٨٫٨٩٧( 

 ــ     
 

 ــ     
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────── ───────── 

 ٧١٣٫٧٧٥٫٠٤٦  ٧١٥٫١٥٠٫٤٤٠  ٥٩٥٫٥٤٤  ٣٤٩٫٤٤٩٫٨٢٦  ٨٫٨٠٨٫٦٨٢ ١٨٫٤٥٩٫٤٢٤  ٤٫٣٦٥٫٣٢٨  ٣٣٣٫٤٧١٫٦٣٦ في نھایة السنة
 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────── ───────── 

 االستھالك التراكمي:
 في بدایة السنة

 محمل للسنة
 استبعادات خالل السنة 

 
٢٢٫٠٢٥٫٨٠١ 
٢٠٫١٩٩٫٧٤٨ 

 ــ     

 
 ٢٫٨٩٥٫٧٩٩ 
 ٥٨٨٫٨٣٤ 
)٨٥٨٫٩٠٠( 

 
 ٩٫٣٨٥٫٥٠٨ 
 ٢٫٠٤٤٫٢٦٣ 
)٢٠٫٧٥٨( 

 
٦٫٠٢٠٫٦٣٦ 
١٫١٠٠٫١١٨ 

 ــ     

 
 ٧٧٫١٣٢٫٧٤٣ 
 ٢٣٫٠٨٢٫٨٦٠ 
)٢٫٤٣٥٫٨٦٣( 

 
 ــ     
 ــ     
 ــ     

 
 ١١٧٫٤٦٠٫٤٨٧ 
 ٤٧٫٠١٥٫٨٢٣ 
)٣٫٣١٥٫٥٢١( 

 
 ٨٣٫٧٢٩٫٩٤١ 
 ٣٣٫٩٨٨٫٦١٦ 
)٢٥٨٫٠٧٠( 

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────── ───────── 
 ١١٧٫٤٦٠٫٤٨٧  ١٦١٫١٦٠٫٧٨٩  ــ      ٩٧٫٧٧٩٫٧٤٠  ٧٫١٢٠٫٧٥٤ ١١٫٤٠٩٫٠١٣  ٢٫٦٢٥٫٧٣٣  ٤٢٫٢٢٥٫٥٤٩ في نھایة السنة

 ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ─────── ───────── ───────── 
         القیمة الدفتریة:صافي 
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 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٤٨  

 
 معدات (تتمة)الو التاآلممتلكات و. ال٦
 
عملیات  ـمقابل ممتلكات ومعدات  تم تأمین منشآت إیجاره خاصة بشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة )أ

 ).١٧محطة المیناء (إیضاح 
 
 ستھالك للسنة:االفیما یلي توزیع محمل  ٣-٦
  

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٨ 

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧  

 لایر سعودي 
 

 لایر سعودي

 ٤٧٫٢٤٦٫٠٢٦ ٥٢٫١١٣٫٢٤٢ مباشرةتكالیف 
 ٧٫٤٨٢٫٦٦٣ ٧٫٥٦٦٫٧٩٧ )٢٣مصروفات بیع وتوزیع (إیضاح 

 ٤٫٣٤٩٫١٨٥ ١٢٫٠٤٢٫٩٣٥ )٢٤مصروفات عمومیة وإداریة (إیضاح 

 ٥٩٫٠٧٧٫٨٧٤ ٧١٫٧٢٢٫٩٧٤ 
 
 ملموسةالموجودات غیر ال .٧
 

 تتكون الموجودات غیر الملموسة مما یلي:
  

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٨ 

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧  

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ١٫١٩٨٫٦٢٩٫٠٠٩ ١٫١٣٣٫٠٨٢٫٣٩٠ )١-٧حقوق امتیاز المیناء (إیضاح 
 ٢٧٫٢٩٨٫٧٩٢ ٢٦٫١٦٢٫٦٠٨ )٢-٧حق استعمال أرض (إیضاح 

 ٤٫١٣٦٫٥٩٦ ٢٫٨٥٧٫٦١٦ )٣-٧(إیضاح  موجودات غیر ملموسة أخرى

 ١٫٢٣٠٫٠٦٤٫٣٩٧ ١٫١٦٢٫١٠٢٫٦١٤ 
 

حقوق  ـتم تأمین منشآت إیجاره خاصة بشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة مقابل موجودات غیر ملموسة 
 ).١٨امتیاز المیناء (إیضاح 

 
 حقوق امتیاز المیناء ١-٧

ھي شركة تابعة للمجموعة ولدیھا اتفاق مع الھیئة (لوجي بوینت) الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات المحدودة 
حاویات في منطقة إعادة التصدیر بمیناء جدة اإلسالمي. لل محطاتموانئ") إلنشاء "العامة للموانئ السعودیة ("الھیئة" أو 

ة من قبل شركة لوجي بوینت إلى شركموانئ وقد تم نقل اتفاقیة امتیاز خدمة اإلنشاء والتشغیل ونقل الملكیة ھذه مع 
م) ومدتھا ھي ٢٠٠٧نوفمبر  ٣ھـ (الموافق ١٤٢٨شوال  ٢٢محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وتبدأ االتفاقیة من 

ً لتلك االتفاقیة، في نھایة فترة االمتیاز، فإن الممتلكات والمعدات األساسیة لحقوق امتیاز المیناء یجب  ٣٢ سنة. وفقا
ھـ). ١٤٣١محرم  ٥م (الموافق ٢٠٠٩دیسمبر  ٢٢. تبدأ الشركة التابعة عملیاتھا التجاریة األولیة من موانئ تحویلھا إلى

یتم إطفاء حقوق امتیاز المیناء على مدى العمر اإلنتاجي للموجودات األساسیة (التي تمثل الممتلكات والمعدات) أو فترة 
 مباشرة.تكالیف إلى كالیف اإلطفاء للسنة . تم توزیع جمیع تـ أیھما أقصر االمتیاز المتبقیة

 
 
 



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٤٩  

 ملموسة (تتمة)الموجودات غیر . ال٧
 

 حقوق امتیاز المیناء (تتمة) ١-٧
 

 الحركة في حقوق امتیاز المیناء كما یلي:
 

 دیسمبر ٣١ 
 م ٢٠١٨  

 دیسمبر ٣١
 م ٢٠١٧ 

 لایر سعودي لایر سعودي 
   التكلفة:

 ١٫٧١١٫١٤٥٫٤٨٤ ١٫٧١١٫١٤٥٫٤٨٤  بدایة السنةفي 
 ــ          )٥٨٩٫٨٤٦( استبعاد

   
 ١٫٧١١٫١٤٥٫٤٨٤ ١٫٧١٠٫٥٥٥٫٦٣٨   في نھایة السنة

   
   اإلطفاء:

 ٤٤٦٫٠٩٣٫٧٦١ ٥١٢٫٥١٦٫٤٧٥  في بدایة السنة
 ٦٦٫٤٢٢٫٧١٤ ٦٥٫٤٩٤٫٠٤٠  مخصص محمل للسنة

 ــ          )٥٣٧٫٢٦٧( استبعاد
   

 ٥١٢٫٥١٦٫٤٧٥ ٥٧٧٫٤٧٣٫٢٤٨  في نھایة السنة
 ١٫١٩٨٫٦٢٩٫٠٠٩ ١٫١٣٣٫٠٨٢٫٣٩٠  صافي القیمة الدفتریة

 
 األرض حق االستعمال ٢-٧

)، وھي شركة تابعة للمجموعة، على حق لوجي بوینتالشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات المحدودة (حصلت 
لشركة تابعة أخرى بسعر العقد األصلي. إن  األرض حق االستعمالإیجار أرض من موانئ. قامت الشركة التابعة بنقل 

فبرایر  ٨ھـ (الموافق ١٤٦١محرم  ١٤سنة وشھرین وتنتھي في  ٣١المتحصل علیھ ھو لمدة  األرض حق االستعمال
 م) وتم إطفاؤھا على أساس القسط الثابت.٢٠٣٩

 
  



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٥٠  

 
 ملموسة (تتمة)الموجودات غیر . ال٧
 
 خرىاألملموسة الموجودات غیر ال ٣-٧

الموجودات غیر الملموسة األخرى من برامج حاسب آلي وتراخیص برامج تستخدمھا شركات المجموعة إلدارة  تتكون
 أنشطتھا المالیة والتشغیلیة. فیما یلي الحركة في موجودات غیر ملموسة أخرى:

 
 دیسمبر ٣١ 

 م ٢٠١٨  
 دیسمبر ٣١

 م ٢٠١٧ 
 لایر سعودي لایر سعودي 

   التكلفة:
 ١٩٫٧١٤٫٤٤٠ ٢٠٫٢٣٠٫٤٨٠ في بدایة السنة

 ٥١٦٫٠٤٠ ٢٦٣٫٤٠٦ إضافات خالل السنة
-٦و ٦(إیضاح أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ تحویالت من 

٢( 
 ــ        ٢٩٨٫٠٢٢

   
 ٢٠٫٢٣٠٫٤٨٠ ٢٠٫٧٩١٫٩٠٨  في نھایة السنة

   
   اإلطفاء:

 ١٤٫١٨٠٫٣٥٢ ١٦٫٠٩٣٫٨٨٤ في بدایة السنة
 ١٫٩١٣٫٥٣٢ ١٫٨٤٠٫٤٠٨ محمل للسنةالمخصص ال
   

 ١٦٫٠٩٣٫٨٨٤ ١٧٫٩٣٤٫٢٩٢ في نھایة السنة
   

 ٤٫١٣٦٫٥٩٦ ٢٫٨٥٧٫٦١٦ صافي القیمة الدفتریة
 

 للسنة:المحّمل اإلطفاء مخصص فیما یلي توزیع 
  

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٨ 

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧  

 لایر سعودي 
 

 لایر سعودي

 ١٫٨١٣٫٣٨٦ ١٫٦٢٢٫٨٢٥ )٢٦مصروفات عمومیة وإداریة (إیضاح 
 ٨٧٫٠٦٢ ١٠١٫١٧٢ )٢٥مصروفات بیع وتوزیع (إیضاح 

 ١٣٫٠٨٤ ١١٦٫٤١١ تكالیف مباشرة

 ١٫٩١٣٫٥٣٢ ١٫٨٤٠٫٤٠٨ 
 

  



 
 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٥١  

 
 ستثماریةاالعقارات ال .٨
 

 ھي كما یلي:االستثماریة عقارات الالحركة في 
 

 تحسینات على  
 المأجور  

 لایر سعودي
 

 مباني على
 مستأجرةأرض 
 سعوديلایر 

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٨  

 لایر سعودي

 دیسمبر ٣١
 م ٢٠١٧  

 لایر سعودي

     التكلفة:
 ٢٢٦٫٥٥٣٫٣٠٢ ٢٤٠٫٢٧٣٫٩٣١ ١٣٢٫٥٣٢٫٨٢٤ ١٠٧٫٧٤١٫١٠٧ في بدایة السنة

 ٧١٩٫١٤٥ ٤٠٫٤٧٨ ــ       ٤٠٫٤٧٨ إضافات خالل السنة
تحویالت من ممتلكات ومعدات 

 )١-٦(إیضاح 
 

٢١٧٫٠٩٢ 
 

 ــ      
 

٢١٧٫٠٩٢ 
 

١٣٫٠٠١٫٤٨٤ 
 ٢٤٠٫٢٧٣٫٩٣١ ٢٤٠٫٥٣١٫٥٠١ ١٣٢٫٥٣٢٫٨٢٤ ١٠٧٫٩٩٨٫٦٧٧ 

     اإلطفاء:
 ٧٨٫٧٩٩٫٠٩٤ ٨٧٫٨٤٣٫٤٤٣ ٥٠٫٩٦٥٫٦٤١ ٣٦٫٨٧٧٫٨٠٢ في بدایة السنة

 ٩٫٠٤٤٫٣٤٩ ٩٫٦٧٢٫٤١٨ ٦٫٢٧٢٫٩٠٤ ٣٫٣٩٩٫٥١٤ مخصص محمل للسنة
 ٨٧٫٨٤٣٫٤٤٣ ٩٧٫٥١٥٫٨٦١ ٥٧٫٢٣٨٫٥٤٥ ٤٠٫٢٧٧٫٣١٦ في نھایة السنة

     صافي القیمة الدفتریة

  ١٤٣٫٠١٥٫٦٤٠ ٧٥٫٢٩٤٫٢٧٩ ٦٧٫٧٢١٫٣٦١ م٢٠١٨دیسمبر  ٣١في 
     

 ١٥٢٫٤٣٠٫٤٨٨  ٨١٫٥٦٧٫١٨٣ ٧٠٫٨٦٣٫٣٠٥ م٢٠١٧دیسمبر  ٣١في 

 
 اً.شھر ١٢لفترة ال تقل عن لتخزین المؤجرة للعمالء ألغراض االمستودعات العقارات االستثماریة تمثل 

 
على قطعة أرض مستأجرة من میناء جدة اإلسالمي لفترة إیجار سنویة  المباني المستأجرةتقع المباني والتحسینات على 

م) مع ١٩٩٨مایو  ١١ھـ (الموافق ١٤١٩محرم  ١٥سنة ھجریة تبدأ من  ٢٠ألولیة لمدة امتد اتفاقیة اإلیجار تاسمیة. 
م) تم تمدید مدة اإلیجار إلى ٢٠٠٣نوفمبر  ١٦ھـ (الموافق ١٤٢٤رمضان  ٢٢فترة سماح لمدة سنتین ھجریتین. في 

 سنة ھجریة. ٤٠
 

.لتكلفة المباشرةفي اللسنة المحّمل ستھالك الا مخصصتم توزیع 



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٥٢  

 
 زمیلة الشركات الفي  االستثمار .٩
 

 دیسمبر  ٣١ 
 م٢٠١٨  

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧  

 لایر سعودي 
 
 
 
 
 
 

 لایر سعودي

 ١٠٠٫٦٨٥٫٢٧٠  ١١٠٫٩٧١٫٢٤٩  ینایر  ١في كما 
 ٢٠٫٧٣٥٫٦٨٩  ٢٣٫٧٤٥٫٤٠٨  ، بالصافيشركات زمیلةحصة في نتائج 

حصة في خسائر اكتواریة في شركات زمیلة معترف بھا في 
 الشامل اآلخرالدخل 

 
 ٧٩٣٫٢٦١ 

 
)٥٢١٫٢٣٦( 

 )٩٫٩٢٨٫٤٧٤( )١٤٫٣٩٤٫٩٤٥( توزیعات أرباح مستلمة خالل السنة
دیسمبر ٣١كما في    ١١٠٫٩٧١٫٢٤٩  ١٢١٫١١٤٫٩٧٣ 

 
 مما یلي:في شركات زمیلة  ستثمارالام، یتكون ٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في  ١-٩

 

 التأسیس بلد األنشطة الرئیسیة الشركات الزمیلة
نسبة المساھمة في رأس 

 القیمة الدفتریة المال الفعلیة

 م٢٠١٧ م٢٠١٨   
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٨   
 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧  

 لایر سعودي لایر سعودي        
الشركة الدولیة لتوزیع 

(إیضاح  المیاه المحدودة
 أ)

أعمال الصرف 
الصحي وتنقیة المیاه 
 وتأجیر معدات المیاه

 
المملكة العربیة 

 السعودیة

 
 

٥٠% 

 
 

٥٠% 

 
 

٧١٫٩٠٩٫٨٣٥ 

 
 

٦٣٫٨٢٥٫٤٢٨ 
       

شركة خدمات المیاه 
اح (إیضوالبیئة السعودیة 

 ب)

أعمال الكھرباء والمیاه 
واألعمال المیكانیكیة 

 والصیانة والتشغیل

 
المملكة العربیة 

 السعودیة

 
 

٣١٫٨٥% 

 
 

٣١٫٨٥% 

 
 

١١٫٣٣٧٫٨٤٣ 

 
 

١٥٫٩٧٦٫٨٣٨ 
       

شركة الجبر تالكي 
 السعودیة المحدودة

مقاوالت، إنشاءات 
وعملیات صیانة 

 المصانع والمخازن

 
المملكة العربیة 

 السعودیة

 
 

٣٣٫٣% 

 
 

٣٣٫٣% 

 
 

٣٧٫٠٠٧٫٧٧٥ 

 
 

٣٠٫٥٠٢٫٢١١ 
       

شركة زنمت اس ایھ 
 (إیضاح ج) فادوز

التخزین والتداول 
 والوساطة في السلع

إمارة 
 لختنشتاین

 
١٩% 

 
١٩% 

 
٨٥٩٫٥٢٠ 

 
٦٦٦٫٧٧٢ 

     ١١٠٫٩٧١٫٢٤٩ ١٢١٫١١٤٫٩٧٣ 

 
تم  وبالتالي الدولیة لتوزیع المیاه المحدودةالشركة لیس لدى الشركة األم أي سیطرة مباشرة على إدارة وعملیات  )أ

 على ھذا األساس. وتُعاملتصنیفھا كشركة زمیلة 
 

والتي ھي لشركة كنداسة لخدمات المیاه (شركة تابعة)،  %٤٩شركة خدمات المیاه والبیئة السعودیة مملوكة بنسبة  )ب
 للشركة األم. %٦٥مملوكة بنسبة 

  



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٥٣  

 
 (تتمة)في شركات زمیلة  ستثمار. اال٩
 

والصادرات المحدودة (شركة  ةللشركة السعودیة لتنمیة التجار %٢٥شركة زنمت اس ایھ فادوز مملوكة بنسبة  )ج
 .للشركة األم %٧٦تابعة)، والتي ھي بدورھا مملوكة بنسبة 

 
 حقوق الملكیة: بطریقةمحاسب عنھا الُ وفیما یلي ملخص بالمعلومات المالیة للشركات المستثمر بھا 

 
 
 

 الشركات الزمیلة

الشركة الدولیة 
لتوزیع المیاه 

 المحدودة

شركة خدمات 
المیاه والبیئة 

 السعودیة 

شركة الجبر تالكي 
السعودیة 
 المحدودة

 
شركة زنمت اس 

 ایھ فادوز
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

     
     م ٢٠١٨مبر دیس ٣١

 ٤٫١٩٣٫٧٠٨  ١٥٣٫٧٧٤٫٧٢١ ٢٤٫٥٤٧٫٤٢٩ ٢٦٦٫٠٥٥٫٦٥٨ موجودات
 ٦١٥٫٠١٩  ٥٨٫٦٤٧٫٥٧٢ ١٫٤١٠٫٥٤٣ ١٢٢٫٠٩٨٫٣٦٢ مطلوبات
 ١٫٠٠٨٫٠٤١  ٢٤٩٫٧٦٣٫١٩٣ ٢٤٫٤٦٦٫٤٠٤ ٢٥٧٫٠٩١٫١٠١ إیرادات

 ٥٤٨٫٢٤٣  ٣٥٫٤٤٦٫٩٨٩ ٥٫٦١٧٫٣٠٣ ١٥٫٥٣٩٫٢٧٩ صافي الدخل
     

     م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 ٣٫٣٤٥٫٢٧٨  ١٣٨٫١٧٦٫٦١٠ ٣٤٫١٨٨٫٩٩١ ٢٦٨٫٨٧٩٫١١٨ موجودات
 ٦٧٣٫٣٢٠  ٦٠٫٤٨٢٫٢٤١ ١٫٥٨٤٫٧٦٩ ١٤١٫٢٢٨٫٦٢٧ مطلوبات
 ١٫٩٧١٫٩٧١  ٢٠٨٫٣٧٦٫١٣١ ٢٥٫٦٥٩٫٨٠٩ ٢٦٨٫٩٠٨٫٣٩٧ إیرادات

 )٨٢٤٫٤٩٩( ٢٧٫٦٢٩٫١٧٢ ٦٫٠٦٤٫٨٩٢ ١٨٫١٧٧٫٩٧٢ / (الخسارة) صافي الدخل
 

 بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمدرجة الموجودات المالیة  .١٠
 

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨  

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧ 

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ١٨٫٨٣٨٫٢١٢ ١٧٫٨٩٩٫٨٩٧ استثمارات أسھم (إیضاح "أ")
 ٥٠٫٤٨٧٫٩٩٦ ــ       استثمار صندوق

 ٦٩٫٣٢٦٫٢٠٨ ١٧٫٨٩٩٫٨٩٧ 
 

  



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٥٤  

 
 (تتمة) بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالمدرجة الموجودات المالیة . ١٠

 
 :على النحو التاليفي حصص جروث جیت كابیتال كوربوریشن بي. اس. سي.  ستثماراتاالتتكون أ) 
 

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨  

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧ 

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ١٦٫٧٨٨٫٠١١ ١٨٫٨٣٨٫٢١٢  الرصید في بدایة السنة
 ٢٫٠٥٠٫٢٠١ )٩٣٨٫٣١٥( التغیرات في القیمة العادلة

 ١٨٫٨٣٨٫٢١٢ ١٧٫٨٩٩٫٨٩٧  نھایة السنة الرصید في
 

االس���تثمارات التي قامت بھا إحدى الش���ركات التابعة للش���ركة عن طریق  مش���ترك ص���ندوقس���تثمار في االب) یمثل 
لدى بنك تجاري وفقاً لش�����روط ترتیب  المحتفظ بھدین، خدمات الحس�����اب احتیاطي في المتاحة  األموالاس�����تخدام 

م، قامت الش����ركة التابعة باس����ترداد االس����تثمار في ٢٠١٨دیس����مبر  ٣١تمویل إیجاره. خالل الس����نة المنتھیة في 
 بالكامل. الصندوق المشترك

 
 الشھرة .١١

 
 لخدمات المیاه، شركة تابعة شركة كنداسةملیون لایر سعودي عند االستحواذ على  ٩٫٣سجلت المجموعة شھرة بمبلغ 

ملیون لایر سعودي وھو ما نتج عنھ صافي قیمة دفتریة  ٠٫٥والحقاً، تم تسجیل انخفاض في القیمة بمبلغ  .للمجموعة
 ملیون لایر سعودي). ٨٫٨م: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ٨٫٨بمبلغ 

 
راض ألغندما یكون ھناك مؤشراً على انخفاض القیمة. بمراجعة الشھرة لالنخفاض السنوي في القیمة وعاإلدارة  تقوم

لقابل لالسترداد اتم تحدید المبلغ ). قد النقد (أي وحدة تولیدالتابعة للشركة تم تخصیص الشھرة ، انخفاض القیمةاختبار 
وازنات معلى أساس الالتدفق النقدي توقعات ستخدام باستخدام الاالنقد على أساس حساب القیمة قید وحدة تولید من 

 إدارة كنداسة.مجلس اإلدارة العلیا وقبل المالیة المعتمدة من 
 

ً على انخفاض، م٢٠١٨دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  القیمة،  تم مراجعة الشھرة لمعرفة إن كان ھناك مؤشرا
 على انخفاض القیمة. ولم یتم تحدید أي مؤشر

 
  



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٥٥  

 
 المخزون، صافي .١٢

 
 یتكون المخزون مما یلي:

 
 دیسمبر ٣١ 

 م٢٠١٨  
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٧ 
 لایر سعودي 

 
 لایر سعودي

 ٢٨٫٤٩٧٫٩٩٤  ٢٦٫٦٥٢٫٧٥٦  قطع غیار
 ٣٤٩٫٠٤٩  ٩٢٫٦٢٦  مواد خام وكیماویات

 ١٥١٫٨٧١  ١٩٣٫١٢٤  نفط وزیوت ومیاه محاله
  ٢٨٫٩٩٨٫٩١٤  ٢٦٫٩٣٨٫٥٠٦ 

 )٣٫٤٩٦٫٣٢٥( )٥٫٦٣٥٫٨٥١( الحركة ومتقادم ءناقص: مخصص مخزون بطي

  ٢٥٫٥٠٢٫٥٨٩  ٢١٫٣٠٢٫٦٥٥ 
 

 خرىاألمدینة الذمم المدفوعة مقدماً والمبالغ المدینة والذمم ال .١٣
 

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨  

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧ 

 لایر سعودي لایر سعودي 

 ٤٨٫٤٦٢٫٦٩٩  ٨٦٫٧٢٢٫٤٤٦  )٣٢ذمم مدینة تجاریة، صافي (إیضاح 
 ٢٨٫٣٠١٫٠٨١  ٢٥٫٠٠٢٫٦٩١  أخرىمبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة 

 ١٢٫٤٢٧٫٧٢٢  ١٫٤٥٤٫٩٨٠  )٣٠تأمینات نقدیة (إیضاح 
 ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ــ       ذمم مدینة تتعلق باستبعاد شركة زمیلة

 ١٫٩٨٦٫٨٢٣  ٢٫٨٩٤٫١٣١  مبالغ مدفوعة مقدماً لموردین
  ٩٧٫١٧٨٫٣٢٥  ١١٦٫٠٧٤٫٢٤٨ 

 )٨٫٣٧٦٫٧٧١( )٨٫٠٤١٫٢٥٢( الجزء غیر المتداول من ذمم مدینة تجاریة

  ٨٨٫٨٠١٫٥٥٤  ١٠٨٫٠٣٢٫٩٩٦  
 

م، اتفقت إحدى الشركات التابعة على إعادة جدولة الرصید القائم المستحق ٢٠١٧دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في 
موجب بملیون لایر سعودي فیما یتعلق بإیجار أرض فضاء في منطقة اإلیداع وإعادة التصدیر.  ١٠٫٣من عمیل بمبلغ 

م. وبالتالي، ٢٠٢١ ینایر حتىسنوات أربع إلى ثالث من ترتیب إعادة الجدولة، تكون المبالغ مستحقة على مدى فترة 
 تم خصم المبلغ بمعدالت الربح بالسوق وتسجیلھ كذمم مدینة طویلة األجل بقیمھا الحالیة.

 
  



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٥٦  

 
 نقد وما في حكمھال .١٤

 
 دیسمبر ٣١ 

 م٢٠١٨  
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٧ 
سعودي لایر   لایر سعودي 
   

 ٣٥٢٫٩٢٤ ٢٦٨٬٧٤٠ نقد في الصندوق
 ١٣٥٫٣٥٥٫٠١٧ ٩٩٬٦٦٤٬٦٤٨ )٢-١٤و ١-١٤نقد لدى البنوك (إیضاح 
 ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ٨٠٬٦٥٠٬٧٩٥ )٣-١٤ودائع مرابحة (إیضاح 

   
 ١٥٠٫٧٠٧٫٩٤١ ١٨٠٬٥٨٤٬١٨٣ 

 
 :على النحو التاليأرصدة محتجزة یشمل النقد لدى البنوك 

 
في حساب احتیاطي  ملیون لایر سعودي) محتفظ بھ ١٣٫١٢م: ٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي ( ٦٫٨مبلغ  ١-١٤

ً وفق لدى بنك تجاري محليرصید خدمات الدین   .)١٧(إیضاح  لشروط ترتیبات تمویل إجارة ا
 

لدى بنك تجاري  بھ ملیون لایر سعودي) محتفظ ٠٫٥٤م: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي ( ٠٫٥٤مبلغ  ٢-١٤
 تتعلق بتوزیعات أرباح متراكمة غیر مطالب بھا.

 
لدى بنوك تجاریة محلیة تستحق خالل فترة أقل من ثالثة أشھر بعائد مالي حسب األسعار السائدة مرابحة ودائع  ٣-١٤

 في السوق.
 

 رأس المال .١٥
 

دیسمبر  ٣١ملیون سھم ( ٨١٫٦ المصرح بھ والمدفوع منالشركة مال م، یتكون رأس ٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 
 لایر سعودي. ١٠ملیون سھم) قیمة كل منھا  ٨١٫٦م: ٢٠١٧

 
 ٠٬٣ملیون لایر سعودي ( ٢٤٬٤٨م، وافقت الجمعیة العمومیة على توزیعات أرباح نقدیة بمبلغ ٢٠١٨مایو  ٢٤في 

 م. تم دفع األرباح بالكامل.٢٠١٧ لایر سعودي لكل سھم) لسنة
 

ملیون لایر سعودي  ٦٨٠م، أوصى مجلس اإلدارة بزیادة رأس المال من ٢٠١٧فبرایر  ٢٦في  خالل االجتماع المنعقد
لكل خمسة أسھم عادیة محتفظ بھا من خالل استخدام سھم منحة واحد صدار إملیون لایر سعودي من خالل  ٨١٦ى إل

 .لشركةلرباح المبقاة القائمة ملیون لایر سعودي من األ ١٣٦مبلغ 
 

بالتالي، وافق و. الشركةم، أصدرت ھیئة السوق المالیة قراراً بالموافقة على زیادة رأس مال ٢٠١٧مارس  ١٤في 
م على زیادة رأس المال من ٢٠١٧ابریل  ١٦المنعقد بتاریخ ة ماع الجمعیة العمومیة غیر العادیالمساھمون في اجت

صدار أسھم المنحة إالمعاملة المتعلقة ب. دخلت لشركةل الت في النظام األساسيخالل اصدار أسھم منحة وعمل التعدی
م. تم استكمال اإلجراءات النظامیة للتعدیالت المقترحة في النظام األساسي ٢٠١٧ابریل  ١٧حیز التنفیذ في تداول بتاریخ 

 م.٢٠١٧یولیو  ٢٣استلمت السجل التجاري المعدل بتاریخ م و٢٠١٧مایو  ٢٩في تاریخ  لشركةل
 
 
 
 

  



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٥٧  

 
 االحتیاطي النظامي واالحتیاطي الخاص .١٦

 
 االحتیاطي النظامي

النظامي دخلھا في كل سنة إلى االحتیاطي صافي من  %١٠تحویل  الشركة، یجب على لشركةللنظام األساسي لوفقا 
 .الشركةإن ھذا االحتیاطي غیر متاح حالیاً للتوزیع على المساھمین برأس المال. من  %٣٠حتى یساوي ھذا االحتیاطي 

 
 االحتیاطي الخاص

من صافي الدخل للسنة لالحتیاطي  %٥م، وبموجب النظام األساسي القدیم بالشركة، ینبغي تحویل ٢٠١٧أبریل  ١٦حتى 
وافق المساھمون في الشركة في اجتماع الجمعیة العمومیة الخاص لیتم صرفھم على أمور تعود بالنفع على الشركة. 

م على النظام األساسي الجدید والتوقف عن التحویل لالحتیاطي الخاص. ٢٠١٧أبریل  ١٦ غیر العادیة المنعقد بتاریخ
م من االحتیاطي الخاص ٢٠١٧سبتمبر  ٣٠م و٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما قرر المساھمون أیضاً تحویل رصید قائم كما في 
ى التوالي. تم خالل م عل٢٠١٧نوفمبر  ٢٩م و٢٠١٧أبریل  ١٦إلى االحتیاطي النظامي في اجتماعھم المنعقد في 

  .م االنتھاء من اإلجراءات النظامیة المتعلقة بالتعدیالت المقترحة على النظام األساسي للشركة٢٠١٧
 

 بنكیةالتسھیالت القروض طویلة األجل وال .١٧
 

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨  

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧ 

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ٩٨٦٬١٠١٬٧٦٨  ٨٥٢٬٤٤٠٬٧٥١  قروض طویلة األجل
 )١٤٦٬٣٩١٬٤٤٢( )١٥٣٬٤١٤٬١٢٩( ناقص: الجزء المتداول

 ٨٣٩٬٧١٠٬٣٢٦  ٦٩٩٬٠٢٦٬٦٢٢   المتداولغیر الجزء 
 

ملیون لایر  ١٬٢٧١للحصول على قرض بمبلغ  بنكینترتیب إجارة مع تابعة ، أبرمت شركة م٢٠٠٧خالل  )أ
عملیات محطة المیناء وموجودات غیر  -ومعدات  سعودي. تسھیالت اإلجارة مضمونة عن طریق ممتلكات

). وسیتم سداد المبلغ ٦یضاح اإلحقوق امتیاز المیناء لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة ( –ملموسة 
م. یترتب على ٢٠٢٣المتبقي من القرض على أحد عشر قسًطا نصف سنوي، بفترة استحقاق حتى دیسمبر 

لمتفق االربح البنوك السعودیة (سایبور) باإلضافة إلى ھامش  القرض عمولة بمعدل اإلقراض الداخلي بین
ً وغیره من الرسوم المدفوعة  علیھ. تتضمن التسھیالت الجزء غیر المطفأ من اإلیجارات المدفوعة مقدما

 للبنوك والتي سیتم إطفاءھا خالل الفترة المتبقیة من تسھیالت اإلجارة.
 

ربح مع معدل ب ة، أبرمت المجموعة ترتیبات مقایضم٢٠١٨یونیو  ٣٠، خالل الفترة المنتھیة في لذلك إضافةً 
مخاطر تقلبات التدفقات النقدیة التي تنشأ عن القرض. تم تصنیف الترتیب كأداة  مقابلبنك محلي للتحوط 

 تحوط ضمن التحوط للتدفقات النقدیة. 
 

  



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٥٨  

 
 (تتمة) بنكیةالتسھیالت الطویلة األجل و قروض. ال١٧

 
ملیون لایر سعودي  ٢٦٠للحصول على قرض بمبلغ  بنكینفي ترتیب إجارة مع تابعة ، دخلت شركة م٢٠١٦خالل 

ابعة تلشركة  عملیات محطة المیناء -لتوسیع مراسیھا القائمة. تسھیالت اإلجارة مضمونة عن طریق ممتلكات ومعدات 
لى متفق علیھ) ویسدد عربح لى ھامش ). یترتب على القرض عمولة بمعدالت تجاریة (سایبور باإلضافة إ٦(اإلیضاح 

 .م٢٠٢٣ دیسمبرقسطاً نصف سنوي تنتھي في  ١١
 

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨  

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧ 

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ٩٨٢٬١٠٨٬٠٤٣  ٨٤٤٬٩١٢٬٤٢٦  قروض طویلة األجل
 )١٤٢٬٣٩٧٬٧١٧( )١٥١٬٦٤٢٬٧٥٨( ناقص: الجزء المتداول

 ٨٣٩٬٧١٠٬٣٢٦  ٦٩٣٬٢٦٩٬٦٦٨   المتداولغیر الجزء 

 
ملیون لایر  ٢٤، دخلت شركة كنداسة في ترتیب لتسھیل طویل المدى مع بنك تجاري بمبلغ م٢٠١٦خالل  )ب

 سعودي لتمویل إنشاء محطة تحلیة میاه جدیدة في رابغ. یترتب على القرض عمولة بمعدالت تجاریة (سایبور
باإلضافة إلى ھامش متفق علیھ) ویسدد على أقساط ربع سنویة تبدأ بعد سنة واحدة من أولى دفعات القرض. 
یتم تأمین القرض برھن ثانوي على ممتلكات ومعدات شركة كنداسة. تشمل اتفاقیة القرض شروًطا معینة 

على نسب مالیة محددة. ، دفعات توزیعات األرباح والحفاظ المتحصالتمثل مصروفات رأسمالیة، توجیھ 
ملیون لایر سعودي من إجمالي مبلغ  ٧٬٩م، قامت شركة كنداسة بسحب مبلغ ٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 ملیون لایر سعودي. ٢٤سھیالت وھو الت
 

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨  

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧ 

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ٣٬٩٩٣٬٧٢٥  ٧٬٥٢٨٬٣٢٥  قروض طویلة األجل
 )٣٬٩٩٣٬٧٢٥( )١٬٧٧١٬٣٧١( الجزء المتداولناقص: 

 ــ        ٥٬٧٥٦٬٩٥٤   المتداولغیر الجزء 
  

  



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٥٩  

 
 منافع نھایة الخدمة للموظفین .١٨

 
ة ممولة لموظفیھا الدائمین. فیما یلي الحركبرنامج منافع نھایة خدمة غیر خطة / تعمل الشركة وشركاتھا التابعة بموجب 

 مدار السنة:في التزام المنافع المحددة على 
 

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ٢١٬٨٨٣٬٨٢١  ٢٦٬٦٩٣٬٢٣٢  ینایر ١الرصید في 
   

   :متضمن في قائمة الربح أو الخسارة
 ٤٬٦٨٨٬٤٠٤  ٤٬٣٨١٬٧٤٧  تكلفة الخدمة الحالیة

 ١٬٠٢١٬٣٤٥  ١٬١١٥٬٧٨٢  تكلفة فائدة
  ٥٬٧٠٩٬٧٤٩  ٥٬٤٩٧٬٥٢٩ 

   :الدخل الشامل اآلخرقائمة متضمن في 
 ٢٬٩٩٩٬٤٢٥  )٢٬٩٧٦٬٠٣٤( اكتواریة خسائر) / مكاسب(
   

 )٣٬٩٨١٬٩٢١( )١٬٩٩٩٬٠١٠( منافع مدفوعة
 ٨٢٬١٥٨  ــ        مرسمل خالل السنة

 ٢٦٬٦٩٣٬٢٣٢  ٢٧٬٢١٥٬٧١٧  دیسمبر ٣١الرصید في 
 

 افتراضات اكتواریة
یتعرض برنامج المنافع المحددة للعدید من المخاطر االكتواریة، والمخاطر األكثر جوھریة ھي مخاطر الراتب األخیر، 

 الخصم / مخاطر تذبذب معدل الفائدة، مخاطر اآلجال الطویلة ومخاطر التضخم.
 

 فیما یلي االفتراضات االكتواریة الرئیسیة في تاریخ التقریر المالي:
 

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 معدل الخصم
 ةالمتوقع الرواتب ةزیاد/ معدل  زیادات الرواتب المستقبلیة

 معدل تضخم األسعار
 التقاعدسن 

٤٬٦١% 
٣% 
٢% 

 سنة  ٦٠

٣٬٧١% 
٣% 
٢% 

 سنة  ٦٠
 

 سنة). ١٢٫٣٢م: ٢٠١٧سنة ( ١٣٫٤١المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع المحددة ھو 
  



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٦٠  

 
 منافع نھایة الخدمة للموظفین (تتمة). ١٨

 
 نقطة أساس: ١٠٠ مقدارفیما یلي الحساسیة اللتزام المنافع المحددة تجاه التغیرات في معدل الخصم بـ

 

 
 مخصصات طویلة األجل .  ال١٩

 

 
 الموجوداتاستبدال  تكالیفأ) مخصص 
ر األحمر حطة بوابة البح، فإن لدى شركة مموانئامتیاز خدمة اإلنشاء والتشغیل ونقل الملكیة المبرمة مع وفقاً التفاقیة 

التزاماً باستبدال بعض األلیات والمعدات ("المعدات") خالل فترة االتفاقیة. قدرت ، شركة تابعة للمجموعة، المحدودة
 ٣١ملیون لایر سعودي ( ٥٣٤ل مبلغ شركة أنھ یجب على شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة تحمّ الإدارة 

 ملیون رسال سعودي) الستبدال المعدات.  ٤٢٩م: ٢٠١٧دیسمبر 
 

) %٣٫٩٢م: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١( %٦٫٦٢نسبة  محطة بوابة البحر األحمر المحدودة م، استخدمت شركة٢٠١٨خالل 
 كمعدل خصم لتحدید القیمة الحالیة لاللتزام. تعتقد اإلدارة أن معدل الخصم المستخدم یعكس شروط االلتزام.

 
 تفكیكال تكالیفب) مخصص 

 سنة. ١٧اإلسالمي لفترة إزالة اآلالت من أرض مستأجرة من میناء جدة تفكیك و تكالیفتمثل 
 

 مشتقةالمالیة الدوات . األ٢٠
 

م، أبرمت شركة تابعة للمجموعة عقد مقایضة معدل ربح مع بنك تجاري ٢٠١٨دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في 
لمتحصل ا اإلجارةالتدفقات النقدیة الناتجة عن مدفوعات الربح على منشآت  تقلباتللتحوط مقابل التعرض لمخاطر 

 یھا من البنوك. لغرض محاسبة التحوط، یتم تصنیف أدوات التحوط كتحوط تدفق نقدي.عل
 

لایر سعودي وقیمة اسمیة مقابل بند  ٤٫٥٣٧٫٩٧٤العادلة ألدوات التحوط  ةم، بلغت القیم٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 
 لایر سعودي. ٥٢١٫٠٣٧٫٢٠٩التحوط بمبلغ 

  

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 الزیادة في معدل الخصم
 النقص في معدل الخصم

٢٣٬٩١٨٬٤٥٢ 
٣٠٬٥١٢٬٩٨٣ 

٢٣٬٧٥٠٬٦٦٢ 
٣٠٬٣٩٢٬٢٩٦ 

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 (إیضاح "أ") الموجوداتاستبدال  تكالیفمخصص 
 التفكیك (إیضاح "ب") تكالیفمخصص 

 أخرى
 
 

٥٩٬٦٦١٬٣٥٣ 
١٬٦٦٢٬٨٨٧ 

١٧٩٬٣٣٠ 
──────── 
٦١٬٥٠٣٬٥٧٠ 
════════ 

٦٥٬٨٤٣٬٨٢٧ 
 ــ     

١٩٦٬٩٢١ 
──────── 

٦٦٬٠٤٠٬٧٤٨ 
════════ 



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٦١  

 
 خرىاألدائنة الذمم الالدفع ومستحقة المبالغ الدائنة والذمم . ال٢١

 

 
 یرادات. اإل٢٢

 

 
 مباشرةالتكالیف . ال٢٣

 

 
  

 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ 
 لایر سعودي

 

 م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 لایر سعودي

 مطلوبات مستحقة الدفع
 إیرادات مؤجلة

 تجاریةذمم دائنة 
 مبالغ مدفوعة مقدماً من عمالء

 مستحقة الدفعضریبة زكاة و
 أخرىذمم دائنة 

١٠٥٬٧٢٦٬٨٥٤ 
١٠٬٦٩٩٬٨١٥ 

٨٬١٦٨٬٥٢٧ 
٤٬٠٠٧٬٦٣٨ 
٤٬١٥٢٬٦١١ 

٢٦٬٩٥٦٬٣٥٠ 
──────── 
١٥٩٬٧١١٬٧٩٥ 
════════ 

٥٥٬١٦٤٬٦٠٥ 
٦٬٦٠٩٬١٦٥ 

٥٤٬٤٢٠٬١٧٧ 
١٬٤٦٥٬٠٦٧ 
٤٬٥٥٤٬٣٩٤ 

٣٦٬١٤٢٬٦٤٥ 
──────── 
١٥٨٬٣٥٦٬٠٥٣ 
════════ 

 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ 
 لایر سعودي

 

 م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 لایر سعودي

 تفریغخدمات شحن و
 بیع میاه صالحة للشرب

 إیجارات وخدمات مساندة

٣٨٨٬٣٥٠٬٩١٨ 
٩٢٬٩٢٠٬١٩٣ 
٨٣٬٤٣٣٬٧٥٣ 

───────── 
٥٦٤٬٧٠٤٬٨٦٤ 
═════════ 

٣٦٩٬٠٥٦٬٩٧٥ 
٩٨٬٤٢٠٬٢٩٤ 
٩٤٬٩٢٩٬٥٣٨ 

──────── 
٥٦٢٬٤٠٦٬٨٠٧ 
════════ 

 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ 
 لایر سعودي

 

 م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 لایر سعودي

 خدمات شحن وتفریغ
 بیع میاه صالحة للشرب تكلفة

 إیجارات وخدمات مساندة

٢٣٨٬٢٤٣٬٢٠٤ 
٦٥٬٣٠٨٬٧١٥ 
٣٩٬٠٨٧٬١٩٧ 

───────── 
٣٤٢٬٦٣٩٬١١٦ 
═════════ 

٢٥٧٬٢٤١٬١٠٢ 
٦٦٬٣١٩٬٦٦٠ 
٤٠٬١٥٩٬١٣٧ 

──────── 
٣٦٣٬٧١٩٬٨٩٩ 
════════ 



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٦٢  

 
 توزیعالبیع والمصروفات . ٢٤

 

 
 واإلداریةعمومیة المصروفات . ال٢٥

 

 
 خرى األیرادات . اإل٢٦

 
ي كتعویض كامل ونھائي من ملیون لایر سعود ٢م، استلمت إحدى الشركات التابعة للمجموعة مبلغ ٢٠١٨أ) خالل 

 .وخدمات االستشارة اإلشرافیة المحطةمطالبات ضد المقاول في سنوات سابقة لتصمیم  المقاول بخصوص
 

م: ٢٠١٧ملیون لایر سعودي ( ١٫١من بیع ممتلكات ومعدات بمبلغ  مكاسبم، سجلت المجموعة ٢٠١٨ب) خالل 
 لایر سعودي). ١٦٠٫٥٠٦خسارة بمبلغ 

 
ونھائي ملیون لایر سعودي كتعویض كامل  ١١٬١٩م، استلمت إحدى الشركات التابعة للمجموعة مبلغ ٢٠١٧خالل ج) 

  وخدمات االستشارة اإلشرافیة. المحطةقاول في سنوات سابقة لتصمیم مطالبات ضد الم بخصوص من المقاول
 

  

 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ 
 لایر سعودي

 

 م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 سعودي لایر

 )٦استھالك (إیضاح 
 ومنافعوأجور رواتب 

 منافع عامة واتصاالت
 إعالن وتسویق

 مخصص انخفاض القیمة
 )٧إطفاء (إیضاح 

 أخرى 
 
 

٧٬٥٦٦٬٧٩٧ 
٥٬٥٦٦٬٣٦١ 

٧٥١٬٧٩١ 
٦٣٧٬٨١٧ 
٣٩٣٬٣٧٨ 
١٠١٬١٧٢ 

١٬٣٧٨٬٠٦٠ 
───────── 

١٦٬٣٩٥٬٣٧٦ 
═════════ 

٧٬٤٨٢٬٦٦٣ 
٤٬٤٤٨٬٧٩٦ 

٥٠٠٬٢٧٨ 
١٬٣٨٦٬٦٩٦ 
٣٬٧٧٧٬٩٣٥ 

٨٧٬٠٦٢ 
١٬٧٨٣٬٧٤٧ 

───────── 
١٩٬٤٦٧٬١٧٧ 

═════════ 

 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ 
 لایر سعودي

 

 م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 لایر سعودي

 ومنافعوأجور رواتب 
 مھنیةنظامیة وأتعاب 

 منافع عامة واتصاالت وتوریدات مكاتب
 )٦استھالك (إیضاح 

 سفر
 )٧(إیضاح إطفاء 

 )٦(إیضاح مشطوبة أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ 
 أخرى

 

٦٧٬٧١٤٬٢٢١ 
٧٬٠٠٥٬٣٠٠ 
٤٬٤٣٨٬٩٢٥ 

١٢٬٠٤٢٬٩٣٥ 
٤٬١١٩٬٩٩٦ 
١٬٦٢٢٬٨٢٥ 
٢٬٨٩٧٬١٧١ 

١٧٬٧٥٠٬٧٥٨ 
───────── 
١١٧٬٥٩٢٬١٣١ 
═════════ 

٧٣٬٠٩٩٬٥٤٥ 
١٠٬٠٥٦٬٨٥١ 
٤٬٧٧٦٬٥٧٩ 
٤٬٣٤٩٬١٨٥ 
٤٬٠٦٨٬٦٩٩ 
١٬٨١٣٬٣٨٦ 

 ــ     
٧٬١٣٥٬٤٨٢ 

───────── 
١٠٥٬٢٩٩٬٧٢٧ 

═════════ 



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٦٣  

 
 (تتمة)خرى األیرادات . اإل٢٦

 
من  %٤٥ملیون لایر سعودي كتعویض كامل ونھائي مقابل بیع نسبة  ٦م، تلقت الشركة األم مبلغ ٢٠١٧خالل د) 

 .شركة ستورك السعودیة للخدمات الفنیةالملكیة في 
 

ملیون لایر سعودي فیما  ٤٫٨٩قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة بعكس مخصص بمبلغ  م،٢٠١٧ھـ) خالل 
 نصیحة مستشار قنوني.خص تأجیر أرض ومخازن وفقاً لیتعلق بأمور تقاضي مع میناء جدة اإلسالمي فیما ی

 
على زامات زكاة ملیون لایر سعودي في سنوات سابقة مقابل الت ١٫٩٧م، تم عكس قید مخصص بمبلغ ٢٠١٧و) خالل 

 االستماع للھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة").جلسات و ةاألخیر اتأساس القرار
 

 الزكاة وضریبة الدخل. ٢٧
 

 زكاة:الفیما یلي الحركة في مخصص 
 

 
 فیما یلي الحركة في مخصص ضریبة:

 

 
 مسیطرة في إحدى الشركات التابعة.یر حصص غصص الضریبة خالل السنة بیتعلق مخ

 
  

 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ 
 لایر سعودي

 

 م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 لایر سعودي

 ینایر ١الرصید في 
 ل للسنةمحمّ المخصص ال

 مدفوعة خالل السنةمبالغ 
 

 دیسمبر ٣١الرصید في 

 ٥٬٠٩٦٬٠٨١ 
 ٣٬٩٩٢٬٥٨٢ 
)٤٬٥٠٢٬٢٢٥( 

───────── 
 ٤٬٥٨٦٬٤٣٨ 

═════════ 

 ٦٬٥٩٣٬٦٦٥ 
 ٤٬٣٧٨٬٨٨١ 
)٥٬٨٧٦٬٤٦٥( 

───────── 
 ٥٬٠٩٦٬٠٨١ 

═════════ 

 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ 
 لایر سعودي

 

 م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 سعوديلایر 

 ینایر ١الرصید في 
 المخصص المحّمل للسنة
 مبالغ مدفوعة خالل السنة

 
 دیسمبر ٣١الرصید في 

)٥٤١٬٦٨٧( 
 ٨١٣٬٥٢٧ 
)٧٠٥٬٦٦٧( 

───────── 
)٤٣٣٬٨٢٧( 

═════════ 

 ٩٤٣٬١٣٨ 
 ٢٬٣٢٣٬٢٠٨ 
)٣٬٨٠٨٬٠٣٣( 

───────── 
)٥٤١٬٦٨٧( 

═════════ 



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٦٤  

 
 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل. ٢٧

 
 الربوط الزكویة والضریبیة

 
 الشركة األم

ً للسنوات من  م وطالبت بالتزام إضافي ٢٠٠٨م حتى ٢٠٠٢أصدرت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") ربوطا
باعتراض على ربط الھیئة. أصدرت لجنة االستئناف العلیا قرارھا األم ملیون لایر سعودي. تقدمت الشركة  ٢٥٫٨بمبلغ 

ملیون لایر سعودي. لم یضع الربط في الحسبان  ٩٫٥خالل السنة. وعقب صدور القرار، طالبت الھیئة بربط معدل بمبلغ 
دمت الشركة تق ملیون لایر سعودي تم دفعھ "تحت االعتراض" عند تقدیم اعتراض إلى لجنة االستئناف العلیا. ٣٫٩مبلغ 

م من ألالجنة االستئناف العلیا إلى دیوان المظالم. باإلضافة إلى ذلك، طلبت الشركة باستئناف ضد القرار الصادر من 
قام دیوان المظالم مؤخراً بإصدار قراره برفض إعادة النظر في االستئناف المقدم  المعدل.الھیئة إعادة النظر في ربطھا 

   بتقدیم استئناف لمستوى الثاني لدى دیوان المظالم.من الشركة. تقوم الشركة 
ملیون  ١٠٫٩٥م بالتزام زكاة وضریبة استقطاع إضافي بمبلغ ٢٠١٣م حتى ٢٠٠٩أصدرت الھیئة ربوطاً للسنوات من 

. قدمت الشركة استئنافاً على وقامت بدفعھا ملیون لایر سعودي ٠٫٠١٦لایر سعودي. وقبلت الشركة بفرض زكاة بمبلغ 
ملیون لایر سعودي. قامت الشركة  ٧٫١المبلغ المتبقي إلى الھیئة. أصدرت اللجنة االبتدائیة قرارھا بتخفیض االلتزام إلى 

ً نة االستئناف العلیا وقدمت ضمانباالعتراض على قرار لج ً بنكی ا ملیون لایر سعودي، بناًء على فھمھا لقرار  ٧٫١بمبلغ  ا
  اللجنة االبتدائیة.
ً ربوطأصدرت الھیئة  ملیون لایر سعودي. وقد تقدمت الشركة  ٠٬٦٩م بالتزام إضافي بمبلغ ٢٠١٥م و٢٠١٤للسنتین  ا

  باعتراض على ربوط الھیئة.
، لم تقم الھیئة بإصدار الموحدةحتى تاریخ ھذه القوائم المالیة . م٢٠١٧دیسمبر  ٣١تھا الزكویة حتى قدمت الشركة إقرارا

 م.٢٠١٧م و٢٠١٦ربوط للسنتین 
 
 تابعةالشركات ال
 

 شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وشركة البحر األحمر لتطویر الموانئ ("الشركات التابعة")
م وقدمت ٢٠١٣أنھت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة الربوط الزكویة والضریبیة مع الھیئة حتى سنة 

، لم تقم الھیئة بإصدار ربوط الموحدةخ ھذه القوائم المالیة حتى تاریم. ٢٠١٧إقرارات الزكاة وضریبة الدخل حتى سنة 
  م.٢٠١٧م حتى ٢٠١٤للسنوات من 

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة بتسجیل موجودات ضریبة مؤجلة فیما یتعلق بخسائر الضریبة لشركة لم تقم 
المؤكد أن ضریبة الدخل المستقبلیة ستكون كافیة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة، ألنھ في ھذه المرحلة لیس من 

  ة من الخسارة التي سیتم تحقیقھا.للسماح باالستفاد
ریخ ھذه القوائم المالیة م. حتى تا٢٠١٧اإلقرارات الزكویة والضریبیة حتى  شركة البحر األحمر لتطویر الموانئقدمت 

 لم تقم الھیئة بإصدار الربوط بعد.  ،الموحدة
 

 السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات المحدودة ("شركة تابعة")الشركة 
وحتى تاریخ  م.٢٠١٧وقدمت إقراراتھا الزكویة حتى سنة  ٢٠٠٨أنھت الشركة التابعة ربوطھا الزكویة مع الھیئة حتى 

 م.٢٠١٧بر دیسم ٣١م حتى ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١، لم تقم الھیئة بإصدار الربط للسنوات من الموحدةھذه القوائم المالیة 
 

 شركة تشغیل الخدمات المساندة المحدودة ("شركة تابعة ")
لم یتم استالم أي ربوط  الموحدة،حتى تاریخ ھذه القوائم المالیة  م.٢٠١٧قدمت الشركة التابعة إقراراتھا الزكویة حتى 

 من الھیئة.
 

  



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٦٥  

 
 (تتمة) الزكاة وضریبة الدخل. ٢٧

 
 الربوط الزكویة والضریبیة (تتمة)

 
 (تتمة) تابعةالشركات ال
 

 شركة كنداسة لخدمات المیاه ("شركة تابعة")
حتى  م.٢٠١٧م وقدمت اإلقرارات الزكویة حتى سنة ٢٠٠٨مع الھیئة حتى سنة  ربوطھا الزكویةأنھت الشركة التابعة 

دیسمبر  ٣١م حتى ٢٠٠٩دیسمبر  ٣١للسنوات من  ، لم تقم الھیئة بإصدار ربوطالموحدةتاریخ ھذه القوائم المالیة 
 م.٢٠١٧

 
 ربحیة السھم. ٢٨

 
یتم احتساب ربحیة السھم األساسي عن طریق قسمة ربح الفترة العائد إلى حملة األسھم العادیة للشركة األم على المتوسط 

 .السنةالمرجح لعدد األسھم العادیة المصدرة القائمة خالل 
 

 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ 
 

 م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 

 ربح الفترة العائد إلى حملة األسھم العادیة في الشركة األم
 

 المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة في اإلصدار
 

 الربحیة األساسیة والمخفضة للسھم

٤٦٬٧٤٥٬٠٩٠ 
═════════ 

٨١٬٦٠٠٬٠٠٠ 
═════════ 

٠٬٥٧ 
═════════ 

٥٨٬٨١١٬٤٠٤ 
═════════  

٨١٬٦٠٠٬٠٠٠ 
═════════ 

٠٬٧٢ 
═════════ 

 
حیث أن المجموعة لیس لدیھا أي أدوات مخفضة قید  ةاألساسیإن ربحیة السھم المخفضة ھي نفس ربحیة السھم 

 اإلصدار.
 

  



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٦٦  

 
 عالقةالجھات ذات المعامالت مع . ال٢٩

 
تمثل الجھات ذات العالقة الشركات الزمیلة والمساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في 

ة طراف بصورمشتركة علیھا أو تؤثر على ھذه األأو تمارس سیطرة الشركة والمنشآت الواقعة تحت سیطرة  الشركة
 .الشركةمن قبل إدارة  جوھریة. یتم اعتماد سیاسات األسعار وشروط ھذه المعامالت

 
 :دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في عالقة الجھات ذات الھامة مع المعامالت الفیما یلي أ) 

 

 
 
 
 

 الرصید كما في ةمبلغ المعامل ةطبیعة المعامل العالقة الجھة ذات العالقة
 دیسمبر ٣١   

 م٢٠١٨  
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٧ 
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٨  
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٧ 
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي سعوديلایر    
الشركة الدولیة لتوزیع المیاه 

 المحدودة
 

 شركة زمیلة
 

 بیع بضائع وخدمات
 
 ٥٧٬٢٢٠٬٦٣٩ 

 
 ٦٠٬٢٩٦٬٩٨٧ 

 
٦٬٩٨٤٬٩٠٤ 

 
٩٬٠٨٤٬٨٤٦ 

 ــ       ٢٬١٠٥٬٥٩٧ ٦٦٠٫٠٠٠  ٦٩٣٬٠٠٠  لشركة زمیلة خدمات مقدمة  
من مصروفات متكبدة   

نیابة عن  شركة زمیلة
 )٣٠٬٤٦٩( المجموعة

 
 
 ٥٫٥٤٠ 

 
 

 ــ      

 
 

 ــ      
من مصروفات متكبدة   

شركة المجموعة نیابة عن 
 ٢٬١٧٦٬٨٩٣  زمیلة

 
 
 ١٫٦٤٤٫٨٢١ 

 
 

 ــ      

 
 

     ١٫٥٠٠٫٠٠٠ 
       

 شركة العربیة لتجارة 
 إیجار أرض ومستودعات  شقیقةشركة  المواد السائبة  

 
 ٢٤١٬٠٢٢ 

 
 ٨٧٥٫٧٥٩ 

 
١١١٬٩٧٨ ٤٬٠٠٣ 

       
 ــ       ــ       ـــ      )٨٠٬٨٩٨( خدمات مقدمة  شقیقةشركة  شركة امبرو المحدودة

       
شركة ستورك السعودیة 

 زمیلةجھة  للخدمات الفنیة
من المجموعة مدفوعات 
 الشركة الزمیلةنیابة عن 

 

 
 ــ      

 
 ١٬٠٤٦٬٩٥٦ 

 
 ــ      

 
٣٦٥٬٠٦٣ 

 
 

مصروفات متكبدة من 
شركة تابعة نیابة عن شركة 

 زمیلة

 
 

 ــ      

 
 
 ٨٣٣٬٢٢١ 

 
 

 ــ      

 
 

٨٣٣٬٢٢١ 
       

 شركة الجبر تالكي
  خدمات مقدمة لشركة زمیلة شركة زمیلة السعودیة المحدودة 

 
 ٤٩٨٬٧٨٥ 

 
 ٣٢٥٬٠٢٥ 

 
٢٥٠٬٩٨٥ 

 
 ــ      

 من توزیعات أرباح مستلمة  
  شركة زمیلة

 
 ٦٬٧٩٩٬٩٤٥ 

 
 ٤٬٧٨٣٬٤٧٤ 

 
 ــ      

 
 ــ      

مصروفات تحملتھا شركة   
 زمیلة

 
 ــ      

 
)١٨٬٠١٦( 

 
 ــ      

 
 ــ      

       
شركة خدمات المیاه والبیئة 

 بیع بضائع وخدمات شركة زمیلة السعودیة المحدودة
 
 ٤٬٥٧٤٬٦١٠ 

 
 ٥٬١٢٨٬٦٥٤ 

 
٣٣١٬٦٢٥ 

 
٢٣٤٬٠١٠ 

مستلمة من توزیعات أرباح   
 شركة زمیلة

 
 ــ      

 
 ٥٬١٤٥٬٠٠٠ 

 
 ــ      

 
 ــ      

       
 ٥١٬٨٣٠ ٢٤٢٬٨٩٢ ٥٣٠٫١٦٥  ٣٦٦٬٤٩٢  إیجار أرض ومستودعات  شقیقةشركة  شركة الكابالت السعودیة



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٦٧  

 
  (تتمة) عالقةالجھات ذات المعامالت مع . ال٢٩

 
  كبار موظفي اإلدارة مما یلي:تعویضات ومكافآت تتكون ب) 

 
  

 الرصید كما في المعامالتمبلغ  ةطبیعة المعامل العالقة الجھة ذات العالقة
 دیسمبر ٣١   

 م٢٠١٨  
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٧  
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٨  
 دیسمبر ٣١

 م٢٠١٧  
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي   
       
 شركة ایكوم العربیة المحدودة

 شقیقةشركة 
مدفوعات من المجموعة نیابة 

 عن الجھة المنتسبة
 

 ــ      
 

 ــ      
 
)٦٤٬٢٢٦( 

 
٦٤٫٢٢٦ 

       
 )٧٨٥٬٣٦٣( )٨٠٧٬٨٧٣( )٨٬٥٩٤٬٩٧١( )٩٬٤١٣٬٨٩٤( شراء بضائع وخدمات شقیقةشركة  شركة الكرم فیدكس للخدمات

       
 )١٫٧٤٥٫٩٥١( ــ      )٢١٫٧٧٦٫٧٦١( ــ       شراء بضائع وخدمات شركة شقیقة شركة المیاه والبیئة للخدمات 

       
شركة زینل للصناعات 

 مساھم المحدودة
مدفوعات من المجموعة نیابة 

 عن المساھم
 
 ١٣٥٬٧٢٩ 

 
)٣٦٥٬٤٢٩( 

 
 ــ     

 
 ــ     

مصروفات متكبدة من المساھم   
 نیابة عن المجموعة

 
)٤٦٨٬٧٥٠( 

 
)٢٬١١٩٬١٣٦( 

 
)٢٠٬٢٤٦( 

 
)٤٨٢٬٤٥٢( 

       
 علىهللا عبد  لحاجشركة ا

ــ  رضا وشركاه المحدودة
  شراء بضائع شركة شقیقة )القسم الفني(

 
)٣٦٬٠٨١( 

 
)٢٧١٬٩٩٧( 

 
 ــ     

 
 ــ     

 )٢٦٬٢٦٠( ــ      )٨٨١٬٢٢٧( ١٣٠٬٩٣١   شراء تذاكر  
       
     ────── ────── 

 ١٢٬٢٤٥٬١٧٤ ٩٬٩٢٠٬٠٠٦     عالقةمستحق من جھات ذات 
     ══════ ══════ 
       
     ────── ────── 
 )٣٬٠٤٠٬٠٢٦( )٨٩٢٬٣٤٥(     ذات عالقة ستحق لجھاتم
     ══════ ══════ 

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨  

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧ 

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ١٠٬٦٧٦٬١٢٦ ٨٬٤٧٢٬٤٤٠ موظفین قصیرة األجل منافع
 ٣٨٨٬٠٤٧ ٤٦٠٬١٦٤ الخدمةمنافع ما بعد 

 ──────── ──────── 
 ١١٬٠٦٤٬١٧٣ ٨٬٩٣٢٬٦٠٤ 
 ════════ ════════ 



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٦٨  

 
 (تتمة) عالقةالجھات ذات المعامالت مع . ال٢٩

 
 الرواتب والمكافآت. ذلكبالمجموعة بما  كبار موظفي اإلدارةل منافع موظفین قصیرة األجل

 
 / أعضاء اللجنة مما یلي:ج) تتكون تعویضات ومكافآت مجلس اإلدارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  الطارئةاالرتباطات وااللتزامات . ٣٠
ملیون لایر سعودي  ٤٢٬١، أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة خطابات ضمان بمبلغ م٢٠١٨دیسمبر  ٣١في 

 إیداعھي تم ملیون لایر سعود ١٬٠٥نقدي بمبلغ  ربح ملیون لایر سعودي) مقابل ھامش ٥٠٫٢٧: م٢٠١٧دیسمبر  ٣١(
  ملیون لایر سعودي). ١٢٬٤٣ م:٢٠١٧دیسمبر  ٣١(

دیسمبر  ٣١ال شيء ( ، أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة خطابات ائتمان بمبلغم٢٠١٨دیسمبر  ٣١في 
  .)ملیون لایر سعودي ٢٩٬٦ م:٢٠١٧

ملیون لایر سعودي  ٢٫٩بمبلغ عمال رأسمالیة تحت التنفیذ ارتباطات أل م٢٠١٨دیسمبر  ٣١لدى المجموعة كما في 
ملیون لایر سعودي) تتعلق بصورة رئیسیة بمشروع إنشاء المركز اللوجستي الجدید  ١٤٫٧١: م٢٠١٧دیسمبر  ٣١(
 ومشروع إنشاء وتطویر محطة تحلیة المیاه.لوجستیة ساحات مشروع و
 

 تشغیلي غیر القابلة لإللغاء:الحد األدنى من مدفوعات اإلیجار المستقبلیة بموجب عقود إیجار یلي فیما 
 

 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ 
 لایر سعودي

 م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 لایر سعودي

 
 خالل سنة واحدة

 خمس سنواتبعد سنة واحدة ولكن لیس أكثر من 
 أكثر من خمس سنوات 

١٩٬٠٩٧٬٠٩٩ 
٨٤٬٨٩٣٬٥٢٨ 

٣٢٢٬٨١٣٬٢٨٧ 
───────── 
٤٢٦٬٨٠٣٬٩١٤ 
═════════ 

١٩٬٠٩٧٬٠٩٩ 
٨٤٬٨٧٤٬٥٣٦ 

٣٣٧٬٢٠١٬٦٨٦ 
───────── 

٤٤١٬١٧٣٬٣٢١ 
═════════ 

 
  

 دیسمبر ٣١ 
 م٢٠١٨  

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧ 

 لایر سعودي لایر سعودي 
   

 ٧٣١٬٠٠٠ ٤٤٥٬٠٠٠ أتعاب حضور اجتماعات
 ٧٬٧٨٣٬٠٠٠ ٤٬٢٦٠٬٠٠٠ أخرى مكافآت

 ──────── ──────── 
 ٨٬٥١٤٬٠٠٠ ٤٬٧٠٥٬٠٠٠ 
 ════════ ════════ 



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٦٩  

 
 قطاعات األعمال  .٣١

 
 لدى المجموعة قطاعات األعمال الرئیسیة التالیة:

 
  والعملیات المیناءتطویر 
 ساحات لوجستیة وخدمات مساندة 
 تحلیة وتوزیع میاه البحر 
 تضمن األنشطة االستثماریة وعملیات المركز الرئیسي.ت: غیر موزعة 

 
 العربیة السعودیة وتمثل وحدات األعمال االستراتیجیة للمجموعة.تقع قطاعات األعمال داخل المملكة 

 
بمراجعة تقاریر اإلدارة الداخلیة لكل وحدة أعمال استراتیجیة كل ثالثة أشھر على األقل. للشركة  اإلدارة العلیاتقوم 

على أساس  بویبھاتك التي یمكن تتضمن نتائج القطاعات التابعة لإلدارة العلیا البنود العائدة مباشرة إلى القطاع وكذلك تل
 معقول.

 
كل قطاع تابع. یتم قیاس األداء على أساس إیرادات القطاع، كما ھو وارد في تقاریر نتائج معلومات متعلقة ب یليفیما 

اإلدارة الداخلیة التي تتم مراجعتھا من قبل اإلدارة العلیا. یعرض الجدول التالي معلومات القطاعات (الموجودات 
 :دیسمبر ٣١ة المنتھیة في وللسن) لكل قطاع من قطاعات األعمال كما في الدخلوالمطلوبات واإلیرادات وصافي 

 

 
 
 
 
 

   القطاعات التابعة 
تطویر الموانئ  

 والعملیات
 (ألف لایر سعودي)

الساحات اللوجستیة 
 وخدمات الدعم

 (ألف لایر سعودي)

قطاع تحلیة میاه 
 البحر وتوزیعھا

 (ألف لایر سعودي)
 اإلجمالي

 (ألف لایر سعودي)
 غیر موزعة

 (ألف لایر سعودي)
 اإلجمالي

 سعودي) (ألف لایر
       م٢٠١٨دیسمبر  ٣١

       
 ٥٦٥٬٩١٠  ــ       ٥٦٥٬٩١٠  ٩٣٬٧٤٠  ٨٣٬٥٠٤  ٣٨٨٬٦٦٦  إیرادات خارجیة

 )١٬٢٠٥( ــ       )١٬٢٠٥( )٨٢٠( )٧٠( )٣١٥( إیرادات بین القطاعات
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ٥٦٤٬٧٠٥  ــ       ٥٦٤٬٧٠٥  ٩٢٬٩٢٠  ٨٣٬٤٣٤  ٣٨٨٬٣٥١  إیرادات قطاعیة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 )٣٤٣٬٨٤٤( ــ       )٣٤٣٬٨٤٤( )٦٥٬٣٠٩( )٣٩٬٤٠٢( )٢٣٩٬١٣٣( مباشرة تكلفة 
 ١٬٢٠٥  ــ       ١٬٢٠٥  ــ       ٣١٥  ٨٩٠  تبین القطاعا المباشرةتكلفة ال
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

ــ       ٣٤٢٬٦٣٩  ٦٥٬٣٠٩  ٣٩٬٠٨٧  ٢٣٨٬٢٤٣  التكلفة القطاعیة   ٣٤٢٬٦٣٩ 
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ٢٢٢٬٠٦٦  ــ       ٢٢٢٬٠٦٦  ٢٧٬٦١١  ٤٤٬٣٤٧  ١٥٠٬١٠٨  األرباح القطاعیة اجمالي
       

الربح العائد إلى مساھمي 
 ٤٦٬٧٤٥  ٤٬٣٧٨ ٤٢٬٣٦٧  ٥٬٢٣٠  ١٨٬١٧٤  ١٨٬٩٦٣  الشركة األم

       
 ٢٬٦٧٧٬٧٣٥  ٢٥٧٬٩٢٠ ٢٬٤١٩٬٨١٥  ٢١٩٬٣٣١  ٣٤٦٬٦٦٢  ١٬٨٥٣٬٨٢٢  موجودات قطاعیة

       
 ١٬١٠٦٬٣٠٢  ٢٦٬٩٣٧ ١٬٠٧٩٬٣٦٥  ٢٤٬٤٤٤  ٣٧٬٨١٣  ١٬٠١٧٬١٠٨  قطاعیة مطلوبات



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٧٠  

 
   )تتمةقطاعات األعمال (. ٣١

 
   القطاعات التابعة 
 

 
تطویر الموانئ 

 والعملیات
 (ألف لایر سعودي)

الساحات اللوجستیة 
 وخدمات الدعم

 (ألف لایر سعودي)

قطاع تحلیة میاه 
 البحر وتوزیعھا

 (ألف لایر سعودي)
 اإلجمالي

 (ألف لایر سعودي)
 غیر موزعة

 (ألف لایر سعودي)
 اإلجمالي

 (ألف لایر سعودي)
       م ٢٠١٧دیسمبر  ٣١

       
 ٥٦٦٬٧٢٧  ــ      ٥٦٦٬٧٢٧  ٩٩٬١٣٣  ٩٨٬٥٣٧  ٣٦٩٬٠٥٧  إیرادات خارجیة

 )٤٬٣٢٠( ــ      )٤٬٣٢٠( )٧١٣( )٣٬٦٠٧( ــ      إیرادات بین القطاعات
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ٥٦٢٬٤٠٧  ــ      ٥٦٢٬٤٠٧  ٩٨٬٤٢٠  ٩٤٬٩٣٠  ٣٦٩٬٠٥٧  إیرادات قطاعیة
       

 ٣٦٨٬٠٤٠  ــ      ٣٦٨٬٠٤٠  ٦٦٬٣٢٠  ٤٠٬١٨٥  ٢٦١٬٥٣٥  تكلفة اإلیرادات
 )٤٬٣٢٠( ــ      )٤٬٣٢٠( ــ      )٢٦( )٤٬٢٩٤( تكلفة اإلیرادات بین القطاعات

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

 ٣٦٣٬٧٢٠  ــ      ٣٦٣٬٧٢٠  ٦٦٬٣٢٠  ٤٠٬١٥٩  ٢٥٧٬٢٤١  التكلفة القطاعیة
 ────── ────── ────── ────── ────── ────── 

 ١٩٨٬٦٨٧  ــ      ١٩٨٬٦٨٧  ٣٢٬١٠٠  ٥٤٬٧٧١  ١١١٬٨١٦  األرباح القطاعیة اجمالي
       

الربح العائد إلى مساھمي 
 ٥٨٬٨١١  ٨٬٥٠٩ ٥٠٬٣٠٢  ٨٬٤٠٤  ٢١٬٣٠٠  ٢٠٬٥٩٨  الشركة األم

       
 ٢٬٧٨٤٬٨٣٥  ٢٥٧٬٩٢٢ ٢٬٥٢٦٬٩١٣  ٢٢٨٬٤١٤  ٣٠٢٬٧٧٣  ١٬٩٩٥٬٧٢٦  موجودات قطاعیة

       
 ١٬٢٤٠٬٧٧٤  ٢٦٬٧٥٧ ١٬٢١٤٬٠١٧  ١٩٬١٥٨  ٣٦٬٤٢٨  ١٬١٥٨٬٤٣١  التزامات قطاعیة

 
 إدارة المخاطر المالیة. ٣٢

 
الفائدة، ومخاطر العملة، أسعار مخاطر  تتضمن:(مخاطر السوق  :من المخاطر المالیة لعددتتعرض أنشطة المجموعة 

ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة. یركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة ككل على تعزیز إدارة 
المحتمل على  لبيالسالسیولة وكذلك مراقبة متغیرات السوق ذات الصلة، وبالتالي تسعى بصورة ثابتة لتقلیل التأثیر 

 تستخدم المجموعة أدوات مالیة مشتقة للتحوط ضد التعرض لبعض المخاطر المحددة. األداء المالي للمجموعة.
 

 مخاطر السوق
و التدفقات النقدیة المستقبلیة لألدوات المالیة نتیجة للتغیرات في سعر أمخاطر السوق ھي مخاطر تذبذب القیمة العادلة 

ومخاطر األسعار األخرى  أسعار الفائدة، ومخاطر العملةالسوق. وتتضمن أسعار السوق أنواع المخاطر التالیة: مخاطر 
 ألجلاطویلة . إن األدوات المالیة التي تتأثر بمخاطر السوق ھي القروض مثل مخاطر أسعار األسھم ومخاطر السلع

 .المطلوبات طویلة األجلوكذلك 
 

 مخاطر أسعار الفائدة
مالي في أسعار الفائدة السائدة على المركز التذبذب أثیر الھو التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتمخاطر أسعار الفائدة 

والتدفقات النقدیة للمجموعة. تعمل المجموعة على إدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طریق المراقبة المنتظمة لمحفظة 
 أسعار الفائدة الخاصة باألدوات المالیة التي یترتب علیھا فائدة. 

 
وتخضع إلعادة التسعیر على أساس منتظم. عادة ى أساس معدالت فائدة متغیرة تقوم علالمجموعة  إن غالبیة قروض

ما تراقب اإلدارة بصورة منتظمة التغیرات في معدل الفائدة. أبرمت المجموعة عقد مقایضات سعر الفائدة (أدوات مالیة 
 وط تدفق نقدي.مشتقة) إلدارة تعرضھا لمخاطر أسعار الفائدة. تم تصمیم عقد مقایضات سعر الفائدة كتح

 
 



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٧١  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة). ٣٢

 
 (تتمة) مخاطر أسعار الفائدة

مع بقاء كافة المتغیرات األخرى ثابتة، فإن التأثیر على حقوق  %١مع وجود زیادة / نقص في السعر المتغیر بنسبة 
 ١٠٫١١م: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١سعودي (ملیون لایر  ٣٫٤الملكیة والربح قبل الزكاة وضریبة الدخل للسنة كان لیبلغ 

 ملیون لایر سعودي).
 

  األجنبیة مخاطر العملة
عامالت تتم منتیجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة. األدوات المالیة تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قیمة 

 تعتقد إدارةبالعمالت األجنبیة غیر جوھریة. األخرى باللایر السعودي والدوالر األمریكي. إن المعامالت المجموعة 
المجموعة بأن التعرض لمخاطر العملة سیكون محدوداً حیث أن الدوالر األمریكي مثبت تجاه اللایر السعودي. تتم 

 إدارة مخاطر العملة على أساس منتظم وتتم إدارة التذبذب في سعر الصرف على أساس مستمر.
 

 مخاطر األسعار األخرى
 المجموعة أدوات متداولة وبالتالي فھي غیر معرضة لمخاطر األسعار األخرى. ال تمتلك

 
 مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان ھي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالیة في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة 
لیة اعتماد رسمیة بحیث یتم تطبیق من أجل تخفیض التعرض لمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطویر عممالیة. 

الحدود االئتمانیة على العمالء. كما تقوم اإلدارة بصورة مستمرة بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان تجاه العمالء 
وتكوین مخصص مقابل تلك األرصدة التي یوجد شك في استردادھا. من أجل تخفیف مخاطر االئتمان، لدى المجموعة 

 الئتمانیة لعمالئھا على أساس تقییم واسع النطاق على أساس محفظة العمیل وتاریخ الدفع.نظام لتحدید الحدود ا
 

 فیما یلي إجمالي أقصى تعرض للمجموعة لمخاطر االئتمان في تاریخ التقریر المالي:
 

 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ 
 لایر سعودي

 م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 لایر سعودي

 
 الموجودات المالیة
 صافيذمم مدینة تجاریة، 

 مستحق من جھات ذات عالقة
 األرصدة لدى البنوك

٨٦٬٧٢٢٬٤٤٦ 
٩٬٩٢٠٬٠٠٦ 

١٨٠٬٥٨٤٬١٨٣ 
───────── 
٢٧٧٬٢٢٦٬٦٣٥ 
═════════ 

٤٨٬٤٦٢٬٦٩٩ 
١٢٬٢٤٥٬١٧٤ 

١٥٠٬٣٥٥٬٠١٧ 
───────── 

٢١١٬٠٦٢٬٨٩٠ 
═════════ 

 
وسیطرتھا المتعلقة بإدارة  ھاإجراءاتالمجموعة وكل وحدة أعمال خاضعة لسیاسة من لعمیل لمخاطر االئتمان تدار 

یتم ق وتصنیف االئتماني واسعة النطاالبطاقة أساس لعمالء. یتم تقییم الجودة االئتمانیة للعمیل على لمخاطر االئتمان 
م: ٢٠١٧دیسمبر  ٣١(عمالء  ٦أكبر  كان، م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في حدود االئتمان الفردیة وفقا لھذا التقییم. تحدید 
ً  )عمالء ٦أكبر   القائمة.التجاریة من الذمم المدینة ) %٧٦: م٢٠١٧دیسمبر  ٣١( %٦١ یمثلون تقریبا

 
 
 
 
 



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٧٢  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة). ٣٢

 
 (تتمة) مخاطر االئتمان

ئتمان لقیاس خسائر االالمخصص باستخدام مصفوفة تقریر مالي كل تاریخ في النخفاض القیمة یتم إجراء تحلیل 
في احة والداعمة المتمعقولة للمال والمعلومات الالقیمة الزمنیة و ةمرجحاالحتمالیة النتائج ات الحسابعكس تالمتوقعة. 

التوقعات بشأن الظروف االقتصادیة المستقبلیة. إن الظروف الحالیة وو السابقةاألحداث التقریر المالي بشأن تاریخ 
تم مالیة. الموجودات الفئات القیمة الدفتریة لكل فئة من التقریر المالي ھو لمخاطر االئتمان في تاریخ تعرض أقصى 

 كان ذلك ممكنا، عن طریقكلما بعض العمالء، یوجد تأمین على . بصورة منتظمة لعمالءمراقبة الذمم المدینة القائمة ل
ً أو  مضمونة أو ودیعةسندات ألمر نقدیة   التجاریةنة الذمم المدیجزء ال یتجزأ من وھو ما یعتبر ، مبلغ مدفوع مقدما

 یتم وضعھ في االعتبار عند احتساب انخفاض القیمة.و
 

 فیما یلي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدینة التجاریة للمجموعة باستخدام مصفوفة المخصص:
 

 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ 
 الحالي 

 لایر سعودي
 

 یوماً  ٩٠أقل من 
 لایر سعودي

یوماً  ١٨٠ ـ ٩٠
 سعوديلایر 

 یوماً  ٣٦٥-٢٧١
 لایر سعودي

 أكثر من سنة 
  لایر سعودي

 المجموع
 لایر سعودي

 ٨٨٬١٦٧٬٢٩١ ٣٬٠٥٦٬٢١٩ ٦٬٧٣١٬٠٨٤ ١٠٬٠٦٣٬٥٩٤ ٤٠٬٠٢٥٬٧٤٠ ٢٨٬٢٩٠٬٦٥٤ التعثر مخاطر
 ١٬٤٤٤٬٨٤٥ ٧٣٤٬٢٦٧ ٢٨٩٬٥٧١ ٧٦٬٢٥٧ ٢٦٧٬٨١٧ ٧٦٬٩٣٢ خسائر االئتمان المتوقعة

 
 انخفاض القیمة مقابل الذمم المدینة التجاریة:فیما یلي الحركة في مخصص 

 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١ 

 لایر سعودي
 م٢٠١٧دیسمبر  ٣١

 لایر سعودي
 

 الرصید في بدایة السنة
 المحمل خالل السنة

 المشطوب خالل السنة

 ٥٬٥٥٠٬٩٣٩ 
 ٣٩٣٬٣٧٨ 
)٤٬٤٩٩٬٤٧٢( 

───────── 
 ١٬٤٤٤٬٨٤٥ 

═════════ 

 ٢٬٦٤٨٬٧٩٩ 
 ٣٬٧٧٧٬٩٣٥ 
)٨٧٥٬٧٩٥( 

───────── 
 ٥٬٥٥٠٬٩٣٩ 

═════════ 
 

ي نوك ذات تصنیف ائتمانبمخاطر االئتمان محدودة على األرصدة البنكیة حیث أن األرصدة البنكیة محتفظ بھا لدى 
 مودي. یتحفظ بجمیع الحسابات البنكیة لدى بنوك في المملكة العربیة لوكالة وفقاً للتقییم االئتماني A١إلى  A٢جید من 

 السعودیة.
 

 إن المركز المالي للجھات ذات العالقة ثابت. ال یوجد متأخرات أو ذمم مدینة منخفضة القیمة من الجھات ذات العالقة.
  



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٧٣  

 
 إدارة المخاطر المالیة (تتمة). ٣٢

 
 السیولةمخاطر 

 ت المالیةباألدواأموال لمقابلة التزاماتھا المرتبطة ة المنشأة صعوبة في الحصول على تتمثل مخاطر السیولة في مواجھ
. مخاطر السیولة قد تنتج عن عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة بقیمة أصل مالي آخربأو  نقداً والتي یتم تسویتھا 

قریبة من قیمتھ العادلة. تتم إدارة مخاطر السیولة على أساس منتظم عن طریق التأكد من توفر أموال كافیة من خالل 
 وكذلك المراقبة الوثیقة للتدفقات النقدیة لداخل وخارج الشركة من التزامات مستقبلیةأي لة التسھیالت االئتمانیة لمقاب

ً إلى المدفوعات التعاقدیة غیر  العملیات. یلخص الجدول التالي تاریخ االستحقاق للمطلوبات المالیة للمجموعة استنادا
 المخصومة:

 
 

 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١
 

 خالل سنة
 لایر سعودي

 

 سنوات ٥سنة إلى 
 لایر سعودي

 سنوات ٥أكثر من 
 لایر سعودي

 المجمــــوع
 لایر سعودي

 بنكیة قروض
 تجاریة ومبالغ ذمم دائنة 

 مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  
 مستحق لجھات ذات عالقة

 
 
 

١٥٣٬٤١٤٬١٢٩ 
 

١٤٥٬٠٠٤٬٣٤١ 
٨٩٢٬٣٤٥ 

───────── 
٢٩٩٬٣١٠٬٨١٥ 
═════════ 

٦٩٩٬٠٢٦٬٦٢٢ 
 

 ــ     
 ــ     

───────── 
٦٩٩٬٠٢٦٬٦٢٢ 
═════════ 

 ــ     
 

 ــ     
 ــ     

───────── 
 ــ     

═════════ 

٨٥٢٬٤٤٠٬٧٥١ 
 

١٤٥٬٠٠٤٬٣٤١ 
٨٩٢٬٣٤٥ 

───────── 
٩٩٨٬٣٣٧٬٤٣٧ 
═════════ 

 
 

 م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 

 خالل سنة
 لایر سعودي

 

 سنوات ٥سنة إلى 
 لایر سعودي

 سنوات ٥أكثر من 
 لایر سعودي

 المجمــــوع
 لایر سعودي

 بنكیة قروض
 تجاریة ومبالغ مستحقة ذمم دائنة 

 الدفع ومطلوبات أخرى  
 مستحق لجھات ذات عالقة

 

١٧٨٬٩٦٠٬٥٦٩ 
 

١٥٠٬٢٨١٬٨٢١ 
٣٬٠٤٠٬٠٢٦ 

───────── 
٣٣٢٬٢٨٢٬٤١٦ 

═════════ 

٧٥٠٬٣٧١٬٥٥١ 
 

 ــ      
 ــ      

───────── 
٧٥٠٬٣٧١٬٥٥١ 

═════════ 

٢٠١٬٦١٤٬٤١١ 
 

 ــ      
 ــ      

───────── 
٢٠١٬٦١٤٬٤١١ 

═════════ 

١٫١٣٠٫٩٤٦٫٥٣١ 
 

١٥٠٬٢٨١٬٨٢١ 
٣٬٠٤٠٬٠٢٦ 

────────── 
١٬٢٨٤٬٢٦٨٬٣٧٨ 
══════════ 

 
 إدارة رأس المال. ٣٣

 
واالحتیاطي النظامي وعالوة اإلصدار ما یلي: رأس المال الصادر ممال المجموعة، یتكون رأس المال بغرض إدارة رأس

مة قیالالمبقاة العائدة إلى حملة األسھم بالشركة. الھدف الرئیسي للمجموعة من إدارة رأس المال ھو تعظیم واألرباح 
 لمساھم. لعائدة لا
 

تدیر المجموعة ھیكل رأسمالھا وتقوم بعمل تعدیالت علیھ، وذلك على ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة 
ة على ھیكل رأس المال وتعدیلھ، قد تقوم المجموعة بتعدیل دفعة توزیعات ومتطلبات التعھدات المالیة. ومن أجل المحافظ

األرباح للمساھمین وإعادة رأس المال إلى المساھمین أو إصدار أسھم جدیدة. تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال 
 باستخدام معدل الحركة وھو صافي الدین مقسوماً على إجمالي رأس المال زائد الدین.

  



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٧٤  

 
 (تتمة) إدارة رأس المال. ٣٣
 دیسمبر  ٣١ 

 م٢٠١٨ 
 لایر سعودي

   

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧ 

 لایر سعودي
   

 مطلوبات الإجمالي 
 ناقص: النقد وما في حكمھ

 
 صافي الدین

 حقوق الملكیة
 

 إجمالي رأس المال
 

 الرفعمعدل 

 ١٬١٠٦٬٣٠٢٬١٥٢ 
)١٨٠٬٥٨٤٬١٨٣( 

────────── 
 ٩٢٥٬٧١٧٬٩٦٩ 
 ١٬٥٧١٬٤٣٢٬٧٧٥ 

────────── 
 ٢٬٤٩٧٬١٥٠٬٧٤٤ 

────────── 
 ٣٧% 

══════════ 

 ١٬٢٤٠٬٢٣١٬٨٢٧ 
)١٥٠٬٧٠٧٬٩٤١( 

────────── 
 ١٬٠٨٩٬٥٢٣٬٨٨٦ 
 ١٬٥٤٤٬٠٦١٬٢٥٨ 

────────── 
 ٢٬٦٣٣٬٥٨٥٬١٤٤ 

────────── 
 ٤١% 

══════════ 
 

 القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات. ٣٤
 

استالمھ مقابل بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة نظامیة بین المشاركین في القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یتم 
 السوق في تاریخ القیاس. یستند قیاس القیمة العادلة إلى االفتراض بأن المعاملة لبیع أصل أو تحویل التزام تحدث إما:

 
 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو 
 في السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام. في ظل غیاب السوق الرئیسیة ـ 

 
 یجب أن تكون السوق ألرئیسیة أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة. 

 
یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات بأن المشاركین في السوق قد یستخدمون عند تسعیر 

اركین في السوق یعملون لما یناسب مصالحھم االقتصادیة. یأخذ قیاس الموجودات أو المطلوبات االفتراض بأن المش
القیمة العادلة للموجودات غیر المالیة في االعتبار قدرة المشارك في السوق على تولید منافع اقتصادیة باستخدام األصل 

 م لھ.وأفضل استخدابأعلى وأفضل استخدام لھ أو ببیعھ إلى مشارك آخر في السوق والذي قد یستخدم األصل بأعلى 
  

تستخدم المجموعة أسالیب التقییم التي تناسب الظروف والتي یوجد لھا بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة، مع تعظیم 
 استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت غیر القابلة للمالحظة.

 
قیمتھا العادلة أو اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة تصنف ضمن الھیكل الھرمي إن الموجودات والمطلوبات التي تم قیاس 

 للقیمة العادلة كما ھو موضح أدناه، استناداً إلى أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوھریة لقیاس القیمة العادلة:
 

 متماثلة. المستوى األول: األسعار المتداولة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات 
 

  المستوى الثاني: أسالیب تقییم حیث یكون أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوھریة لقیاس القیمة العادلة قابل
 للمالحظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة.

 
  المستوى الثالث: أسالیب تقییم حیث یكون أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوھریة لقیاس القیمة العادلة

 للمالحظة بموجب المعاییر الدولیة للتقریر المالي.قابل 
 

وفیما إذا كانت المدخالت المستخدمة لقیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستویات مختلفة من الھیكل 
قیم العادلة لالھرمي للقیم العادلة، فیتم عندئٍذ تصنیف قیاس القیمة العادلة بكاملھا في نفس المستوى في الھیكل الھرمي ل

 من حیث المستوى األدنى للمدخالت الجوھریة بالنسبة لكامل القیاس.
 



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٧٥  

 
 (تتمة)المالیة القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات . ٣٤

 
بین مستویات الھیكل الھرمي للقیم العادلة في نھایة فترة التقریر المالي التي تحدث  التحوالتتقوم المجموعة بتسجیل 

 ت.في ھذه التغیرا
 

الھیكل و مستویاتھاة بما في ذلك یادلة للموجودات والمطلوبات المالالع والقیم الدفتریة القیمةل التالي الجدو یوضح
ھا والمطلوبات المالیة التي لم یتم قیاس المالیة العادلة. وال یشمل ذلك معلومات القیمة العادلة للموجوداتللقیمة الھرمي 

ً القیمة الدفتریة تمثل تقدیركانت بالقیمة العادلة إذا   للقیمة العادلة. معقوالً  ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 اإلجمالي ٣المستوى  ١المستوى   القیمة الدفتریة  م٢٠١٨دیسمبر  ٣١
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
     الموجودات المالیة:

     التكلفة المطفأة 
 ــ       ــ       ــ       ١١٦٬٠٧٤٬٢٤٨ ذمم مدینة تجاریة

 ــ       ــ       ــ       ٩٬٩٢٠٬٠٠٦ مستحق من جھات ذات عالقة
 ــ       ــ       ــ       ١٨٠٬٥٨٤٬١٨٣ نقد وما في حكمھ 

     
محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر 
 

   
 ١٧٬٨٩٩٬٨٩٨ ١٧٬٨٩٩٬٨٩٨ ــ       ١٧٬٨٩٩٬٨٩٧ أوراق مالیةاستثمار في 

     
 ١٧٬٨٩٩٬٨٩٨ ١٧٬٨٩٩٬٨٩٨ ــ       ٣٢٤٬٤٧٨٬٣٣٤ 

     
     المطلوبات المالیة:

 ــ       ــ       ــ       ٨٥٢٬٤٤٠٬٧٥١ قروض وتسھیالت بنكیة 
 ــ       ــ       ــ       ٤٩٬٨٣٢٬٣٣٠ ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات أخرى 

 ــ       ــ       ــ       ٨٩٢٬٣٤٥ مستحق لجھات ذات عالقة
 ٤٬٥٣٧٬٩٧٤ ٤٬٥٣٧٬٩٧٤ ــ       ٤٬٥٣٧٬٩٧٤ أدوات مالیة مشتقة

 ٤٬٥٣٧٬٩٧٤ ٤٬٥٣٧٬٩٧٤ ــ       ٩٠٧٬٧٠٣٬٤٠٠ 



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٧٦  

 
 (تتمة)المالیة القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات . ٣٤

 

 
 . شركات تابعة مملوكة جزئیاً ٣٥

 
 دیسمبر  ٣١ 

 م٢٠١٨ 
 لایر سعودي

   

 دیسمبر ٣١
 م٢٠١٧ 

 لایر سعودي
   

 ٣١٩٫٤٣٢٫٧٧٠ ٣٢٩٫٣٢٨٫٩٤٣ حصص غیر مسیطرة
 

تطویر وعملیات المیناء" عن المعلومات "قطاع  في نطاقحول القوائم المالیة الموحدة  ٣١في اإلیضاح  اإلفصاحتم 
 و "محطة بوابة البحر األحمر المحدودةشركة كل من "المالیة الملخصة حول الحصص غیر المسیطرة الجوھریة في 

 ."شركة البحر األحمر لتطویر الموانئ"
 

 أحداث الحقة. ٣٦
 

 ،أجل تمدید نطاق اتفاقیة االمتیازم بین الشركة التابعة للمجموعة وموانئ من ٢٠١٩ینایر  ٢٨تم توقیع مذكرة تفاھم في 
 وال تزال أحكامھا وشروطھا قید التفاوض.

  

 اإلجمالي ٣المستوى  ١المستوى   القیمة الدفتریة  م٢٠١٧دیسمبر  ٣١
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
     الموجودات المالیة:

     التكلفة المطفأة 

 ــ       ــ       ــ       ٩٧٫١٧٨٫٣٢٥ ذمم مدینة تجاریة
 ــ       ــ       ــ       ١٢٫٢٤٥٫١٧٤ مستحق من جھات ذات عالقة

 ــ       ــ       ــ       ١٥٠٫٧٠٧٫٩٤١ نقد وما في حكمھ 
     

محتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل 
 الدخل الشامل اآلخر 

 
   

 ٥٠٫٤٨٧٫٩٩٦ ــ       ٥٠٫٤٨٧٫٩٩٦ ٥٠٫٤٨٧٫٩٩٦ مشتركة استثمار في صنادیق
 ١٨٫٨٣٨٫٢١٢ ١٨٫٨٣٨٫٢١٢ ــ       ١٨٫٨٣٨٫٢١٢ أوراق مالیةاستثمار في 

     
 ٦٩٫٣٢٦٫٢٠٨ ١٨٫٨٣٨٫٢١٢ ٥٠٫٤٨٧٫٩٩٦ ٣٢٩٫٤٥٧٫٦٤٨ 

     المطلوبات المالیة:
 ــ       ــ       ــ       ٩٨٦٫١٠١٫٧٦٨ قروض وتسھیالت بنكیة 

 ــ       ــ       ــ       ٣٫٠٤٠٫٠٢٦ مستحق لجھات ذات عالقة
 ــ       ــ       ــ       ٩٨٫٦٣٧٫٠٥٤ ذمم دائنة تجاریة ومطلوبات أخرى 

     
 ــ       ــ       ــ       ١٫٠٨٧٫٧٧٨٫٨٤٨ 



 
 

 الصناعیةالشركة السعودیة للخدمات 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة 
 م٢٠١٨دیسمبر  ٣١كما في 

 

٧٧  

 
 مقارنةال أرقام. ٣٧

 
الدخل  تأثیر على إجماليال یوجد في السنة الحالیة. أرقام السنة السابقة للتوافق مع العرض تم إعادة تصنیف بعض 

 الشامل أو حقوق الملكیة إلعادة التصنیف.
 

 اعتماد القوائم المالیة الموحدة . ٣٨
 

جمادى  ٢١ م (الموافق٢٠١٩فبرایر  ٢٦ من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ تم اعتماد ھذه القوائم المالیة الموحدة لإلصدار
 . ھـ)١٤٤٠اآلخرة 

 


