
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 السعودیة للخدمات الصناعیةشركة ال
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة) الموحدة األولیة المالیة القوائم
م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیتین في السنة الثالثة أشھر و ةلفتر





 

۱ 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  الموحدة األولیة المركز الماليقائمة 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 سعودي)اللایر بال(
  
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ اتإیضاح 

 (مراجعة) (غیر مراجعة)  الموجودات
    المتداولة:الموجودات 

 ۲٥۲،٦٦۹،۰۲۱ ۱۹٥،٤۰٤،۳۲۰ ٤ نقد وما في حكمھ
 ۱۱۸،٥٦٥،۲٥۳ ۱۱۳،۹۳٦،۷۸۲  ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى

 -- ۲٤،۹۳۰ ۱۰ األدوات المالیة المشتقة
 ۳۷،۱۷۲،۰۷۷ ٤۱،۱۷۸،۸۸۰  مخزون

 ٤۰۸،٤۰٦،۳٥۱ ۳٥۰،٥٤٤،۹۱۲  إجمالي الموجودات المتداولة
    

    الموجودات غیر المتداولة:
 ۱۱٤،٥٤۱،٥۷٦ ۱۱۸،۷۷٦،۹۲۲     ٥  استثمارات

 ۷۰۷،٦٥۳،٥۰۳ ۹۱۱،۱۳٤،۳٥۲ ٦ ممتلكات، آالت ومعدات
 ۱،۳٦۱،۱۲۰،۸۸٥ ۱،۲۹۳،٤۸٤،۳۰٦ ۷ مشروع الرصیف البحري –ملموسة  موجودات غیر

 ٤،۲۳٦ -- ۱۰ األدوات المالیة المشتقة
 ۸،۷۷٦،۷٦۰ ۸،۷۷٦،۷٦۰ ۸ شھرة

 ۲،۱۹۲،۰۹٦،۹٦۰ ۲،۳۳۲،۱۷۲،۳٤۰  إجمالي الموجودات غیر المتداولة
    

 ۲،٦۰۰،٥۰۳،۳۱۱ ۲،٦۸۲،۷۱۷،۲٥۲  إجمالي الموجودات
    

    المطلوبات وحقوق الملكیة 
    المطلوبات المتداولة:

 ۱٤۹،٦۱۱،٦۳۰ ۱٤٤،۰۰۹،۹٥۷  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى
 -- ٥۰۹،۷۳۰ ۱۰ األدوات المالیة المشتقة

 ۱۱۲،٤۸۲،٦۳۸ ۱۱٦،۰۱۷،۸۷۰ ۹ الجزء المتداول من قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة
 ۲٦۲،۰۹٤،۲٦۸ ۲٦۰،٥۳۷،٥٥۷  إجمالي المطلوبات المتداولة

    
    المطلوبات غیر المتداولة:

الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل وتسھیالت 
 ۸۳۸،۱۸٥،۰۸٦ ۸۳٦،٤۰۱،٥۸۱ ۹ بنكیة

 ٤٤،٦٦۱،۲۳۳ ٥٤،٦۰۲،٤٤٥ ۷ مطلوبات أخرى طویلة األجل
 ۲۱،٦۳۸،۹۳۸ ۲۳،۳۷٤،۸۱۷  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

 ۱۷،۲۷٦ -- ۱۰ المالیة المشتقةاألدوات 
 ۹۰٤،٥۰۲،٥۳۳ ۹۱٤،۳۷۸،۸٤۳  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة

    
 ۱،۱٦٦،٥۹٦،۸۰۱ ۱،۱۷٤،۹۱٦،٤۰۰  إجمالي المطلوبات

    
    حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم:  

 ٦۸۰،۰۰۰،۰۰۰ ٦۸۰،۰۰۰،۰۰۰  رأس المال
 ۳٦،٤۰۹،۰٦۳ ۳٦،٤۰۹،۰٦۳  عالوة إصدار 

 ۳۰،٥٤۹،٤۹٦ ۳۹،۷٥۸،۷۱۲  نظامي احتیاطي
 ۱٥،۲٦٥،۲۰٥ ۱۹،۸٦۹،۸۱۳  خاص احتیاطي

 ۱۳،۱٥۱،۷٤۳ ۸،٤٤٦،٥٦۰  أخرى احتیاطیات
 ۱۹٦،٦۳۸،۲۰۱ ۲۳۹،٥۱٦،٥٤۰  أرباح مبقاة

 ۹۷۲،۰۱۳،۷۰۸ ۱،۰۲٤،۰۰۰،٦۸۸  حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم
 ٤٦۱،۸۹۲،۸۰۲ ٤۸۳،۸۰۰،۱٦٤  الملكیة غیر المسیطرةحقوق 

 ۱،٤۳۳،۹۰٦،٥۱۰ ۱،٥۰۷،۸۰۰،۸٥۲  إجمالي حقوق الملكیة
    

 ۲،٦۰۰،٥۰۳،۳۱۱ ۲،٦۸۲،۷۱۷،۲٥۲  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 
 

 ۱۹إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 .الموحدة القوائم المالیة األولیةمن ھذه ال یتجزأ جزءاً 



 

۲ 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  قائمة الدخل األولیة الموحدة 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱في  تینالمنتھیالسنة و الثالثة أشھر ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

 
 

  ۱۹إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 .الموحدة القوائم المالیة األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه

 المنتھیة فيللسنة  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في إیضاحات 
 دیسمبر ۳۱  

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥
 (مراجعة) (غیر مراجعة) مراجعة)غیر ( (غیر مراجعة)  

      العملیات المستمرة:
 ٦۱٦،۰۸٤،۰۸۲ ٦٤۰،۳۱۸،۳۹۲ ۱٥۲،۰٦۸،٦۳۳ ۱٦۰،۳۲٤،۱٥۳ ۱۱ إیرادات 

 (۳۰۹،٥۰۹،۸٥۱) (۳۳٤،۹۲۳،۸۳۸) (۷۳،٤٦۲،۱٥٦) (۸۷،۹٤۰،۲٦۳)  تكلفة اإلیرادات 
 ۳۰٦،٥۷٤،۲۳۱ ۳۰٥،۳۹٤،٥٥٤ ۷۸،٦۰٦،٤۷۷ ۷۲،۳۸۳،۸۹۰  مجمل الدخل

      
 (۱٤،۲۱۹،۸۰۱) (۱۳،۲۸۷،٤٥٦) (۳،۷٦۲،۸۸٥) (۳،۱۲٤،٤۱۲)  مصروفات بیع وتوزیع

 (۱۲۰،۲۰۹،۷۹۸) (۱۳۰،٦۸۷،۰۸۱) (۳۱،۳٤٥،٤۱۲) (۳٥،۲۰۲،۲۲۳)  مصروفات عمومیة وإداریة 
      

 ۱۷۲،۱٤٤،٦۳۲ ۱٦۱،٤۲۰،۰۱۷ ٤۳،٤۹۸،۱۸۰ ۳٤،۰٥۷،۲٥٥  الدخل التشغیلي
      

حصة الشركة في نتائج شركات 
زمیلة محاسب عنھا بطریقة 

 حقوق الملكیة، بالصافي

 

٤٤٥،۰٥٦ ۱،۱۳٥،٥٦۳ ۱۱،۲٥۳،۳٦۷ ۹،۰٦٦،۰۰۷ 
 ۲،۱۲۳،۸۲۳ ۱۲،۰۱۳،۳٦۹ ۷۳۳،۹۳۲ ۷،٥۰۳،٤٤٦ ۱۲ إیرادات أخرى، بالصافي 

 (۳٤،۳٥۳،٤٤۹) (۳٦،۲۷۹،۲۲۲) (۹،۲۱۳،۲٦۹) (۱۰،٥۳۳،۱۷۲)  أعباء تمویلیة
      

الدخل من العملیات المستمرة 
 قبل الزكاة 

 
۳۱،٤۷۲،٥۸٥ ۳٦،۱٥٤،٤۰٦ ۱٤۸،٤۰۷،٥۳۱ ۱٤۸،۹۸۱،۰۱۳ 

      
      العملیات غیر المستمرة:

صافي دخل الفترة من العملیات 
 ۱،۰۷٤،۳۲۲ -- ۱۰٦،٥۱۳ -- ۱۳ غیر المستمرة

      
 ۱٥۰،۰٥٥،۳۳٥ ۱٤۸،٤۰۷،٥۳۱ ۳٦،۲٦۰،۹۱۹ ۳۱،٤۷۲،٥۸٥  الدخل قبل الزكاة 

      
 (۸،۱۱۹،٦۸٥) (٥،٥۱۳،۲۲۲) (٤۸۰،۹۳۷) ٤٤۳،۱٦٤  زكاةعكس / (مخصص) 

      
 ۱٤۱،۹۳٥،٦٥۰ ۱٤۲،۸۹٤،۳۰۹ ۳٥،۷۷۹،۹۸۲ ۳۱،۹۱٥،۷٤۹  صافي الدخل للفترة 

      
      إلى: العائد الدخل صافي

      
 ۹۰،٥۰۸،۹۷۰ ۹۲،۰۹۲،۱٦۳ ۲۲،۰۲٦،۷۷۹ ۲۱،۸۹۰،۸٦۹  األمالشركة  في المساھمین

حصة حقوق الملكیة غیر 
 المسیطرة في الشركات التابعة

 
۱۰،۰۲٤،۸۸۰ ۱۳،۷٥۳،۲۰۳ ٥۰،۸۰۲،۱٥ ٤٦۱،٤۲٦،٦۸۰ 

      
 ۱٤۱،۹۳٥،٦٥۰ ۱٤۲،۸۹٤،۳۰۹ ۳٥،۷۷۹،۹۸۲ ۳۱،۹۱٥،۷٤۹  صافي الدخل للفترة 

      
ربحیة السھم من الدخل التشغیلي 

 ۲٫٥۳ ۲٫۳۷ ۰٫٦٤ ۰٫٥۰ ۱٤ للفترة 
      

ربحیة السھم من صافي دخل 
 من المساھمین إلى العائدالفترة 

 ۱٫۳۳ ۱٫۳٥ ۰٫۳۲ ۰٫۳۲ ۱٤   الشركة األم



 

۳ 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموحدة 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 سعودي)اللایر بال(
 

 م۲۰۱٥ م٦۲۰۱ اتإیضاح 
 (مراجعة) (غیر مراجعة)  األنشطة التشغیلیة:

 الملكیة غیر الدخل من العملیات المستمرة قبل الزكاة وحقوق
 ۱٤۸،۹۸۱،۰۱۳ ۱٤۸،٤۰۷،٥۳۱  المسیطرة

    تسویات لـ:
 ۱۱٤،٦۳۱،۹۹٦ ۱۲۳،٦۸۰،٦٥۱  استھالك وإطفاء

 ٥،۷۳۸،۳۸٥ ٥،۹۱۰،۳٥۰  مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
 (۱٦۷،٥۳۳) ۱۳٥،٥٦۹ ۱۳و ۱۲ خسائر / (أرباح) استبعاد ممتلكات، آالت ومعدات 

شركات زمیلة محاسب عنھا بطریقة حصة الشركة في نتائج 
 (۹،۰٦٦،۰۰۷) (۱۱،۲٥۳،۳٦۷)  حقوق الملكیة، بالصافي

 ٦،٤۱٤،۷٦۷ --  مخصصات أخرى
 ۹٦۹،٥۳۸ (۳٦۰،۱٦۳)  (عكس) / مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 ۱۰۰،۰۰۰ --  مخصص مخزون
 ۱،۰۷٤،۳۲۲ -- ۱۳ صافي الدخل من العملیات غیر المستمرة

 ٥،٥۷٤،۸٥۳ ۸،۰۷۳،٤٥٦  موجودات مخصص تكلفة استبدال
 ۳٤،۳٥۳،٤٤۹ ۳٦،۲۷۹،۲۲۲  أعباء تمویلیة

  ۳۱۰،۸۷۳،۲٤۹ ۳۰۸،٦۰٤،۷۸۳ 
    التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

 (۱۸،۲۳۰،۸۸۰) ٤،۹۸۸،٦۳٤  ذمم مدینة وأرصدة مدینة أخرى
 (۹،۷۷٦،۳٦۱) (٤،۰۰٦،۸۰۳)  مخزون

 ۱۹،۳۹۹،۱٦۳ ۱،۷۰۹،٦۸۸  أخرىذمم دائنة ومطلوبات متداولة 
 ۲۹۹،۹۹٦،۷۰٥ ۳۱۳،٥٦٤،۷٦۸  النقد المتوفر من األنشطة التشغیلیة

    

 (۲،۰۳٥،۷۰۲) (٤،۱۷٤،٤۷۱)  مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین 
 (۳۲،۳٤۷،۲۷٥) (۳٤،۳٤۲،۳٥۲)  أعباء تمویلیة مدفوعة

 (۱۱،۷۳۲،۷۱٥) (۱۲،۸۹۳،٦۹۷)  زكاة وضریبة دخل مدفوعة
 ۲٥۳،۸۸۱،۰۱۳ ۲٦۲،۱٥٤،۲٤۸  صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغیلیة

    

    األنشطة االستثماریة:
 -- (۱٥،۰۰۰،۰۰۰) ۱ طرة لسیلأثر التغیر في الحصص غیر المسیطرة دون فقدان 

توزیعات أرباح مستلمة من حصص في شركات مستثمر فیھا 
 ۱،۹٦۰،۰۰۰ ٥،۷۳۰،۱۰۷  بطریقة حقوق الملكیة

 (۱۲۷،٤٦۲،۱۷۷) (۲٥۹،۸٥۹،۱٤۱) ٦ إضافات لممتلكات، آالت ومعدات
 ٤۷۹،٥٥۹ ۱۹۸،٦٥۱  حصل من استبعاد ممتلكات، آالت ومعداتتالم

 (۱۲٥،۰۲۲،٦۱۸) (۲٦۸،۹۳۰،۳۸۳)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة
    

    األنشطة التمویلیة:
٤-۹ قروض وتسھیالت بنكیةصافي التغیر في   ۱۱٤،۳۲۹،۷۸۱ -- 

 (۱۰٥،۲۸٦،۹۹۹) (۱۱۲،٥۷۸،۰٥٤)  مدفوعةتسھیالت بنكیة 
 (۳٥،٤۰۰،۰۰۰) (۳٥،٤۰۰،۰۰۰) ۱۸ توزیعات أرباح 

توزیعات أرباح مدفوعة إلى حقوق غیر مسیطرة بواسطة 
 (٦،۷۲۰،۰۰۰) (۱۲،۱۳۱،۰۰۰)  شركات تابعة

 (۲،۲۲۰،۸۷٥) (٤،۷۰۹،۲۹۳)  المسیطرةصافي الحركة في حقوق الملكیة غیر 
 (۱٤۹،٦۲۷،۸۷٤) (٥۰،٤۸۸،٥٦٦)  األنشطة التمویلیة )المستخدم في(صافي النقد 

    

 (۲۰،۷٦۹،٤۷۹) (٥۷،۲٦٤،۷۰۱)  صافي التغیر في النقد وما في حكمھ
 ۲۷۳،٤۳۸،٥۰۰ ۲٥۲،٦٦۹،۰۲۱  النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

 ۲٥۲،٦٦۹،۰۲۱ ۱۹٥،٤۰٤،۳۲۰ ٤ نھایة الفترةالنقد وما في حكمھ في 
    

    معلومات إضافیة غیر النقدیة:
 ٦،۷۷٤،۹٥۰ (٤۷۱،۷٦۰) ۱۰ التغیر في القیمة العادلة لمشتقات األدوات المالیة 
 (۳۳۰،۲۹۳) (۱،۲۸۷،۹۱٤)  التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع

 

 ۱۹إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 
 .القوائم المالیة األولیة الموحدةجزءاً ال یتجزأ من ھذه 



 

٤ 

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

  الموحدة األولیة الملكیةقائمة التغیرات في حقوق 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في للسنة 

 سعودي)اللایر بال(
 

 
  ۱۹إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 .الموحدة القوائم المالیة األولیة جزءاً ال یتجزأ من ھذه

   حقوق الملكیة العائدة للمساھمین في الشركة األم 
     أخرى احتیاطیات     

 

 
 

 رأس الـمــــال

 
 

 عالوة إصدار

 
 
 نظامي احتیاطي

 
 
 خاص احتیاطي

أثر تخفیض 
 نسبة الملكیة في

 شركة تابعة

أثر المعاملة مع 
غیر حقوق ملكیة 

دون  مسیطرة
 لسیطرةلفقدان 

التحوط  احتیاطي
مقابل تقلبات 
 التدفقات النقدیة

أرباح غیر 
محققة من 
 استثمارات
 متاحة للبیع

 
 

 أرباح مبقاة

 
 

 اإلجمالي

 
 حقوق الملكیة غیر

 المسیطرة

 
 إجمالي حقوق

 الملكیة
             

 ۱،٤۳۳،۹۰٦،٥۱۰ ٤٦۱،۸۹۲،۸۰۲ ۹۷۲،۰۱۳،۷۰۸ ۱۹٦،٦۳۸،۲۰۱ ۸،٥۰٥،۷۷٥ (۷،۲٥۰) -- ٤،٦٥۳،۲۱۸ ۱٥،۲٦٥،۲۰٥ ۳۰،٥٤۹،٤۹٦ ۳٦،٤۰۹،۰٦۳ ٦۸۰،۰۰۰،۰۰۰ (مراجعة) م۲۰۱٦ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٤۲،۸۹٤،۳۰۹ ٥۰،۸۰۲،۱٤٦ ۹۲،۰۹۲،۱٦۳ ۹۲،۰۹۲،۱٦۳ -- -- -- -- -- -- -- -- صافي الدخل

 -- -- -- (۱۳،۸۱۳،۸۲٤) -- -- -- --  ٤،٦۰٤،٦۰۸     ۹،۲۰۹،۲۱٦       -- -- المحول إلى االحتیاطیات
 (٤٦،۱۳۱،۰۰۰) (۱۲،۱۳۱،۰۰۰) (۳٤،۰۰۰،۰۰۰) (۳٤،۰۰۰،۰۰۰) -- -- -- -- -- -- -- -- )۱۸توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 

 (۱،٤۰۰،۰۰۰) -- (۱،٤۰۰،۰۰۰) (۱،٤۰۰،۰۰۰) -- -- -- -- -- -- -- -- )۱۸توزیعات أخرى (إیضاح 
غیر مسیطرة بدون  حقوق ملكیةمعامالت مع 

 (۱٥،۰۰۰،۰۰۰) (۱۱،۸٦٥،٤۳۱) (۳،۱۳٤،٥٦۹) -- -- -- (۳،۱۳٤،٥٦۹) -- -- -- -- -- )۱فقدان السیطرة (إیضاح 
صافي الحركة في حقوق الملكیة غیر 

 (٤،۷۰۹،۲۹۳) (٤،۷۰۹،۲۹۳) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- المسیطرة
 التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة

 (۱،۲۸۷،۹۱٤) -- (۱،۲۸۷،۹۱٤) -- (۱،۲۸۷،۹۱٤) -- -- -- -- -- -- -- للبیع
التغیر في القیمة العادلة لمشتقات األدوات 

 (٤۷۱،۷٦۰) (۱۸۹،۰٦۰) (۲۸۲،۷۰۰) -- -- (۲۸۲،۷۰۰) -- -- -- -- -- -- )۱۰المالیة (إیضاح 
(غیر  م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 ۱،٥۰۷،۸۰۰،۸٥۲ ٤۸۳،۸۰۰،۱٦٤ ۱،۰۲٤،۰۰۰،٦۸۸ ۲۳۹،٥۱٦،٥٤۰ ۷،۲۱۷،۸٦۱ (۲۸۹،۹٥۰) (۳،۱۳٤،٥٦۹) ٤،٦٥۳،۲۱۸ ۱۹،۸٦۹،۸۱۳ ۳۹،۷٥۸،۷۱۲ ۳٦،٤۰۹،۰٦۳ ٦۸۰،۰۰۰،۰۰۰ مراجعة)
             

 ۱،۳۲۹،۸٦۷،۰۷۸ ٤۱٦،۷٦۹،٥۱۲ ۹۱۳،۰۹۷،٥٦٦ ۱٥٥،۱۰٥،٥۷۷ ۸،۸۳٦،۰٦۸ (٤،۱٤٤،۷۱٥) -- ٤،٦٥۳،۲۱۸ ۱۰،۷۳۹،۷٥٦ ۲۱،٤۹۸،٥۹۹ ۳٦،٤۰۹،۰٦۳ ٦۸۰،۰۰۰،۰۰۰ (مراجعة)م ۲۰۱٥ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٤۱،۹۳٥،٦٥۰ ٥۱،٤۲٦،٦۸۰ ۹۰،٥۰۸،۹۷۰ ۹۰،٥۰۸،۹۷۰ -- -- -- -- -- -- -- -- صافي الدخل 

 -- -- -- (۱۳،٥۷٦،۳٤٦) -- -- -- -- ٤،٥۲٥،٤٤۹ ۹،۰٥۰،۸۹۷ -- -- المحول إلى االحتیاطیات
 (٤۰،۷۲۰،۰۰۰) (٦،۷۲۰،۰۰۰) (۳٤،۰۰۰،۰۰۰) (۳٤،۰۰۰،۰۰۰) -- -- -- -- -- -- -- -- )۱۸توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 

 (۱،٤۰۰،۰۰۰) -- (۱،٤۰۰،۰۰۰) (۱،٤۰۰،۰۰۰) -- -- -- -- -- -- -- -- )۱۸توزیعات أخرى (إیضاح 
صافي الحركة في حقوق الملكیة غیر 

 -- -- -- -- -- المسیطرة
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

-- 
 

(۲،۲۲۰،۸۷٥) 
 

(۲،۲۲۰،۸۷٥) 
التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة 

 (۳۳۰،۲۹۳) -- (۳۳۰،۲۹۳) -- (۳۳۰،۲۹۳) --  -- -- -- -- -- للبیع
التغیر في القیمة العادلة لمشتقات األدوات 

 ٦،۷۷٤،۹٥۰ ۲،٦۳۷،٤۸٥ ٤،۱۳۷،٤٦٥ -- -- ٤،۱۳۷،٤٦٥ -- -- -- -- -- -- )۱۰المالیة (إیضاح 

 ۱،٤۳۳،۹۰٦،٥۱۰ ٤٦۱،۸۹۲،۸۰۲ ۹۷۲،۰۱۳،۷۰۸ ۱۹٦،٦۳۸،۲۰۱ ۸،٥۰٥،۷۷٥ (۷،۲٥۰) -- ٤،٦٥۳،۲۱۸ ۱٥،۲٦٥،۲۰٥ ۳۰،٥٤۹،٤۹٦ ۳٦،٤۰۹،۰٦۳ ٦۸۰،۰۰۰،۰۰۰ (مراجعة)م ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱الرصید في 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

٥ 

 التنظیم واألنشطة الرئیسیة -۱
 

الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة ("الشركة" أو "الشركة األم" أو "سیسكو") ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست 
 ۱۸(الموافق  ھـ۱٤۰۹ربیع األول  ۷بتاریخ  ۲۲۳وفقاً لنظام الشركات السعودي بموجب قرار وزارة التجارة رقم 

ھـ ۱٤۰۹ربیع الثاني  ۱۰بتاریخ  ٤۰۳۰۰٦۲٥۰۲الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  م)، و إن۱۹۸۸أكتوبر 
م)، وتزاول الشركة نشاطھا في أعمال الصیانة، التشغیل واإلدارة للمصانع والمرافق ۱۹۸۸نوفمبر  ۲۰(الموافق 

رفیھیة وأسواق ومطاعم ومشروعات الصناعیة، وإنشاء المباني السكنیة وكافة المرافق والخدمات التابعة لھا من مراكز ت
اإلعاشة، وإقامة المستشفیات والمستوصفات لتأمین الخدمات الصحیة للعاملین بالمصانع والشركات الصناعیة وتسویق 
منتجات المصانع محلیاً وعالمیاً والخدمات الرسمیة واالشتراك في تأسیس الشركات. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في 

 شركات التابعة وإدارتھا. االستثمار في ال
 

 یقع المركز الرئیسي للشركة في العنوان التالي:
 المركز السعودي لألعمال

 ۱٤۲۲۱ص.ب. 
 ۲۱٤۲٤جدة 

 المملكة العربیة السعودیة.
 

موجودات، مطلوبات ونتائج عملیات الشركة وشركاتھا التابعة التالیة  الموحدة القوائم المالیة األولیةتتضمن ھذه 
 ة"):("المجموع

 
 الشركة

 
 بلد التأسیس

 نسبة
 الملكیة الساریة

 
 األنشطة الرئیسة

  م۲۰۱٥ م۲۰۱٦  
الشركة السعودیة لتنمیة 

التجارة والصادرات 
 المحدودة (تصدیر) 

 المملكة العربیة 
 السعودیة 

إدارة وتشغیل مشروع التخزین وإعادة  %۷٦ %۷٦
التصدیر المقام على األرض المستأجرة 

 اإلسالمي. من میناء جدة
     

شركة كنداسة لخدمات 
شركة  – (كنداسة)المیاه 

  *مساھمة مقفلة

 المملكة العربیة 
 السعودیة 

 محطات تحلیة وتنقیة المیاه وبیعھا. ٦۰% %٦٥

     
شركة تشغیل الخدمات 

 المساندة المحدودة (إسناد) 
 المملكة العربیة 

 السعودیة 
۹۹٫۲۸% 

 
۹۹٫۲۸% 

 
تطویر وتشغیل المدن الصناعیة وإنشاء 
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 

 لسعودیةا 
٦۰٫٦% 

 
٦۰٫٦% 

 
تطویر وإنشاء وتشغیل وصیانة محطات 

 الحاویات وكذلك أعمال الحفر والردم.
     

شركة البحر األحمر 
شركة  –لتطویر الموانئ 

 مساھمة مقفلة 

 المملكة العربیة 
 السعودیة 

٦۰٫٦% 
 

٦۰٫٦% 
 

تطویر وإنشاء وتشغیل وصیانة محطات 
 والردم.الحاویات وكذلك أعمال الحفر 

 
من حصة  %٥استحوذت الشركة األم على أسھم إضافیة بنسبة  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱أشھر المنتھیة في  تسعةفترة الخالل   *

لایر  ۱٥،۰۰۰،۰۰۰لایر سعودي مقابل  ۱۱٫۸٦٥٫٤۳۱بمبلغ االخرین  المساھمینشركة كنداسة لخدمات المیاه من 
 السیطرة.  فقدانحقوق الملكیة كحقوق غیر مسیطرة بدون في العملیة  المجموعة وقیدتسعودي. 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

٦ 

 أسس اإلعداد  -۲
 

 المعاییر المحاسبیة المطبقة
لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة ومعیار  وفقاً  الموحدة القوائم المالیة األولیة تم إعداد ھذه

 ن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.المحاسبة عن التقاریر المالیة األولیة الصادرة ع
 

 والنشاط العرضعملة 
 باللایر السعودي الذي یمثل عملة نشاط المجموعة.  الموحدة ولیةالقوائم المالیة األ تم عرض ھذه

 
 لموحدةاھذه القوائم المالیة األولیة إن النتائج األولیة قد ال تشكل مؤشراً دقیقاً على النتائج المالیة السنویة للمجموعة. إن 

 سنویة مراجعة للمجموعة.  موحدة قوائم مالیةأحدث یجب أن تقرأ مقرونة ب
 

 تصنیفھا لتتوافق مع عرض الفترة الحالیة. تبویبھا / بعض أرقام المقارنة تم إعادة 
 

 أسس القیاس
بیع ومشتقات لالمتاحة ل االستثمارات باستثناء التكلفة التاریخیة، على أساستم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة 

  .االستمراریةمبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم  باستخدامبالقیمة العادلة،  والتي تقاساألدوات المالیة 
 

 واألحكامالتقدیرات  استخدام
ي التي قد تؤثر ف واالفتراض������اتاألحكام والتقدیرات  اس������تخداممن اإلدارة القوائم المالیة األولیة الموحدة یتطلب إعداد 

علیة عن قد تختلف النتائج الفتطبیق السیاسات وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. 
 .ھذه التقدیرات

 
التعدیالت التي تترتب عنھا یتم إظھار أثر تتم مراجعة التقدیرات واالفتراض�������ات المتعلقة بھا على أس�������اس مس�������تمر. 

لي البنود الھامة فیما ی .مراجعة التقدیرات المحاس���بیة في فترة المراجعة والفترات المس���تقبلیة التي تتأثر بھذه التعدیالت
 :وتقدیرات اإلدارةالتي تتطلب أحكام 

 
  قیمة الذمم المدینة والموجودات المتداولة األخرى انخفاض

بالنس���بة  .القابلة للتحص���یل من الذمم المدینة عندما یص���بح من غیر المحتمل تحص���یل كامل المبلغیتم تقدیر المبالغ غیر 
تم تقییمھا ، ولكنھا متأخرة، فیبذاتھا الھامة وبالنسبة للمبالغ غیر، یتم إجراء تقییم على أساس فردي. بذاتھا الھامة للمبالغ

 .دة الزمنیة وفقاً لمعدالت االسترداد السابقةبشكل جماعي، ویتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول الم
 

 مخصص مخزون بطيء الحركة
وتستند تقدیرات صافي القیمة القابلة للتحقق تقوم المجموعة بتكوین مخصص ألصناف المخزون بطيء الحركة. 

األسعار أو  التقلبات فيللمخزون على أكثر األدلة موثوقیة في وقت استخدام التقدیرات. وتأخذ ھذه التقدیرات باالعتبار 
التكالیف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاریخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي یؤكد أن ظروف ھذه األحداث 

 . قائمة كما في نھایة الفترة
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۷ 

 أسس اإلعداد (تابع) -۲
 

 التقدیرات واألحكام (تابع) استخدام
 

 والمعدات ، اآلالتاألعمار اإلنتاجیة للممتلكات
یتم تحدید ھذا التقدیر بعد األخذ تقدر اإلدارة العمر اإلنتاجي للممتلكات، اآلالت والمعدات الحتس�������اب االس�������تھالك. 

باالعتبار االس������تخدام المتوقع للموجودات والض������رر المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجودات. وتقوم اإلدارة بمراجعة 
ویاً ویتم تعدیل التغیر في مص������روفات اإلھالك (إن وجدت) في الفترات الحالیة القیمة المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة س������ن

 .والمستقبلیة

 في قیمة الممتلكات، اآلالت والمعدات االنخفاض
في القیمة عندما تش��یر األحداث أو التغیر في الظـ��������روف  االنخفاضات، اآلالت والمعدات، لتحدید تتم مراجعة الممتلك

ي القیمة ف االنخفاضبش���كل جزئي أو كلي. یتم إثبات الخس���ارة الناتجة عن  لالس���تردادإلى أن القیمة الدفتریة غیر قابلة 
مة القابلة . إن القیدادلالس��ترعندما تتجاوز القیمة الدفتریة لھذه الموجودات القیمة القابلة  الموحدة األولیة في قائمة الدخل

ھو الس��عر ي س��عر البیع ، أیھما أكبر. إن ص��افاالس��تخدامقیمة األص��ل عند  لالس��ترداد ھي ص��افي س��عر بیع األص��ل أو
ھي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة  االس����تخدامالمتحص����ل علیھ من بیع أص����ل ما على أس����س تجاریة، بینما القیمة عند 

 في نھایة عمره اإلنتاجي.  استبعادهالمستمر لألصل ومن  االستخدامة أن تنتج من المستقبلیة التقدیریة المتوقع
 

 المتاحة للبیع االستثماراتفي قیمة  االنخفاض
تمارس المجموعة الحكم لتحدید االنخفاض في قیمة االس�������تثمارات المتاحة للبیع وكذلك في موجوداتھا ذات العالقة. 
یتض���من ھذا الحكم تقییم األدلة الموض���وعیة التي قد تس���بب انخفاض���اً غیر مؤقت في قیمة االس���تثمارات. أي انخفاض 

یعتبر دلیالً موضوعیاً لالنخفاض. إن تحدید ما ھو "جوھري"  جوھري أو لفترة طویلة في القیمة العادلة یقل عن تكلفتھ
أو "لفترة الطویلة" یتطلب حكم. كما ترى اإلدارة أن فحص االنخفاض في القیمة س�������یكون مالئماً عند وجود دلیل على 

والتمویلیة.  یة، أداء القطاع والص������ناعة، التغیرات في التقنیة والتدفقات التش������غیللالس������تثمارالتدھور في الحالة المالیة 
 .القیمة ال یتم عكسھا (ردھا) انخفاضبخسائر  االعترافبمجرد 

 في قیمة الموجودات غیر الملموسة االنخفاض
. إن الستردادلفي القیمة، والتي تمثل زیادة القیمة الدفتریة عن القیمة القابلة  االنخفاضیتم إثبات الخسارة الناتجة عن 

. لغرض ، أیھما أكبراالستخدامھي القیمة العادلة بعد خصم مصروفات البیع أو قیمة األصل عند  لالستردادالقیمة القابلة 
في قیمة الموجودات، یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا بحیث یمكن تحدید التدفقات النقدیة  االنخفاضتقییم 

 .ي القیمة ال یتم ردھا متى ما تم تسجیلھالكل وحدة بصورة منفصلة (وحدات تولید للنقد). وإن خسارة االنخفاض ف

 االستمراریة
، ولدیھا القناعة أن لدى المجموعة الموارد االستمراریةوفقاً لمفھوم  االستمرارقامت إدارة المجموعة بتقییم قدرتھا على 

في األعمال في المستقبل القریب. إضافة لذلك، فإن اإلدارة لیس لدیھا أي شكوك جوھریة في قدرة  الستمرارھاالكافیة 
 .االستمراریةوفقاً لمفھوم الموحدة  األولیةوبالتالي، یستمر إعداد القوائم المالیة  االستمرارالشركة على 

 
 مخصص تكلفة استبدال المعدات

 لى أساس دوري وذلك بناًء على ترتیبات البناء والتشغیل ونقل الملكیة ویتمیتم تقییم مخصص تكلفة استبدال المعدات ع
 خصمھا في التاریخ الذي یعكس شروط االلتزام.



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۸ 

 أسس اإلعداد (تابع)    -۲
 

 استخدام التقدیرات واألحكام (تابع)

 قیمة الموجودات غیر المالیة  انخفاض
تغیر في الظروف، بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشراً  عند وجود حدث أوتقوم المجموعة في تاریخ كل تقریر أو أكثر تكراراً 

قیمة أصل معین. في حالة وجود مثل ھذا الدلیل، أو عند طلب اختبار انخفاض القیمة السنوي  انخفاض احتمالعلى 
ادلة لألصل ھي القیمة الع لالسترداد. إن قیمة األصل القابلة لالستردادعة بتقدیر قیمة األصل القابلة لألصل، تقوم المجمو

أو وحدة تولید النقد ناقصاً تكالیف البیع أو قیمتھ عند االستخدام والتي تحدد لكل أصل بصورة مستقلة، أیھما أكبر، ما لم 
ول. األخرى أو مجموعة من األص للموجوداتیكن األصل ال یولد تدفقات نقدیة مستقلة إلى حد كبیر عن التدفقات النقدیة 

 نخفضتاید القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد عن قیمتھ القابلة لالسترداد، یعتبر األصل أن قیمتھ قد عند ما تز
یة المستقبلیة ، یتم خصم التدفقات النقداالستخدام. عند تقدیر القیمة عند لالستردادویتم تخفیض قیمتھ إلى القیمة القابلة 

 دعدل خصم قبل الضریبة یعكس تقدیرات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقوالمقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام م
مالت إلى مصادر مالئمة مثل معا االستنادتحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، یتم والمخاطر المحددة في األصل. ل

 استخدام ثیلة أو في حالة عدم توفرھا یتمالم للموجوداتأسعار تقدیریة  استخدامالمعلنة أو في حالة عدم توفرھا یتم  السوق
 طریقة خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة.

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة -۳

تلك  والتي تتسق مع الموحدة عداد ھذه القوائم األولیةفیما یلي السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة بواسطة المجموعة إل
 المستخدمة في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة:

 أسس توحید القوائم المالیة
 .)۱(یضاح باإل كما ھو مبین تشمل القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة القوائم المالیة األولیة الموحدةإن ھذه 

 
 الشركات التابعة

الشركات التابعة ھي منشآت تسیطر علیھا المجموعة. وتتوفر السیطرة عندما یكون للمجموعة القدرة على التحكم في 
الحق في  العتبارایؤخذ في السیاسات المالیة والتشغیلیة للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتھا. وعند تقییم السیطرة، 

فیھا والقدرة على التأثیر على تلك العوائد من خالل نفوذ الشركة على  تغییر العائد من المشاركة مع الشركة المستثمر
 استخدامب. القوائم المالیة للشركات التابعة، والتي یتم إعدادھا عن نفس الفترة المالیة للشركة األم الشركة المستثمر فیھا

 في القوائم المالیة األولیة الموحدة من تاریخ السیطرة حتى تاریخ توقف السیطرة. یاسات محاسبیة ثابتة، یتم إدراجھاس
 

كافة األرصدة الداخلیة للمجموعة والمعامالت المالیة الناتجة من المعامالت بین الشركة األم وشركاتھا التابعة  استبعادیتم 
إن ف عاداستبیتم  وكذلك المالیة األولیة الموحدة. والمعامالت بین الشركات التابعة وبعضھا البعض، عند إعداد القوائم

 األرباح أو الخسائر غیر المحققة الناتجة من المعامالت الداخلیة في المجموعة عند توحید القوائم المالیة.
 

یتم احتساب التغیرات في حصة المجموعة في ملكیة شركة تابعة لھا مع االحتفاظ بالسیطرة، كمعامالت مع أصحاب 
الملكیة بصفتھم أصحاب حقوق الملكیة في الربح أو الخسارة الناتجة عن مثل ھذه المعامالت ویتم االعتراف حقوق 

بھا مباشرة في حقوق الملكیة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة للحصص غیر المسیطرة مقابل القیمة العادلة للمبلغ المدفوع 
بدون فقدان  حقوق ملكیة غیر مسیطرةالمعاملة مع  أثرویتم إدراج الفرق مباشرة في حقوق المساھمین تحت "

 السیطرة".



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۹ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۳
  

 أسس توحید القوائم المالیة (تابع)
 

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة
المعامالت مع حقوق الملكیة غیر المسیطرة على أنھا أطراف خارج المجموعة. تدرج  اعتبارتطبق المجموعة سیاسة 

 یةاألول حقوق الملكیة غیر المسیطرة، إن وجدت، ضمن قائمة الدخل استبعاداتأرباح أو خسائر المجموعة الناتجة عن 
بل التي تمثل الفرق ما بین المقالموحدة، إذا تم فقد السیطرة. ینتج عن شراء حقوق الملكیة غیر المسیطرة شھرة، وا

 .بالقیمة الدفتریة من صافي أصول الشركات التابعة المشتراةالمدفوع وقیمة الحصص 
 

 النقد وما في حكمھ
ولة، قصیرة األجل عالیة السی دوق واألرصدة لدى البنوك واالستثمارات األخرىیتكون النقد وما في حكمھ من نقد بالصن

 أشھر أو أقل. ۳ األصلیة استحقاقھاإن وجدت والتي تكون فترة 

 ذمم مدینة
ویتم تكوین مخصص  یتم إظھار الذمم المدینة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالدیون المشكوك في تحصیلھا.

 اً بالدیون المشكوك في تحصیلھا عند وجود دلیل موضوعي یشیر إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصیل المبالغ المستحقة وفق
یتم تحمیل المخصصات  یتم شطب الدیون المعدومة عند تحدیدھا، مقابل المخصصات ذات الصلة بھا. لشروط الذمم المدینة األصلیة.

 وأي استرداد الحق للمبالغ المدینة التي سبق شطبھا یتم تحمیلھ على الدخل. الموحدةعلى قائمة الدخل 
 

 المخزون
یتم تقییم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقق أیھما أقل. یتم تحدید تكلفة المخزون على أساس 

المخزون والتكالیف األخرى المتكبدة لتوصیل  القتناءطریقة متوسط السعر المرجح وتتضمن المصروفات المتكبدة 
مخزون المصنع تشمل التكلفة نصیب عادل من تكالیف اإلنتاج الغیر في حالة الالمخزون للموقع في حالتھ الراھنة. 

 مباشرة على أساس مستوى النشاط العادي. 
 

 الستكماللصافي القیمة القابلة للتحقق ھي سعر البیع التقدیري في النشاط العادي بعد خصم التكالیف التقدیریة 
 لبنود المخزون التالفة وبطیئة الحركة.ومصروفات البیع. یتم تكوین مخصص عندما یكون ذلك ضروریاً 

 
 في شركات زمیلة  االستثمار

طریقة حقوق الملكیة. والشركة الزمیلة ھي منشأة تمارس  باستخدامیتم إثبات استثمارات المجموعة في الشركات الزمیلة 
المجموعة علیھا تأثیر جوھري وھي لیست شركة تابعة وال شركة تحت سیطرة مشتركة. یسجل االستثمار في الشركة 

ي فبالتكلفة إضافة إلى تغیرات ما بعد االقتناء في حصة المجموعة  الموحدة األولیة ة في قائمة المركز الماليالزمیل
صافي موجودات الشركة المنتسبة ناقصاً أي انخفاض في قیمة االستثمارات بناءاً على أحدث قوائم مالیة في تاریخ إعداد 

الموحدة حصة المجموعة في نتائج شركاتھا الزمیلة. وإذا كان ھناك تغیر تم  األولیة القوائم المالیة. تعكس قائمة الدخل
ة الزمیلة فإن المجموعة تسجل حصتھا من أي تغیرات وتفصح عن ھذه التغیرات تسجیلھ مباشرة في حقوق ملكیة الشرك

، عندما تتجاوز حصة المجموعة من خسائر الشركة الموحدة األولیة حسب األحوال في قائمة التغیرات في حقوق الملكیة
تم إیقاف (صفر) وی شيء الالزمیلة، حصتھا في الشركة الزمیلة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة الستثمار الشركة إلى 

تسجیل أي خسائر إضافیة إلى المدى الذي تتحمل المجموعة بموجب التزام قانوني أو ضمني أو قامت بسداد مبالغ نیابة 
 عن الشركة الزمیلة.

 
أي أرباح أو خسائر غیر محققة من المعامالت بین المجموعة وشركتھا الزمیلة في حدود حصة المجموعة  استبعادیتم 

في الشركة الزمیلة. تعد القوائم المالیة للشركات الزمیلة لنفس الفترة المالیة للشركة األم. وعند الضرورة یتم إجراء 
 بیة للمجموعة.تعدیالت لمطابقة السیاسات المحاسبیة مع السیاسات المحاس

 
 قید على حساب االستثمار.توزیعات األرباح عند االستالم وی یسجل الدخل من



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
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 متاحة للبیع استثمارات
تصنف االستثمارات التي یتم شراؤھا بغیر نیة االحتفاظ بھا حتى االستحقاق أو ألغراض المتاجرة على أنھا استثمارات 
متاحة للبیع وتسجل مبدئیاً بالتكلفة وتقاس الحقاً بالقیمة العادلة. یتم إدراج األرباح أو الخسائر غیر المحققة كعنصر 

االستثمار  تبعاداساالستثمار أو أن یتم تحدید أن ھناك انخفاض في قیمتھ. عند  عاداستبمستقل من حقوق الملكیة إلى أن یتم 
ألولیة اأو انخفاض قیمتھ فإن الربح أو الخسارة المتراكمة التي سبق إدراجھا في حقوق الملكیة تضاف في قائمة الدخل 

 الموحدة للفترة.
 

بر سوق مفتوح. إذا لم تكن القیمة العادلة متاحة فإن التكلفة تعت یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السوقیة في
 قیاس موضوعي مالئم وموثوق للقیمة العادلة لمثل ھذه االستثمارات. طریقة أكثر

   
 یسجل الدخل من توزیعات األرباح عند ثبوت الحق في استالم توزیعات األرباح.

 
 ممتلكات، آالت ومعدات

استھالك لألرض المملوكة. تستھلك تكلفة التطویر لألراضي المملوكة والمباني المقامة على تلك األراضي  احتسابال یتم 
على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو الفترة المتبقیة من اإلیجار أیھما أقصر، تسجل الممتلكات، اآلالت والمعدات وممتلكات 

صم االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة. یحتسب وآالت ومعدات مشروع الرصیف البحري بالتكلفة بعد خ
سملة أعباء تتم ر االستھالكات بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة التقدیریة للممتلكات، اآلالت والمعدات.

 .خدامھاستاألصل وإعداده لغرض  الستكمالالتمویل على القروض المستخدمة إلنشاء الموجودات خالل الفترة المطلوبة 
 

الموحدة، أما التحسینات التي تزید في قیمة الممتلكات  األولیة تحمل مصروفات الصیانة واإلصالح على قائمة الدخل
 .تھالرسمواآلالت والمعدات أو تطیل أعمارھا بصورة جوھریة فتتم 

 
 فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات:

  
 سنة، أیھما أقصر. ٤۰ – ۱۰ة اإلیجار أو من لفتر مباني

أیھما أقصر لمنطقة اإلیداع  سنة ۳٥ – ۱۰لفترة اإلیجار أو من  تحسینات على مباني مستأجرة
سنوات  ٥سنوات للرصیف البحري و ۱۰وإعادة التصدیر، 
 للمشاریع األخرى

 سنة ۲٥ – ۷ معدات وآالت مصانع
  سنة ۲۱ – ۸ تھاوملحقامحطات تحلیة المیاه وتعبئة المیاه 

 سنة ۲٥ – ۸ معدات وآالت
 سنة ۱۰ – ٤ سیارات ورافعات شوكیة

 سنة ۱۰ - ۲ أثاث وتركیبات
 سنة ۷ -۲ حاسب آلي معدات 

 
 أعمال رأسمالیة تحت التنفیذ 

ال یتم وجدت. وتقاس األعمال الرأسمالیة تحت التنفیذ بالتكلفة ناقصا الخسائر الناتجة عن انخفاض في القیمة، إن 
استھالكھا إلى أن یحین الوقت الذي تصبح الموجودات جاھزة لالستعمال المطلوب منھا وتحویلھا إلى الفئة المعنیة تحت 

 بند ممتلكات، آالت ومعدات.



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)
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 الموجودات غیر الملموسة ـ مشروع الرصیف البحري
 

 حقوق امتیاز المیناء
األجل. أدرجت المجموعة حقوق امتیاز المیناء  ةتتم عملیات المجموعة في محطة المیناء وفقاً لترتیبات امتیاز طویل

حیث أن القطاع العام ("المانح") یقوم بالسیطرة على أو تنظیم الخدمات المقدمة، الناشئة عن ترتیبات امتیاز الخدمة 
ود بنیة حال وج قیة ھامة في البنیة التحتیة كالممتلكات والمعدات فياألسعار المحملة ویسیطر كذلك على أي حصة متب

أو تم شراؤھا من قبل المجموعة كجزء من ترتیبات امتیاز قد تم إنشاؤھا تحتیة البنیة تحتیة للمانح أو في حال أن ال
 الخدمة.

 
ترتیبات -۱۲لمنصوص علیھا في التفسیر رقم اعتمدت المجموعة اإلرشادات الواردة في المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ا

ات التكالیف المتكبدة إلنشاء محطة الحاوی الحتسابامتیاز الخدمة الصادر عن لجنة تفاسیر في مجلس المعاییر الدولیة، 
 ن(حقوق امتیاز المیناء) نظراً لعدم وجود توجیھ متعلق بھذا الشأن في المعاییر الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبی

الصادر عن لجنة تفاسیر المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة فإن التكالیف المتكبدة بموجب  ۱۲القانونیین. ووفقاً للتفسیر رقم 
 الخدمة یتم إثباتھا كأصل غیر ملموس. امتیازترتیبات 

 
ناء بالتكلفة المی امتیازق تتضمن حقوق امتیاز المیناء جمیع التكالیف المتكبدة على إنشاء محطة الحاویات تم إثبات حقو

 النخفاضاناقصاً إطفاء التكلفة، والذي یتم على مدى العمر اإلنتاجي لألصل من تاریخ بدء العملیات التشغیلیة وخسارة 
 في القیمة، إن وجدت.

 
 حق استخدام األرض 

ناقصاً  استخدام األرض بالتكلفةیقاس حق استخدام األرض عند اإلثبات األولي بالتكلفة. وبعد اإلثبات األولي یدرج حق 
أي إطفاء متراكم وأي خسائر متراكمة ناتجة عن االنخفاض في القیمة. یتم إطفاء حق استخدام األرض على مدى العمر 

 اإلنتاجي بطریقة القسط الثابت.
 

 الشھرة
امات خصوم وااللتزعن حصة الشركة في صافي القیم العادلة لألصول وال االستثمارتتمثل الشھرة في زیادة تكلفة 

المحتملة للشركة المستثمر بھا في تاریخ الشراء. یتم إثبات الشھرة الحقاً بالتكلفة بعد خصم أیة خسائر متراكمة ناتجة 
قیمة  في االنخفاضالقیمة. ویتم تقییم قیمة الشھرة سنویاً لتحدید ما إذا كان ھناك مؤشر موضوعي على  انخفاضعن 

ییم القیمة الدفتریة والذي یتطلب تق الظروف خالل السنة یشیر إلى انخفاض اك حدث أو تغیر فيالشھرة إال إذا ما كان ھن
 الشھرة خالل السنة. تتضمن الشھرة كالً من حصة الشركة وحصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة.

 
بعة وحدة مستقلة تاالقیمة یتم تحدید الشھرة لكل شركة تابعة على حده حیث تعتبر تلك الشركة ال انخفاضألغراض إختبار 

 .  لتولید النقد
 

القیمة من خالل مراجعة المبالغ الممكن تحقیقھا من وحدة تولید النقد (الشركة التابعة) والتي تجعلھا  انخفاضیتم تحدید 
في  النخفاضاة للتحقق للشركة التابعة أقل من القیمة الدفتریة یتم إثبات خسارة تكتسب الشھرة، عندما تكون القیمة القابل

 الموحدة. األولیة القیمة في قائمة الدخل
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 المصروفات المؤجلة
تتكون المصروفات المؤجلة بشكل أساسي من مصروفات ما قبل التأسیس وما قبل التشغیل التي تمت أثناء فترة ما قبل 
التأسیس وقبل بدء النشاط التجاري لمشاریع المجموعة وشركاتھا التابعة مخصوماً منھا اإلیرادات غیر التشغیلیة التي 

لتي یمكن أن تكون منافعھا االقتصادیة المستقبلیة محددة وواضحة تحققت خالل فترة التأسیس. المصروفات المؤجلة ا
في القیمة،  االنخفاضطریقة القسط الثابت على مدى سبع سنوات وخسارة  باستخدامیتم إدراجھا بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء 

 .إن وجدت
 

 ذمم دائنة
اتیر بھا من الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فو یتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سیتم دفعھا في المستقبل للبضائع أو

 .قبل المورد أم ال
 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
یتم تكوین مخصص مقابل المبالغ الواجبة الدفع للموظفین عن فترات خدماتھم المتجمعة كما في تاریخ قائمة المركز 

 الموحدة بموجب نظام العمل والعمال السعودي. األولیة المالي
 

فقاً ألنظمة و ن مكافأة نھایة الخدمة للموظفین التي تحتسببالنسبة للشركات التي تعمل خارج المملكة العربیة السعودیة فإ
 استحقاقھا وتحمیلھا على قائمة الدخل الموحدة.قید العمل للبلد التي تأسست فیھا الشركات التابعة للمجموعة، یتم 

 
 المخصصات

ر نتیجة ألحداث س����ابقة أن لدى الش����ركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر یتم االعتراف بالمخص����ص إذا ظھ
 .مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام

 
، معدل ما قبل الزكاة الحالي، والذي یعكس باستخدامإذا كان تأثیر القیمة الزمنیة للنقود جوھریاً، یتم خصم المخصصات 

 ستخداماحسب مقتضى الحال، تقییمات السوق المتداولة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المتعلقة بذلك االلتزام. عندما یتم 
  الخصم، تسجل الزیادة في المخصص نظراً لمرور الوقت كتكلفة تمویل.

 
 مشتقات األدوات المالیة

عقود مقایضات معدالت الربح كأدوات تحوط للتحوط مقابل تعرضھا للتقلبات في التدفقات النقدیة  تستخدم المجموعة
الناشئة عن مبالغ األرباح المدفوعة عن تسھیالت اإلجارة التي یتم الحصول علیھا من البنوك. تسجل أدوات التحوط في 

ول یعاد قیاسھا ألحقاً بالقیمة العادلة. تسجل أداة التحوط كأصالبدایة بالقیمة العادلة في التاریخ الذي یتم فیھ إبرام العقد و
 مالیة إذا كانت القیمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالیة إذا كانت القیمة العادلة سالبة.

 
التحوط فإن أداة التحوط یتم تصنیفھا كتحوط مقابل التدفقات النقدیة. یسجل الجزء الفعلي من الربح أو  احتسابولغرض 

التحوط، في حین یتم تسجیل أي جزء غیر فعلي مباشرة  احتیاطيرة من أداة التحوط مباشرة في حقوق الملكیة في الخسا
 الموحدة في بند مصروفات عقود التمویل. األولیة في قائمة الدخل

 
عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بتحدید وتوثیق عالقة التحوط والتي ترغب المجموعة في تطبیق محاسبة التحوط 

إدارة المخاطر للقیام بالتحوط. وتشمل الوثائق تحدید أداة أو معاملة التحوط، وطبیعة المخاطر التي  واستراتیجیةوھدف 
 أداة التحوط في مواجھة مخاطر التعرض للتغیرات في التدفقات النقدیة لبند یتم تغطیتھا وكیف سوف تقیم المنشأة فعالیة

التحوط والتي تعزى إلى مخاطر التحوط. مثل ھذه التغطیات من المتوقع أن تكون فعالة للغایة في تحقیق موازنة التغیرات 
تقاریر المالیة للغایة في جمیع فترات ال في التدفقات النقدیة ویتم تقییمھا على أساس متواصل لتحدید أنھا فعال كانت فعالة

 التي من أجلھا تم تخصیصھا.
 

بح عندما تؤثر المعاملة المتحوط لھا على الر الدخل األولیة الموحدةیتم تحویل المبلغ المسجل في حقوق الملكیة إلى قائمة 
 أو الخسارة مثل الحالة التي یتم فیھا تحقق المصروف المالي المتحوط لھ.
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 تحقق اإلیرادات
 تتحقق اإلیرادات عند استیفاء الشروط التالیة:

 
 وجود احتمالیة بتدفق منافع اقتصادیة للمجموعة. •
 یمكن قیاسھا بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادھا. •
 تاریخھ وامكانیة قیاسھا بشكل موثوق.امكانیة تحدید التكلفة المتكبدة والتكالیف المستقبلیة المتوقعة حتى  •
 

 یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو لشروط الدفع المحددة تعاقدیاً. 
 

تمثل إیرادات الخدمة قیمة الخدمات المقدم بھا فواتیر والتي تقدمھا المجموعة خالل الفترة بعد خصم الخصم التجاري 
من اإلیرادات ویتم إدراجھا عندما یكون باإلمكان قیاس مبلغ اإلیرادات بشكل یعتمد  للموانئوحصة المؤسسة العامة 

 علیھ، عند تقدیم الخدمات إلى العمیل.
 

تسجل إیرادات المقاوالت المتعلقة بإنشاء محطة المیناء باستخدام طریقة نسبة اإلنجاز. یتم تحدید نسبة اإلنجاز بمقارنة 
مع مجموع التكالیف التقدیریة. تسجل الخسائر المتوقعة فوراً عندما یكون من المحتمل أن التكالیف المتكبدة حتى تاریخھ 

 یتجاوز مجموع التكالیف مجموع إیرادات العقد.
 

ات یتم تأجیل إیرادعلى مدى فترة تلك اإلیجارات، ووالمستودعات من المساحات المؤجرة  اتإیرادات اإلیجار تحققیتم 
 .الالحقة الفترات المستقبلیةتحققھا على مدى  یتمووات الالحقة لسنالمتعلقة بااإلیجارات 

 
 المیاه عند التسلیم أو التوزیع والتي تم تحویل جمیع المخاطر والمنافع إیرادات بیع البضاعة بما في ذلك بیعیتم تحقیق 

المھمة المرتبطة بملكیة البضائع الى المشتري ولیس لدى المجموعة أي سیطرة فعالة وال تشارك في اإلدارة بشكل 
 مستمر لدرجة ترتبط عادة بملكیة البضائع.

 
 المصروفات

فات الناجمة عن جھود الش����ركة التي تقوم بھا إدارات التس����ویق والبیع مص����روفات البیع والتس����ویق ھي تلك المص����رو
والتوزیع. ویتم تص���نیف جمیع المص���روفات األخرى، باس���تثناء تكلفة المبیعات وأعباء التمویل، كمص���روفات عمومیة 

وفات روإداریة. ویتم إجراء توزیع للمص���روفات المش���تركة بین تكلفة المبیعات ومص���روفات البیع والتس���ویق والمص���
 .العمومیة واإلداریة، عند اللزوم، على أساس ثابت

  
 التمویل تكالیف

 سمتھارالمتعلقة مباشرة بإنشاء أصل ما حیث یتم  باستثناء، ة الدخل األولیة الموحدةعلى قائم التمویل تحمل تكالیف
 .مھاستخداالمؤھل للغرض المحدد من كافة األنشطة الضروریة إلعداد األصل  اكتمالمعدل رسملة حتى مرحلة  باستخدام

 
 اإلیجار التشغیليعقود 

یتم اثبات المدفوعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي في قائمة الدخل األولیة الموحدة بطریقة القسط الثابت على 
 .مدى فترة عقد االیجار

 
 الزكاة وضریبة الدخل

تخضع الشركة وشركاتھا التابعة للزكاة وضریبة الدخل وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة"). تحمل الزكاة 
اة . تحمل الزكالموحدةالمستحقة على الشركة وحصتھا في الزكاة المستحقة على الشركات التابعة على قائمة الدخل 

دیین واألجانب اآلخرین في الشركات التابعة المجمعة على حقوق األقلیة وضریبة الدخل المستحقة على الشركاء السعو
المرفقة. ویتم إثبات مطلوبات الزكاة اإلضافیة، إن وجدت، والتي تتعلق بالربوط على  الموحدةفي قائمة المركز المالي 

 سنوات سابقة في الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط النھائیة.
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 العمالت األجنبیة
 

 العمالت األجنبیةبالمعامالت 
 تحویل یتمیتم تسجیل المعامالت بالعمالت األجنبیة باللایر السعودي بسعر الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. 

. لموحدةا المركز المالي األولیةالموجودات والمطلوبات النقدیة بالعمالت األجنبیة بسعر الصرف السائد في تاریخ قائمة 
قائمة الدخل األولیة الموحدة. یتم تحویل البنود غیر النقدیة التي تقاس بالتكلفة التاریخیة بعملة  تدرج جمیع الفروق في

 .أجنبیة بسعر الصرف في تاریخ االعتراف األولي
 

  العملیات األجنبیة
یتم تحویل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة الموحدة األجنبیة إلى اللایر السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة في 

لھذه  قاةجنبیة باستثناء األرباح المبتحویل مكونات حقوق الملكیة للشركات التابعة األ المالي. ویتمالمركز قائمة تاریخ 
ي تواریخ البنود الناشئة ذات العالقة. یتم تحویل عناصر قائمة الدخل التابعة الشركات وفقا ألسعار الصرف السائدة ف

المرجح للفترة. ویتم التقریر عن التعدیالت الناتجة عن ترجمة القوائم المالیة األجنبیة باستخدام سعر الصرف المتوسط 
لمساھمي  لعائدةا تحویل العمالت األجنبیة) التابعة األجنبیة إلى اللایر السعودي كبند منفصل من حقوق الملكیة (احتیاطي

  .ةالموحد القوائم المالیة األولیة الشركة ضمن
 

 موجودات ومطلوبات محتفظ بھا لغرض البیع والعملیات المتوقفة
تصنف على أنھا موجودات غیر متداولة وتتمثل في الموجودات والمطلوبات لغرض البیع إذا كان من المتوقع أن یتم 

 .استخدامھافي  االستمرارالتوزیع ولیس  قیمتھا الدفتریة من خالل البیع أو استرداد
 

قبل تصنیف الموجودات بغرض البیع یتم إعادة تقییمھا طبقاً للسیاسات المحاسبیة للمجموعة. ولذلك الموجودات بغرض 
جة البیع أیھما أقل. الخسارة النات البیع یتم قیاسھا على أساس القیمة الدفتریة أو القیمة العادلة مخصوماً منھا مصاریف

اس أس باستخدامالقیمة یتم تحمیلھا أوالً إلى الشھرة. ثم بعد ذلك باقي الموجودات والمطلوبات األخرى  انخفاضعن 
واألرباح  بغرض البیع مقتناهفي القیمة من التصنیف المبدئي كموجودات  انخفاضتوزیع مناسب. یتم تسجیل خسائر 

 . األرباح المعترف بھا یجبالدخل األولیة الموحدة قائمة عنھا إلى زیادة الحقة في القیمة العادلة في والخسائر الناتجة
 في القیمة. االنخفاضأال تتجاوز الخسائر المتراكمة في 

 
أو إطفاء الموجودات غیر الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات بمجرد تصنیفھا  استھالكیتم التوقف عن حساب 

 المقتناة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة یتم التوقف عن معالجتھا طبقاً لطریقة الملكیة.  واالستثماراتكموجودات بغرض البیع. 
 

عة یة التي یمكن تمییزھا بوضوح عن باقي المجموالعملیات المتوقفة تمثل من نشاط المجموعة والعملیات والتدفقات النقد
 والتي:

 
 أو خط تجاري مستقالً أو منطقة جغرافیة للعملیات.تمثل  -
 أو تشكل جزء من خطة واحدة منسقة للتصرف في خط تجاري كبیر أو مستقل أو منطقة جغرافیة للعملیات. -
 شركة تابعة تم شرائھا بغرض إعادة بیعھا.تعتبر  -
 

كعملیات متوقفة في حالة توقف الموجودات عن العمل أو توافر الشروط الالزمة لتبویبھا كموجودات بغرض التبویب یتم 
 .أیھما أسبق البیع

 
عندما یتم التبویب كعملیات متوقفة، یتم إعادة عرضھا في قائمة الدخل الشامل المقارنة كما لو أن العملیات توقفت من 

 المقارنة. فترةتاریخ بدایة 
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 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۱٥ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)    -۳
 

 المقاصة
وجود  فقط عندالموحدة  األولیة تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وإظھار صافي المبلغ في قائمة المركز المالي

 يحق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما یكون لدى المجموعة نیة لتسویتھا على أساس الصاف
 ألولیةا . ال تتم المقاصة بین اإلیرادات والمصروفات في قائمة الدخلأو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد

 ما لم یطلب أو تسمح بھ مبادئ المحاسبة المتعارف علیھا عموما في المملكة العربیة السعودیة. ةالموحد
 

 المعلومات القطاعیة
یعتبر القطاع جزء أساسي من المجموعة والذي یقوم ببیع منتجات أو تقدیم خدمات (قطاع أعمال) أو یقوم ببیع منتجات 
أو بتقدیم خدمات في بیئة اقتصادیة معینة (قطاع جغرافي) كما تختلف المزایا والمخاطر لكل قطاع عن اآلخر. حیث أن 

بیة السعودیة ویتم إعداد التقاریر طبقاً لقطاعات األعمال (إیضاح المجموعة تزاول معظم نشاطھا داخل المملكة العر
۱٦.( 

 
 توزیعات أرباح

یتم تسجیل توزیعات األرباح المرحلیة كالتزام في الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل مجلس اإلدارة. یتم تسجیل 
 مساھمین.توزیعات األرباح النھائیة في الفترة التي یتم فیھا اعتمادھا من قبل ال

 
 نقد وما في حكمھ -٤

 م٥۲۰۱ م٦۲۰۱ 
   

 ۲۸٤،۱٤٦ ۳۰۰،۷۷۸ نقد بالصندوق
 ۱٤٦،۳۸٤،۸۷٥ ۱۷۳،۸٤۹،۰٤۲ أرصدة لدى البنوك

لثالثة أشھر أو أقل استحقاقودائع مرابحة ألجل ذات مدة   ۲۱،۲٥٤،٥۰۰ ۱۰٦،۰۰۰،۰۰۰ 
   
 ۱۹٥،٤۰٤،۳۲۰ ۲٥۲،٦٦۹،۰۲۱ 

 
 االستثمارات -٥
 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
   

غیر مدرجة -متاحة للبیع  استثمارات  ۱٦،۷۸۸،۰۱۱ ۱۸،۰۷٥،۹۲٥ 
 ۹٦،٤٦٥،٦٥۱ ۱۰۱،۹۸۸،۹۱۱ (انظر اإلیضاح "أ" أدناه)اإلستثمار في شركات زمیلة 

   
 ۱۱۸،۷۷٦،۹۲۲ ۱۱٤،٥٤۱،٥۷٦ 

 
 
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۱٦ 

 االستثمارات (تابع)    -٥
 

 مما یلي: زمیلةون االستثمار في الشركات الیتك )أ
 

 
 
 

 نسبة  بلد التأسیس الرئیسيالنشاط  اسم الشركة
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ الملكیة الفاعلة

      
الشركة الدولیة  -

لتوزیع المیاه 
 المحدودة

أعمال الصرف الصحي 
وتنقیة المیاه وتأجیر 

 معدات المیاه 

 
المملكة العربیة 

 السعودیة

 
 
٥۰% ٥٥،٥۷۹،۲۷۰ ٤۸،۱۲۳،۳۱۸ 

      
شركة خدمات  -

المیاه والبیئة 
السعودیة (انظر 

 أدناه) ۱اإلیضاح 

 أعمال الكھرباء والمیاه 
واألعمال المیكانیكیة  

 والصیانة والتشغیل 

 
 

المملكة العربیة 
 السعودیة

 
ملكیة  %۲۹٫٤

 ۱۷،٥۱٦،۸۷٤ ۱۸،۱٥۰،۰٤۱ غیر مباشرة
      

شركة الجبر تالكي 
 المحدودة 

مقاوالت، إنشاءات 
وعملیات صیانة 

 المصانع والمخازن

المملكة العربیة 
 السعودیة

۳۳٫۳۳% ۲۷،۳۷۸،۲۱۲ ۲۳،۰۳۲،٤۲۲ 
      

شركة ستورك 
السعودیة للخدمات 

(أنظر  الفنیة 
 أدناه) ۲االیضاح 

صیانة وتشغیل محطات 
الكھرباء ومعامل النفط 

والغاز وتحلیة المیاه 
والمصانع البتروكیماویة 
ومعایرة اآلالت الدقیقة 

وتقدیم الخدمات 
المیكانیكیة والكھربائیة 

 المتعلقة بھا

 
 
 
 
 

المملكة العربیة 
 ٦،۰۱۲،۲٦۹ -- %٤٥ السعودیة

      

شركة زنمت اس ایھ 
فادوز (أنظر 

 أدناه) ۳االیضاح 

التخزین والتداول 
 والوساطة في السلع

 
 

 إمارة لختنشتاین
ملكیة غیر  ۱۹%

 ۱،۷۸۰،۷٦۸ ۸۸۱،۳۸۸ مباشرة
      
    ۱۰۱،۹۸۸،۹۱۱ ۹٦،٤٦٥،٦٥۱ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۱۷ 

 االستثمارات (تابع)    -٥
 

) من قبل شركة كنداسة لخدمات %٤۹م: ۲۰۱٥( %٤۹إن شركة خدمات المیاه والبیئة السعودیة مملوكة بنسبة  )۱
 .األم ) من قبل الشركة%٦۰م: ۲۰۱٥( %٦۰المیاه (شركة تابعة) والتي بدورھا مملوكة بنسبة 

 
 ھبوط في، سجلت الشركة مخصصات لخسارة م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱خالل فترة االثني عشر شھًرا المنتھیة في  )۲

 لایر سعودي. ۱٫۸۱٦٫۸٥۳البالغة و ةالخسار فيلایر سعودي باإلضافة إلى حصة  ٤٫۱۹٥٫٤۱٦البالغة والقیمة 
 
اس ایھ فادوز إكزینمنت من  %۲٥ (شركة تابعة) الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات المحدودةتمتلك  )۳

 ).%۷٦م: ۲۰۱٥( األم للشركة %۷٦بدورھا مملوكة بنسبة التي ھي و) %۲٥م: ۲۰۱٥(
 

 ممتلكات، آالت ومعدات -٦
 

 :تلكات، اآلالت والمعدات مما یليتتكون المم
 م٥۲۰۱ م٦۲۰۱ 
   

 ۲٦٥،۹۱۳،٥۷۹ ۲٥۲،٥٦٥،٦۸۲ ممتلكات، آالت ومعدات
 ۲۰۰،۲٥۷،۲۲٤ ۲۲۱،٥۳۸،٤۸۹ ممتلكات، آالت ومعدات من مشروع إعادة التصدیر

 ۲٤۱،٤۸۲،۷۰۰ ٤۳۷،۰۳۰،۱۸۱ مشروع الرصیف البحري –ومعدات ممتلكات 
 ۹۱۱،۱۳٤،۳٥۲ ۷۰۷،٦٥۳،٥۰۳ 
 

ملیون  ۲٥۹٫۸٦بمبلغ على ممتلكات، آالت ومعدات الشركة ، تم إضافات م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱فترة المنتھیة في الخالل 
 لایر سعودي). ملیون ۱۲۷٫٤٦م: ۲۰۱٥لایر سعودي (

 
 البحريمشروع الرصیف  –موجودات غیر ملموسة  -۷

 
مع المؤسسة العامة للموانئ السعودیة  اتفاقیة الشركة السعودیة لتنمیة التجارة والصادرات المحدودة (تصدیر) عقدت

 دمةخ اتفاقیة امتیاز تحویلوقد تم ناء جدة اإلسالمي. بغرض إنشاء محطة حاویات في منطقة إعادة التصدیر في می
شوال  ۲۲من  اعتباراً من قبل شركة تصدیر إلى شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة  ، التشغیل والتحویلاإلنشاء
ـ (الموافق ۱٤۲۸ كات فإن الممتل االمتیازفي نھایة فترة  لالتفاقیةسنة. طبقاً  ۳۲ االتفاقیةمدة ھذه إن  .م)۲۰۰۷نوفمبر  ۳ھ

الملموسة لمشروع الرصیف البحري سوف یتم تحویلھا إلى المؤسسة العامة والمعدات والتي تمثل الموجودات غیر 
 للموانئ.

 
 ) األجلمدرجة تحت مطلوبات أخرى طویلة ( – معدات استبدالمخصص تكلفة 

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (إحدى الشركات التابعة الموقعة بین  التشغیل والتحویلاإلنشاء و التفاقیةطبقاً 
ة خالل فتر ("المعدات") محددة معدات ومكائن الستبدال التزامن ھناك لمؤسسة العامة للموانئ السعودیة فإواللشركة) 

ملیون لایر سعودي  ٤۲۹ التكلفة المتوقع تكبدھاشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة إدارة قدرت . االمتیاز عقد
إن العمر اإلنتاجي لتلك المعدات یمتد إلى ما بعد انتھاء اتفاقیة المعدات.  الستبدالملیون لایر سعودي)  ٤۲۹م: ۲۰۱٥(

 ۳۰٤٫۹لتك المعدات عند انتھاء اتفاقیة االمتیاز المقدرة صافي القیمة الدفتریة  كونتساإلنشاء والتشغیل والتحویل، و
ملیون  ٥٤٫۳۹ تم تسجیل مبلغ م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱في  كماملیون لایر سعودي).  ۳۰٤٫۹م: ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي (

، الخصمألغراض  .المعداتو اآلالت استبدالملیون لایر سعودي) كمخصص لتكلفة  ٤٤٫٤۳م: ۲۰۱٥لایر سعودي (
تعتقد اإلدارة بأن معدل الخصم یعكس شروط  ).%۳٫۸۸۰٦م: ۲۰۱٥( %۳٫۹۲۱۸بنسبة اإلدارة معدل سنوي م دتستخ

 .االلتزام



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۱۸ 

 الشھرة -۸
 

ستحواذ على شركة كنداسة ملیون لایر سعودي) عند اال ۹٫۳م: ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي ( ۹٫۳تم إثبات شھرة بمبلغ 
م: ۲۰۱٥(ملیون لایر سعودي  ۸٫۸ م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱لخدمات المیاه (شركة تابعة)، وبلغت قیمتھا الدفتریة كما في 

 ملیون لایر سعودي). ۸٫۸
 

في قیمة الشھرة،  انخفاض، تم مراجعة الشھرة بغرض تحدید إذا ما كان ھنا م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  السنةخالل 
 في قیمتھا. انخفاضوأكدت اإلدارة عدم وجود 

 
 قروض طویلة األجل وتسھیالت بنكیة  -۹

 ھي كما یلي: دیسمبر ۳۱إن القروض طویلة األجل والتسھیالت البنكیة كما في 
 
 م٥۲۰۱ م٦۲۰۱ 
   

 ۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۰،۰۰۰ )۱-۹قروض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي (إیضاح 
 ۹۰۷،۷۳٤،۲۲۱ ۸۲۰،۱٦۳،۱۲٥ )۲-۹جارة تم الحصول علیھا من بعض البنوك (إیضاح تسھیالت إ

 ۲۱،۸۷٥،۰۰۰ ۸،۹۲٦،٥٤٥ )۳-۹قرض طویل األجل (إیضاح 
 ۱،٥٥۸،٥۰۳ -- قرض طویل األجل 
 ۱،٥۰۰،۰۰۰ -- قرض طویل األجل 

 -- ۱۱٤،۳۲۹،۷۸۱ )٤-۹قرض طویل األجل (إیضاح 
 ۹٥۰،٦٦۷،۷۲٤ ۹٥۲،٤۱۹،٤٥۱ إجمالي القروض طویلة األجل

   
 (۱۱۲،٤۸۲،٦۳۸) (۱۱٦،۰۱۷،۸۷۰) یخصم: الجزء المتداول

   

 ۸۳۸،۱۸٥،۰۸٦ ۸۳٦،٤۰۱،٥۸۱ الجزء غیر المتداول
 

م وقعت شركة كنداسة اتفاقیة مع صندوق التنمیة الصناعیة السعودي للحصول على قرض بقیمة ۲۰۰۳خالل عام  ۹-۱
ملیون  ۱۰۹٫۱م، مبلغ التسھیل زاد إلى ۲۰۱۱خالل  ملیون لایر سعودي لتمویل تمدید محطة تحلیة المیاه. ٦٤٫٥

 شخصیةالضمانات ال ة وعن طریقتم ضمان القرض عن طریق رھن ممتلكات ومعدات شركة كنداس لایر سعودي.
اإلیجارات والنفقات الرأسمالیة  من حدالبعض التعھدات مثل  وتشمل اتفاقیة القرض. المساھمینمن المقدمة 

قسط)  ۱۲( یةوتوزیعات األرباح والحفاظ على نسب مالیة معینة. تسدد ھذه القروض على أقساط نصف سنو
 .م۲۰۱۷شھر یولیو  فيتستحق و

 

م دخلت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة في ترتیب إجارة مع اثنین من البنوك للحصول ۲۰۰۷خالل عام  ۹-۲
 –ملموسة غیر ملیون لایر سعودي، یتم تأمین تسھیالت اإلجارة عن طریق أصول  ۱،۲۷۱علي قرض بقیمة 

. سیتم سداد المبلغ المتبقي ) من شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة۷مشروع الرصیف البحري (إیضاح 
م. یحمل القرض بمعدل اإلقراض ۲۰۲۳في دیسمبر  ستحق. وتقسط) ۲۷( من القرض على أقساط نصف سنویة

 الداخلي بین البنوك السعودیة (سایبور) باإلضافة إلى الھامش المتفق علیھ.



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۱۹ 

 وتسھیالت بنكیة (تابع)طویلة األجل قروض     -۹
 

 ۳٥بمبلغ  مع إحدى البنوك التجاریةقرض طویل األجل  اتفاقیةم، قامت شركة تصدیر بإبرام ۲۰۱۳ عامخالل  ۹-۳
أقساط نصف سنویة. القرض  ۸ ىملیون لایر سعودي. القرض یحمل بقیمة عمولة بمعدالت تجاریة یتم دفعھا عل

یسدد القرض على أقساط نصف سنویة بتواریخ استحقاق حتى  .وسندات ألمرإیرادات إیجارات مؤمن بتخصیص 
 م.۲۰۱۷دیسمبر 

 

، دخلت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة في ترتیب إجارة مع اثنین من البنوك م۲۰۱٦خالل سنة  ٤-۹
 لملیون لایر سعودي لتوسیع مراسیھا القائمة. یتم تأمین تسھیالت اإلجارة مقاب ۲٦۰للحصول علي قرض بقیمة 

ل بعمولة بمعدالت تجاریة (سایبور باإلضافة إلى ھامش متفق علیھ) ویسدد على  أصول الشركة. القرض ُیَحمَّ
 .م۲۰۱۸ واألول من تسھیالت القرض في یونی . ُیستَحق القسطم۲۰۲۳أقساط نصف سنویة تنتھي في سنة 

 

ملیون لایر  ۲٤تجاري بمبلغ ، دخلت شركة كنداسة في ترتیب لتسھیل طویل المدى مع بنك م۲۰۱٦خالل عام  ٥-۹
ل بعمولة بمعدالت تجاریة (سایبور باإلضافة  سعودي لتمویل إنشاء محطة تحلیة میاه جدیدة في رابغ. القرض ُیَحمَّ

أقساط ربع سنویة أولھا في نھایة الشھر الثاني عشر بعد أول دفعة من دفعات  ٦إلى ھامش متفق علیھ) ویسدد على 
رھن ثانوي على ممتلكات ومعدات شركة كنداسة. تشمل اتفاقیة القرض شروًطا معینة القرض. یتم تأمین القرض ب

دیسمبر  ۳۱مثل مصروفات رأسمالیة، توجیھ اإلیرادات، توزیعات األرباح والحفاظ على النسب المالیة. حتى 
 ، لم تستفد كنداسة من ھذه التسھیالت.م۲۰۱٦

 

 شھًرا التالیة كمطلوبات متداولة.تدرج األقساط المستحقة الدفع خالل االثني عشر 
 

 األدوات المالیة المشتقة -۱۰
 

م، عقدت شركة "محطة بوابة البحر األحمر المحدودة" اتفاقیة مبادلة معدل الربح مع بنك تجاري ۲۰۱۲خالل عام 
لحصول ا للتحوط لتعرضھا للتقلبات في التدفقات النقدیة الناتجة من مدفوعات األرباح على تسھیالت اإلجارة التي تم

م: ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي ( ۰٫٥۱م ھي ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱لھذه األدوات كما في  السالبةعلیھا من البنوك. القیمة العادلة 
 م.۲۰۱۷یونیو  ۳۰ملیون لایر سعودي). تاریخ استحقاق تلك األدوات ھو  ۰٫۰۱۷القیمة العادلة السلبیة 

 
 

أنھ تحوط تدفقات نقدیة. إن القیمة العادلة واالسمیة للتحوط ھي  لغرض المحاسبة عن التحوط، یتم تصنیف التحوط على
 كما یلي:

 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
 القیمة العادلة 

 القیمة االسمیة السالبة 
 القیمة العادلة

 القیمة االسمیة السالبة 
     

 ٥٦٤٫۳۳٥٫۱۱۹ ۱۷٫۲۷٦ ٥۰۹٫۳۳۰٫٦۳۸ ٥۰۹٫۷۳۰ مبادلة معدل الربح
 
 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۲۰ 

 (تابع)األدوات المالیة المشتقة    -۱۰
 

 إن الحركة في األدوات المالیة المشتقة ھي كما یلي:
 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
   

 ٦٫٥۸٥٫٤۳٥ ۱۷٫۲۷٦ الرصید في بدایة الفترة
 )٦٫٥٦۸٫۱٥۹( ٤۹۲٫٤٥٤ التغیر في القیمة العادلة
 ۱۷٫۲۷٦ ٥۰۹٫۷۳۰ الرصید في نھایة الفترة

 
 

الصادرات"، شركة تابعة، عقدت اتفاقیة مبادلة معدل الربح لتغطیة و التجارة لتنمیة م، "الشركة السعودیة۲۰۱۳خالل 
تعرضھا لتقلبات في التدفقات النقدیة الناتجة من مدفوعات األرباح على تسھیالت القروض طویلة األجل التي تم الحصول 

ملیون لایر سعودي  ۰٫۰۲٥م ھي ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱علیھا من البنوك. القیمة العادلة الموجبة لھذه األدوات كما في 
 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي). تاریخ استحقاق تلك األدوات ھو  ۰٫۰۰٤م: القیمة العادلة الموجبة ۲۰۱٥(
 

لغرض المحاسبة عن التحوط، إن أداة التحوط یتم تصنیفھا على أنھا تحوط تدفقات نقدیة. إن القیمة العادلة واإلسمیة 
 للتحوط كما یلي:

 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
القیمة العادلة  

 القیمة االسمیة الموجبة
القیمة العادلة 

 القیمة االسمیة الموجبة
     

 ۱۷٫٥۰۰٫۰۰۰ ٤٫۲۳٦ ۸٫۷٥۰٫۰۰۰ ۲٤٫۹۳۰ مبادلة معدل الربح
 

 الحركة في األدوات المالیة المشتقة ھي كما یلي:
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
   

 ۲۰۲٫٥٥٥ )٤٫۲۳٦( الرصید في بدایة الفترة
 )۲۰٦٫۷۹۱( )۲۰٫٦۹٤( التغیر في القیمة العادلة
 )٤٫۲۳٦( )۲٤٫۹۳۰( الرصید في نھایة الفترة

 
 اإلیرادات  -۱۱

 المنتھیة فيللسنة  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥
 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ٤۰۹،۷۰٦،۱٦۳ ٤۳۲،۹٥۸،۷٦٤ ۱۰۲،۰۲۷،۱۷۰ ۱۰۷،٤٤۰،٤٤٦ خدمات شحن وتفریغ 
 ۱۰۰،٤۸۲،۱۰۲ ۱۰۱،٥۷۷،٥۷٦ ۲٤،٥۷۲،۲٦٥ ۲٦،۲۳۰،٥۷۲ إیجارات وخدمات مساندة

 ۱۰٥،۸۹٥،۸۱۷ ۱۰٥،۷۸۲،۰٥۲ ۲٥،٤٦۹،۱۹۸ ۲٦،٦٥۳،۱۳٥ بیع میاه صالحة للشرب
 ۱٦۰،۳۲٤،۱٥۳ ۱٥۲،۰٦۸،٦۳۳ ٦٤۰،۳۱۸،۳۹۲ ٦۱٦،۰۸٤،۰۸۲ 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۲۱ 

 بالصافي/ (مصروفات) أخرى  إیرادات -۱۲
 
 للسنة المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٦
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٥
 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 

أرباح بیع ممتلكات،  / (خسائر)
 ۱۱۷،٥۳۳ (۱۳٥،٥٦۹) ۳۹،۷۲۳ (۸،۸۰۳) آالت ومعدات

إیرادات أخرى (انظر إیضاح " أ " 
 ۲،۰۰٦،۲۹۰ ۱۲،۱٤۸،۹۳۸ ٦۹٤،۲۰۹ ۷،٥۱۲،۲٤۹ أدناه)

 ۷،٥۰۳،٤٤٦ ۷۳۳،۹۳۲ ۱۲،۰۱۳،۳٦۹ ۲،۱۲۳،۸۲۳ 
 

 إیرادات أخرى تتضمن:
 

من إحدى الشركات التابعة مقابل ملیون لایر سعودي یمثل تعویضات مستلمة  ۲٫٥تتضمن اإلیرادات األخرى مبلغ  )أ
 مطالبات سنوات سابقة.

 
ملیون لایر سعودي تمثل عكس مخصصات زائدة مقابل التزامات زكاة خاصة بسنوات سابقة، بناًء  ٦٫۸۸مبلغ  )ب

 على القرارات وجلسات االستماع األخیرة للھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة").
 

 غیر المستمرةالعملیات  -۱۳
 

(إسناد) وھي شركة تابعة للشركة السعودیة للخدمات  تشغیل الخدمات المساندةشركة  استلمت، م۲۰۱٥خالل  )أ
ھـ ۱٤۳٦ذو القعدة  ۱۱الصادر في  ۲/۱/۲۷۳۳(الھیئة) برقم لھیئة السعودیة للمدن الصناعیة ااشعار من  الصناعیة
 ۲۰(في نھایة مدة عقد اإلیجار اض أعمال عقد محطة خدمات الری انتھاءتأكد فیھ م، ۲۰۱٥أغسطس  ۲٦الموافق 

م). نتیجة لذلك توقفت أنشطة المحطة، وبالتالي تم استبعاد صافي قیمة ۲۰۱٥یسمبر د ۲ھـ الموافق ۱٤۳۷صفر 
 المتعلقة بمحطة الریاض.  األخرى المباني والموجودات

 
 : الغیر مستمرةفیما یلي صافي نتائج العملیات 

 
 للسنة المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

 دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۱٦

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٥

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٦

 دیسمبر ۳۱
 م۲۰۱٥

 (مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) (غیر مراجعة) 
     

 ۱٤،٥٦۳،۰۱۹ -- ۱،۷٤۰،۷٤۹ -- المبیعات 
 (۱۱،۸۲۲،۲٤٥) -- (۱،۳۰۰،۳۸۱) -- تكلفة المبیعات
 ۲،۷٤۰،۷۷٤ -- ٤٤۰،۳٦۸ -- مجمل الدخل
     

 (٦۱۲،۷۰۸) -- (۱۱۰،۸۸٦) -- مصروفات بیع وتوزیع
 (۱،۱۰٥،۲٤٤) -- (۲۷٤،٤٦۹) -- مصروفات عمومیة وإداریة

 ۱،۰۲۲،۸۲۲ -- ٥٥،۰۱۳ -- صافي الدخل التشغیلي
أرباح بیع ممتلكات ومعدات من 

 ٥۰،۰۰۰ -- -- -- عملیات متوقفة
 ۱،٥۰۰ -- ٥۱،٥۰۰ -- إیرادات أخرى

 ۱،۰۷٤،۳۲۲ -- ۱۰٦،٥۱۳ -- الدخل من العملیات المتوقفةصافي 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۲۲ 

 ربحیة السھم -۱٤
 

ربحیة السھم من الدخل من العملیات للفترة بقسمة صافي الدخل من العملیات للفترة على المتوسط المرجح  احتسابتم 
لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. تم احتساب ربحیة السھم على الدخل من العملیات العائد إلى المجموعة (بما في ذلك 

 حقوق الملكیة غیر المسیطرة).
 

من صافي الدخل للفترة بقسمة صافي الدخل للفترة العائد لحقوق المساھمین في الشركة األم تم احتساب ربحیة السھم 
 على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائم خالل الفترة.

 
 ال ینطبق احتساب األرباح المنخفضة للسھم على الشركة.

 
 محتملةاللتزامات االرتباطات واال -۱٥

 
عودي على الربوط ملیون لایر س ۲٥٫۸("الھیئة") بالتزام إضافي بمبلغ طالبت الھیئة العامة للزكاة والدخل  ۱-۱٥

م. وقد تقدمت الشركة باعتراض على ربط الھیئة. وأصدرت لجنة االستئناف ۲۰۰۸م إلى ۲۰۰۲للسنوات من 
ملیون لایر سعودي.  ۹٫٥العلیا قرارھا خالل السنة. وعقب صدور القرار، طالبت الھیئة بربط معدل تبلغ قیمتھ 

تم دفعھا عند تقدیم اعتراض إلى لجنة االستئناف  والتي ملیون لایر سعودي ۳٫۹م یضع الربط في الحسبان مبلغ ل
 العلیا.

 
قدمت الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة اعتراض ضد القرار الصادر عن لجنة االستئناف العلیا إلى دیوان 

 عادة النظر في ربطھا المعدل.المظالم. باإلضافة إلى ذلك، طلبت الشركة من الھیئة إ
 

م بالتزام زكاة وضریبة استقطاع ۲۰۱۳م حتى ۲۰۰۹باإلضافة إلى ذلك، أصدرت الھیئة ربوط للسنوات من 
ملیون لایر سعودي وقامت  ۰٫۰۱٦ملیون لایر سعودي. قبلت الشركة التزام الزكاة البالغ  ۱۰٫۹٥إضافي بمبلغ 

 لغ المتبقي إلى الھیئة. أصدرت اللجنة االبتدائیة قرارھا بتخفیض االلتزامبدفعھ. وقدمت الشركة استئنافاً على المب
ملیون لایر سعودي. قامت الشركة باالعتراض على قرار اللجنة االبتدائیة وقدمت ضماًنا بنكًیا بمبلغ  ۷٫۱إلى 
 ملیون لایر سعودي، بناًء على فھمھا لقرار اللجنة االبتدائیة. ۷٫۱

 
 م.۲۰۱٥م و۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱یخھ بإصدار الربط للسنوات المنتھیة في لم تقم الھیئة حتى تار

 
م ۲۰۱۱للسنوات من  تابعھ)(شركھ  شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودةل الربط النھائي الھیئةأصدرت  ۲-۱٥

لایر سعودي.  ٤٫۷٦۱٫۹۰٥بمبلغ  وفروقات زكویة استقطاعم وطالبت بضریبة إضافیة وضریبة ۲۰۱۳حتى 
 على الربط. باعتراض التابعة تقدمت الشركة

 
ملیون لایر  ٤۱٫۱، خطابات ضمان بمبلغ م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، في  ۳-۱٥

م: ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي ( ۱۹٫۷۳ملیون لایر سعودي) مقابل ھامش نقدي بمبلغ  ۳۲٫۸۸م: ۲۰۱٥سعودي (
 الذي تم دفعھ.وملیون لایر سعودي)  ۱۱۱٫٥

 
ملیون لایر  ۲٤٥٫٤ارتباطات ألعمال رأسمالیة قید التنفیذ بمبلغ م ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱لدى المجموعة كما في  ٤-۱٥

 ملیون لایر سعودي). ۲٦٫۰۹م: ۲۰۱٥سعودي (
 

 



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۲۳ 

 قطاعات األعمال     -۱٦
 :قطاعات األعمال الرئیسیة التالیةلدى المجموعة 

 
  الموانئ والعملیاتقطاع تطویر  -
 زیعھاووت قطاع تحلیھ میاه البحر -
  الخدمات اللوجستیة ومناطق إعادة التصدیر -
 ستثماریة وعملیات المركز الرئیسياألنشطة اال المركز الرئیسي للشركة ویتضمن -

 
 .الرئیسیةلیة حول قطاعات األعمال إن ھذه القطاعات ھي األساس الذي تبني علیھ اإلدارة تقاریرھا الداخ

 
 مما یلي: دیسمبر ۳۱ المنتھیة في للفترةتتكون الموجودات والمطلوبات والمبیعات ونتائج األعمال لھذه القطاعات 

 
 تقوم المجموعة بممارسة أعمالھا في المملكة العربیة السعودیة فقط.

 

 
 
 

 
 

تطویر الموانئ 
 والعملیات
 (باآلالف)

الخدمات 
 اللوجستیة

إعادة ومناطق 
  التصدیر

 (باآلالف) 

 
 

تحلیة المیاه 
 والتوزیع
 (باآلالف)

 
 

المركز 
 الرئیسي
 (باآلالف)

 
 
 

 اإلجمـــــــالي
 (باآلالف)

      م۲۰۱٦
 ۲،٦۸۲،۷۱۷ ۱۹۸،۳٦٥ ۲٦۹،۷۹۷ ۳۱۲،٤۷۲ ۱،۹۰۲،۰۸۳ الموجودات
 ۱،۱۷٤،۹۱٦ ۲۷،٤٥٦ ۲٤،۹٦۱ ٤۱،۳۳۳ ۱،۰۸۱،۱٦٦ المطلوبات
 ٦٤۰،۳۱۸ -- ۱۰٥،۷۸۲ ۱۰۱،٥۷۷ ٤۳۲،۹٥۹ اإلیرادات

 ۱٤۲،۸۹٤ (۹۸۰) ۲۰،٦٤۳ ٤۰،۱۰٤ ۸۳،۱۲۷ صافي الدخل / (الخسارة) للفترة
صافي الدخل / (الخسارة) العائدة 

 ۹۲،۰۹۲ (۹۸۰) ۱۳،٥۰٥ ۲٦،۷۲۹ ٥۲،۸۳۸ للمساھمین في الشركة األم
      
  

 
تطویر الموانئ 

 والعملیات
 (باآلالف)

الخدمات 
 اللوجستیة

إعادة ومناطق 
  التصدیر

 (باآلالف) 

 
 

تحلیة المیاه 
 والتوزیع
 (باآلالف)

 
 

المركز 
 الرئیسي
 (باآلالف)

 
 
 

 اإلجمـــــــالي
 (باآلالف)

      م۲۰۱٥
 ۲٫٦۰۰٫٥۰۳ ۲۲٥،۱۳۲ ۲۷۹،۰۱۰ ۳۱۸٫۰۰٥ ۱،۷۷۸،۳٥٦ الموجودات
 ۱٫۱٦٦٫٥۹۷ ۳۲،۷۱۹ ۳۸،۷٤۲ ٦۱،٦٤۹ ۱،۰۳۳،٤۸۷ المطلوبات
 ٦۱٦،۰۸٤ -- ۱۰٥،۸۹٦ ۱۰۰،٤۸۲ ٤۰۹،۷۰٦ اإلیرادات

 ۱٤۱،۹۳٦ (۸،٦٤٥) ۱۳،۹٤۲ ٤٤،٤۸٥ ۹۲،۱٥٤ صافي الدخل / (الخسارة) للفترة
صافي الدخل / (الخسارة) العائدة 

 ۹۰،٥۰۹ (۸،٦٤٥) ۹،۹۸۰ ۳۰،٦۳۱ ٥۸،٥٤۳ للمساھمین في الشركة األم



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۲٤ 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -۱۷
 
ذات عالقة إذا كان أحد الطرفین لدیھ القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة  كأطراف تعتبر األطراف -أ

تأثیر كبیر على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالیة والتشغیلیة. وتشمل األطراف ذات العالقة المساھمین 
یتم الموافقة على سیاسات وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات المرتبطة بھا وموظفي اإلدارة العلیا للمجموعة. 

 التسعیر وشروط ھذه المعامالت من قبل مجلس إدارة الشركة.
 

المعامالت األخرى التي یتم    الخدمات والمصروفات و في عالقة بصفة أساسیةال طراف ذاتاألتتمثل المعامالت مع 
 تفاق على شروطھا وتعتمد بواسطة اإلدارة.اال
 

 ، واألرصدة الناتجة عنھا ھي كما یلي:دیسمبر ۳۱ المنتھیة في للسنةعالقة الطراف ذات األالمعامالت مع إن 
 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦   
 الرصید النھائي مبلغ المعاملة الرصید النھائي مبلغ المعاملة طبیعة المعاملة العالقة اسم المنشأة

       
الشركة الدولیة لتوزیع 

 المیاه المحدودة
بیع بضائع  زمیلة

 ۱٤،۹۸٤،۹۳۷ ٥۹،۷۷۷،۱۳٥ ۱۰،٤٤۲،۰۰۰ ٦٤،۳۰۹،۱٥۷ وخدمات
      
خدمات مقدمة  

 -- ٦٦۰،۰۰۰ -- ٦٦۰،۰۰۰ لشركة زمیلة
      
مدفوعات من  

قبل شركة شقیقة 
نیابة عن 
 -- -- -- (۱٦،٦۰۰) المجموعة

مدفوعات من   
قبل شركة شقیقة 

نیابة عن 
 ۱،٥٤۳،٥٤٤ ۹۹،۰٥۰ ۷۹۷،۷۷۹ ۱٤٤،۲۳٥ المجموعة

       
شراء بضائع  شقیقة كرم فیدكس

 (۸۸۹،۹۰۷) (۱۰،٥۱٤،۸۷٦) (۲،۱٥٥،۲۰٤) (۸،٥۹۰،۷۷۸) وخدمات
       

شركة خدمات المیاه 
 والبیئة السعودیة

مبیعات بضائع  
 ۳۸۳،۸٥۰ ۱،۱٥۱،۷۳۹ ۳٤۸،٥۳۹ ٤،۷٦٥،٥۳٥ وخدمات

توزیعات أرباح   
مستلمة من 
 -- ۱،۹٦۰،۰۰۰ -- ۱،۹٦۰،۰۰۰ شركة زمیلة

مدفوعات من   
قبل المجموعة 

نیابة عن الشركة 
 -- ٦،٤٤۱،٤۷٦ -- -- الشقیقة

       
شركة علي رضا للسفر 

 والسیاحة 
شراء بضائع  شقیقة

 (۱٤۲،۸٤٥) (۲،۱٤۰،۹۱۰) (۳۱٤،۱۰٥) (۲،۰۲۱،۸٤٦) وخدمات
       
 
 

  
    



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۲٥ 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تابع) -۱۷
 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦   
 الرصید النھائي مبلغ المعاملة الرصید النھائي مبلغ المعاملة طبیعة المعاملة العالقة المنشأة اسم

       
الشركة العربیة لثروة 

العلوم المحدودة (سابقاً 
 إیكوم العربیة المحدودة)

مدفوعات من  شقیقة
قبل المجموعة 

نیابة عن شركة 
 شقیقة

 
 

۳٦،۹۳۹ 

 
 

٦٤،۲۲٦ 

 
 

۲۷،۲۸۷ 

 
 

۲۷،۲۸۷ 
شراء بضائع   

 -- (۹۳،٥۳۳) -- -- وخدمات
       

شركة زینل للصناعات 
 المحدودة

مدفوعات من  شقیقة
قبل المجموعة 

نیابة عن الشركة 
 الشقیقة

 
۷۹۹،۲۰۲ 

 
۲۱۲،۷۸۲ 

 
٦۸۰،۹۸۸ 

 
-- 

مصروفات   
تكبدتھا شركة 

شقیقة نیابة عن 
 المجموعة

 
(۱،۷۸۳،۸۲٥) 

 
-- 

 
(۲،۱۰۸،۸۸٤) 

 
(۱٤۳،۸۹٤) 

       

شركة ستورك السعودیة 
 للخدمات الفنیة

مصروفات  زمیلة
تكبدتھا 

المجموعة نیابة 
 ۱٤٤،۱٥۷ ٦۲٦،٥٦۰ ۲,٤۰۰ ۲,٤۰۰ عن شركة زمیلة

مدفوعات من   
قبل المجموعة 

نیابة عن شركة 
 شقیقة

 
۱،۳۸۸،۷٥٤ 

 
-- 

 
۱،۸٦۹،٥٥۰ 

 
۱،۳٥۸،۸٤۳ 

خدمات محملة   
على شركة 

 -- ۳٤،۲۰۹ -- -- شقیقة
       

شركة الجبر تالكي 
 المحدودة

خدمات مقدمة  زمیلة
 ۱۳،۷٥٥ ٦۱۷،٥۳۳ -- ۳۳۳،۳۳۲ لشركة زمیلة

 

توزیعات أرباح  
محملة من شركة 

 -- -- -- ۳،۷۷۰،۱۰۷ زمیلة

 

سداد دفعات  
مقدمة من شركة 

 -- (٥،۱٤٦،۸۲٥) -- -- زمیلة

 

مصروفات  
تكبدتھا شركة 

شقیقة نیابة عن 
 -- (٦۰۳،۷۷۸) -- (۱،۷۲۷) شركة زمیلة

       



 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیة إیضاحات حول
 م۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ في تینالمنتھیوالسنة  أشھرالثالثة  ةلفتر

 سعودي)اللایر بال(
 

۲٦ 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تابع) -۱۷
 

 
 تعویضات لموظفي اإلدارة العلیا  -ب

 / المدیرین التنفیذیین ومكافآت وبدالت موظفي اإلدارة العلیال والبدالت المدفوعة یضاتالمكافآت والتعو بلغت
 تقریباً  م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  السنةخالل  المدفوعة الحضور ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان

 لایر سعودي). ۱۷٫۷۱٥٫٦۱۰م: ۲۰۱٥لایر سعودي ( ۱۷٫۳۲۷٫۳٤٥
 

 توزیعات األرباح -۱۸
 

م اعتماد توزیعات أرباح نھائیة ۲۰۱٦مایو  ۲قرر المساھمین في االجتماع السنوي للجمعیة العمومیة المنعقد بتاریخ 
 ۳٤م: ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي ( ۳٤) والبالغة لایر سعودي ۰٫٥: م۲۰۱٥لایر سعودي للسھم الواحد ( ۰٫٥بقیمة 

ملیون لایر  ۱٫٤م: ۲۰۱٥ملیون لایر سعودي ( ۱٫٤ )، ومكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة بمبلغملیون لایر سعودي
 ) والتي تم تخصیصھا من األرباح المبقاة والمدفوعة خالل الفترة.سعودي

 
  الموحدة القوائم المالیة األولیة اعتماد -۱۹

 
 ۱۹ھـ الموافق ۱٤۳۸ ربیع الثاني ۲۱بتاریخ  القوائم المالیة األولیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة لإلصدار اعتمادتم 

 .م۲۰۱۷ ینایر

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦   
 الرصید النھائي مبلغ المعاملة الرصید النھائي مبلغ المعاملة طبیعة المعاملة العالقة اسم المنشأة

       
 ۱٦۸،۷۲۰ ۷٥۳،٤۳۲ ۲،٦٤۰ ۱۸٦،۸۷۰ مبیعات بضائع شقیقة شركة حلواني اخوان

       

 حدادة
شراء بضائع  شقیقة

 (۷۲۲،۸٦۸) (۹٥۰،٦۰٤) (۷۲۲،۸٦۸) (۳،۱٦۱،۳۳۳) وخدمات
       

شركة العربیة لتجارة 
 المواد السائبة

إیجار األرض  شقیقة
 ٤۸٥،٦٤۹ ۱،٤۹٤،۳۷۲ ٦۷،۳۱۸ ۷٦۹،۲۹۰ والمخازن

       
إیجار األرض  شقیقة شركة الكابالت السعودیة

 ۱۲۸،۲٤٤ ۸٥٤،۱۷۹ ۱۷٤،۲۳٦ ۹۹۰،۸۲۸ والمخازن
مدفوعات مقدماً   

 -- -- -- (۱،۰٦۸،٦۹۹) لشراء كابالت
       

شركة خدمات المیاه 
 والبیئة 

شراء بضائع  زمیلة
 (۳،۱۳۸،٥٦٦) (۲۱،۷۸۲،۷٤۱) (۳،۲٦٦،۳۰۹) (۲۱،۸۷٤،۸۱٤) وخدمات
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