ً
خاصة فيما يتعلق بالئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج  ،وباإلضافة إلى ذلك فقد تم مراعاة
تم اعداد هذا التقرير بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية ،
قوانين وزارة التجارة واالستثمار وكذلك أفضل الممارسات الدولية للحوكمة واإلفصاح.
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
الحديثــة لمواصلــة اســتراتيجيتنا للنمــو والتوســع بطريقــة
إيجابيــة .وتســعى ادارة الشــركة دائمــاً إلــى تطبيــق خطــط
فعالــة فــي دراســة عمليــات التوســع واالســتحواذ والتنــوع
فــي المشــروعات للحفــاظ علــى نمــو أعمــال المجموعــة
بطريقــة متوازنــة بمــا يخــدم مصالــح الشــركة ومســاهميها.
هــذا وللــه الحمــد فقــد ارتفعــت ايــرادات الشــركة بنســبة
 %19.6لتصــل إلــى  675.9مليــون ريــال ســعودي ،وبلــغ
صافــي الدخــل  50,9مليــون ريــال ســعودي بنســبة ارتفــاع
 %8,9مقارنــة بالعــام الماضــي 2018م .وســيتم عــرض
تفاصيــل أكثــر عــن أعمــال الشــركة مــع تســليط الضــوء علــى
بعــض العوامــل التــي كان لهــا تأثيــر علــى نتائــج األعمــال.
محمد أحمد زينل علي رضا
رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصالة والسالم على رسول الله
السادة مساهمي الشركة السعودية للخدمات الصناعية
الموقرون
(سيسكو)
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد..
يســعدني بالنيابــة عــن زمالئــي أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة
الســعودية للخدمــات الصناعيــة (سيســكو) وباألصالــة عــن
نفســي أن أضــع بيــن يــدي حضراتكــم التقريــر الســنوي
للعــام 2019م والــذي يحتــوي علــى كافــة المعلومــات
ومــا تــم تحقيقــه خــال العــام وأيضــاً علــى بعــض الخطــط
المســتقبلية للشــركة رغبـ ًـة منــا فــي االفصــاح عــن البيانــات
الماليــة واالقتصاديــة لمســاهمي الشــركة الكــرام.
واصلــت الشــركة خــال العــام 2019م مســيرتها الناجحــة
والمعتمــدة علــى االســتراتيجية الموضوعــة ومحققــة
ـزة علــى الجهــود
بذلــك التطلعــات التــي تنشــدها ومرتكـ ً
المبذولــة والواضحــة مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة بكافــة
أركانهــا والمعتمــدة علــى تنفيــذ خطــط وتوجيهــات مجلــس
فعــال ألفضــل الممارســات
اإلدارة مــن خــال تطبيــق ّ
العالميــة فيمــا يخــص أنظمــة الحوكمــة والمراجعــة الداخلية
واإلفصــاح ،بمــا يدعــم التواصــل المســتمر والتكامــل بيــن
كافــة القطاعــات والممارســات المثلــى فــي الرقابــة وذلــك
بتواجــد المــوارد البشــرية المؤهلــة اكاديميــا والمدربــة فنيــاً
والتــي تعكــس التفــوق النوعــي علــى صعيــد تلــك المــوارد.
وقــد تمحــورت االســتراتيجية حــول التركيــز علــى تطويــر
القطاعــات الســوقية المحــددة والتــي تعمــل بهــا الشــركة
منــذ ســنوات عــدة حيــث تكونــت لديهــا خبــرات متميــزة
فــي المجــاالت اإلداريــة والفنيــة والتشــغيلية فــي هــذه
القطاعــات ،وذلــك بشــكل مســتقل مــن خــال الشــركات
التابعــة أو الزميلــة .وتســتمر (سيســكو) فــي دعــم شــركات
المجموعــة مــن خــال توفيــر الخدمــات االستشــارية
واالداريــة والماليــة والقانونيــة وتطويــر المــوارد البشــرية
وتقنيــة المعلومــات واســتخدام أحــدث التقنيــات والوســائل
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وبالنســبة الــى قطــاع الموانــئ ،فقــد ارتفــع حجــم الحاويــات
المناولــة خــال العــام وكذلــك قامــت الهيئــة العامــة
للموانــئ بتعديــل إيجابــي لتعرفــة التفتيــش الجمركــي خــال
الربــع األول مــن العــام 2019م ،ممــا كان لــه األثــر الجيــد على
األداء المالــي للشــركة .كمــا أن الشــركة تفاعلــت بطريقــة
جيــدة ورفعــت مــن حصتهــا الســوقية فــي مينــاء جــده
اإلســامي مــن  %37فــي عــام  2018إلــى  %43لعــام ،2019
والــذي أدى بــدوره إلــى نمــو عــام ألعمــال الشــركة بنســبة
 %24عــن العــام الســابق .هــذا وبفضــل اللــه تعالــى فقــد
قامــت شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر والهيئــة العامــة
للموانــئ خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2019م بتوقيــع
عقــد اســناد جديــد مدتــه  30عامــاً بنظــام البنــاء والتشــغيل
وتحويــل الملكيــة ،ومــن المتوقــع البــدأ بالعقــد الجديــد مــن
الربــع الثانــي لعــام 2020م والــذي ســيحل محــل عقدهــا
الحالــي .ووفقــاً للعقــد الجديــد ســتقوم شــركة محطــة
بوابة البحر األحمر بدمج وإعادة تطوير الجزء الشــمالي من
مينــاء جــدة االســامي والــذي سيشــمل محطــة الحاويــات
المجــاورة والمحطــة الحاليــة والتــي تقــع ضمــن نطــاق
االمتيــاز الحالــي ،لتصبــح أكبــر محطــة حاويــات فــي المملكــة
العربيــة الســعودية وفــي منطقــة البحــر األحمــر .يعتبــر هــذا
العقــد نقلــة نوعيــة فــي أعمــال سيســكو وشــركة محطــة
بوابــة البحــر األ حمــر كمــا ســيكون لــه أثــر كبيــر علــى نتائــج
شــركة سيســكو خــال الســنوات المقبلــة .كذلــك تســعى
إدارة شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر بجديــة إلــى تنميــة
وتوســيع أعمالهــا فــي تطويــر الموانــئ محليــاً واقليميــاً.
أمــا بالنســبة لقطــاع الخدمــات اللوجســتية والصناعيــة،
فقــد حصلــت شــركة لوجــي بوينــت علــى عــدد مــن العقــود
مــع بعــض شــركات التجــارة االلكترونيــة وبعــض الشــركات
الخاصــة بإمــدادات صناعــة البتروكيماويــات .كمــا قامــت
شــركة لوجــي بوينــت بتطويــر وتقديــم خدمــات هــي
األول مــن نوعهــا كعمــل ممــرات غيــر مجمركــة للبضائــع
عبــر الحــدود البريــة لمنطقــة الخليــج العربــي وكذلــك ربــط
شــبكات الشــحن البحري/الجــوي مــع منطقــة إعــادة
التصديــر بمينــاء جــده اإلســامي ،ونجحــت فــي توســعة
نطــاق أعمالهــا ليشــمل عمــاء جــدد فــي المنطقــة .كمــا
تعمــل الشــركة كمــزود للحلــول اللوجســتية المتكاملــة
مــن خــال زيــادة ســعة التخزيــن واســتخدام الخدمــات
ذات القيمــة المضافــة للعمــاء .كذلــك اســتمرت شــركة
الجبــر تالكــي الســعودية مــن المحافظــة علــى نمــو
أعمالهــا مــن خــال تجديــد العديــد مــن العقــود الحاليــة
وتوقيــع عقــود جديــدة مــع شــركات خاصــة بإمــدادات

صناعــة البتروكيماويــات ،وتوســيع نطــاق أعمالهــا فــي
كل مــن المناطــق الشــرقية والغربيــة مــن المملكــة.
أمــا فيمــا يتعلــق بقطــاع أنظمــة الميــاه ،فقــد أنهــت شــركة
كنداســة خالل العام إنشــاء محطة مدينة رابغ بســعة 6,000
م 3يوميــاً (والتــي يمكــن زيادتهــا إلــى  12,000م 3يومياً ) حيث
بــدأت عملياتهــا خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2019م والتــي
وصلــت مبيعاتهــا الــى مــا يقــارب نصــف الطاقــة االنتاجيــة
للمحطــة .أيضــاً قامــت شــركة (توزيــع) بتوقيــع عقــد مــع
الشــركة الســعودية لشــراكات الميــاه إلنشــاء محطــة
مســتقلة لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي مدينــة
الطائــف ،مــن خــال التحالــف مــع شــركة كوبــرا اإلســبانية
والــذي يشــمل تطويــر وتصميــم وبنــاء وتشــغيل وصيانــة
المحطــة ومــن ثــم نقــل الملكيــة للمشــروع إلــى جانب إنشــاء
البنيــة التحتيــة والمرافــق ذات الصلــة ومــن المتوقــع البــدء
فــي بنــاء المشــروع خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2020م.
تحــرص شــركة توزيــع علــى توســيع وتعزيــز نشــاطها ورفــع
مســتوى الخدمــات المقدمــة فــي جميــع المــدن الصناعيــة
فــي المملكــة والمعنيــة بعقــود حــق االنتفــاع مــع الهيئــة
الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة "مــدن".
كمــا تســعى سيســكو مــن خــال شــركاتها (كنداســة)
و (توزيــع) وباالســتفادة مــن خبراتهــا المكتســبة داخــل
المجموعــة للحصــول علــى بعــض المشــاريع المســتقبلية
المطروحــة مــن ضمــن خطــة خصخصــة قطــاع الميــاه
وذلــك بالشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص التــي تــم
طرحهــا مــن قبــل الدولــة تماشــياً مــع رؤيــة المملكــة 2030م.
إن مجلس إدارة شــركة سيســكو واإلدارة التنفيذية وجميع
األخــوة العامليــن فــي الشــركة والشــركات التابعــة والزميلــة
حريصــون كل الحــرص علــى بــذل كل الجهــد لزيــادة الحصــة
الســوقية للمجموعــة فــي االســواق المســتهدفة داخــل
المملكــة العربيــة الســعودية وخارجهــا مــن خــال توظيــف
أحــدث التقنيــات والخبــرات فــي المجــاالت المعنيــة،
وســوف نســتمر فــي مواجهــة التحديــات والمحافظــة علــى
ريــادة المجموعــة عــن طريــق اســتدعاء الطاقــات االبداعيــة
وتكاتــف الجهــود واالســتمرار فــي تنفيــذ إســتراتيجية
المجموعــة المتماشــية مــع رؤيــة المملكــة  2030ســعياً الــى
المحافظــة علــى انجــازات الشــركة ونجاحاتهــا المســتمرة.
ويطيــب لــي ختامــا أن اتقــدم بخالــص الشــكر وعظيــم
االمتنــان لكــم مســاهمينا الكــرام ولــكل مــن ســاهم فــي
تحقيق هذه االنجازات خالل العام 2019م ،ســائلين المولى
عــز وجــل أن يوفقنــا واالخــوة الزمــاء فــي مجلــس اإلدارة
وأعضــاء اللجــان واإلدارة التنفيذيــة لتفانيهــم وعملهــم
الجــاد وذلــك لتحقيــق الخيــر والنمــو واالســتقرار للمجموعــة.
أخوكم
محمد أحمد زينل علي رضا
هذا
رئيس مجلس اإلدارة
ولله الحمد
فقد ارتفعت
ايرادات الشركة بنسبة
 %19.6لتصل إلى 675.9
مليون ريال سعودي ،وبلغ
صافي الدخل  50,9مليون ريال
سعودي بنسبة ارتفاع %8,9
مقارنة بالعام الماضي
2018م.

المبيعات وإيرادات
األعمال

565

676

%20+

2018
2019

676

(ريال سعودي – بالماليين)

الدخل التشغيلي

صافي الربح

2018
2019

51
676

(ريال سعودي – بالماليين)

million

47

51

%9+

أداء الشركة خالل
العام 2019م

88

93

%6+

2018
2019

93

(ريال سعودي – بالماليين)

ربحية السهم

0.57

0.62

%9+

2018
2019

0.62

(ريال للسهم الواحد)

توزيعات أرباح

0.4

( 0.6المقترحة)

%50+
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2018
2019

0.6

(ريال للسهم الواحد)
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المبيعات وإيرادات األعمال

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

676

691

256

616

258
262
244

562
565
184
72+

111+

2015
2016
2017
2018
2019

2015
2016
2017
2018
2019
األرباح قبل الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء

صافي الدخل
91
90

310
299

نظرة عامة عن ألداء

290

)ريال سعودي – بالماليين(

59

271

47
51

260
19+

4+

2015
2016
2017
2018
2019

2015
2016
2017
2018
2019
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي
الشركة األم

القيمة السوقية
1,599

972
1,008
1,067
1,088
1,091

998
1013
930
885

3+

714+

2015
2016
2017
2018
2019

2015
2016
2017
2018
2019
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تحليل اقتصادي ألعمال الشركة
)ريال سعودي – بالماليين(

سجلت سيسكو نموا إيجابيا خالل العام 2019م حيث وصلت الى زيادة في اإليرادات بمبلغ قدره  111.2مليون ريال سعودي وبنسبة  ٪ 20عن العام السابق وزيادة في صافي الدخل
بمبلغ  4.2مليون ريال سعودي وبنسبة  .٪9وبهذا فقد حققت الشركة ثاني أعلى نتائج لاليرادات على اإلطالق في تاريخها بمبلغ  676مليون ريال سعودي ،أي أقل بنسبة  ٪2فقط
عن إيرادات العام 2016م البالغ  691مليون ريال سعودي .حيث كان المحرك الرئيسي لهذا النمو هو قطاع الموانئ ومحطة الحاويات حيث ارتفعت اإليرادات بنسبة  ٪30بسبب
التحسن في عدد الحاويات المناولة والتغيير اإليجابي في رسوم التفتيش الجمركي في  1مارس 2019م.
الجدول التالي يعرض تحليل موجز لنتائج العام 2019م ومقارنتها مع العام 2018م:
2019

2018

التغير

نسبة
التغير %

التوضيح

ايرادات

676

565

111

%20

ارتفــاع إﻳﺮادات ﻗﻄﺎع الموانــئ بمبلــغ  116مليــون ريــال ﺑﺴﺒﺐ ارتفــاع ﺣﺠﻢ
األعمــال ورســوم التفتيــش الجمركــي ،وانخفــاض فــي قطــاع الخدمــات
اللوجســتية بمبلــغ  3.7مليــون ريــال بســبب انخفــاض معــدل االشــغال .أمــا
إيــرادات أنظمــة الميــاه فشــهدت انخفــاض بمبلــغ  1.2مليــون ريــال.

التكاليف المباشرة

)(416

)(343

)(73

%21

اجمالي الربح

260

222

38

%17

مصروفات بيع وتوزيع ،ومصروفات
عمومية وادارية

)(167

)(134

)(33

%25

الدخل التشغيلي

93

88

5

%6

تكاليف التمويل

)(47

)(50

3

%6-

حصة الشركة من نتائج الشركات
الزميلة

27

24

3

%13

ايرادات اخرى

11

9

2

%22

الزكاة وضريبة الدخل

)(6

)(5

)(1

%20

صافي الربح للسنة

78

66

12

%18

حقوق االقلية

)(27

)(19

)(8

%42

صافي الربح العائد على
المساهمين في الشركة األم

51

47

4

%9

ريال سعودي/بالماليين

ارتفعــت التكاليــف المباشــرة بســبب زيــادة مخصــص اســتبدال األصــول وارتفــاع
حجــم األعمــال فــي مينــاء جــدة اإلســامي.

زيــادة فــي مصروفــات التشــغيل بســبب الزيــادة فــي مخصــص الديــون
المعدومــة ،والمصروفــات المتعلقــة بالموظفيــن ،ومصروفــات تطويــر األعمــال
والرســوم المهنيــة.

يعــود االنخفــاض فــي مصاريــف التمويــل إلــى انخفــاض إجمالــي الديــن مقارنــة
بالعــام الســابق وانخفــاض فــي معــدالت الفائــدة (الســايبور).

تحســن النتائــج التشــغيلية للشــركات الزميلــة (الشــركة الدوليــة لتوزيــع الميــاه
المحــدودة وشــركة الجبــر تالكــي الســعودية)

ارتفعــت اإليــرادات األخــرى نتيجــة لعكــس بعــض االلتزامــات القديمــة ،وفوائــد
ودائــع المرابحــة ،واســترداد بعــض الرســوم مــن وزارة العمــل.

التغييــرات فــي الحصــص الغيــر مســيطرة متوافقــة مــع النتائــج الفرديــة للشــركات
التابعة.
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قطاعات األعمال

8

011

قطاعات األعمال

تعمــل مجموعــة شــركات
سيســكو فــي ثــاث قطاعــات
هــذه
وتتميــز
رئيســية،
القطاعــات بالتنــوع المتــوازن
مــع المحافظــة علــى التنســيق
المســتمر والمشــترك بيــن
الشــركات فــي أعمالهــا والــذي
بــدوره يحافــظ علــى اســتقرار
األداء العــام للمجموعــة ،وهذا
التنــوع فــي القطاعــات وضــع
الشــركة فــي مكانــة تنافســية
جيــدة تمكنهــا مــن االســتفادة
مــن خبراتهــا فــي الفــرص
المســتقبلية
االســتثمارية
بطريقــة فعالــة.

قطاع

الموانئ

التطوير والبناء والتشغيل

قطاع الخدمات
اللوجستية والصناعية

تطوير وإدارة المراكز
والخدمات اللوجستية

قطاع أنظمة
المياه

التحلية ،التوزيع ،المعالجة وإدارة
نظم المياه المتكاملة

1

9

الشركات التابعة
الشــركات التابعــة هــي تلــك الشــركات التــي تمتلــك فيهــا سيســكو حصــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بنســبة أكثــر مــن  ،%50أو مــن خــال قــدرة سيســكو علــى التأثيــر فــي إدارة هــذه
الشــركات ،ويتــم توحيــد قوائمهــا الماليــة مــن ضمــن قوائــم سيســكو.
اسم الشركة ونشاطها

رأس المال

نسبة الملكية

مقرها
الرئيسي

الدولة محل التأسيس

شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ (مساهمة مقفلة)
تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها وخدمات
الشحن والمالحة والخدمات البحرية المساندة الالزمة وتزويد السفن بالماء
والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم واإلستثمار في
جميع األنشطة السابقة.

 333مليون ريـال

%53

جدة

السعودية

شركة محطة بوابة البحر األحمر

تطوير وانشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها وخدمات
الشحن والمالحة والخدمات البحرية المساندة الالزمة وتزويد السفن بالماء
والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم واإلستثمار في
جميع األنشطة السابقة.

 555مليون ريـال

%21.2

جدة

السعودية

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات

تخزين البضائع الواردة للمملكة والسيارات وتوفير ساحات لتخزين الحاويات
وعمليات المناولة والفحص الجمركي والتصدير وإعادة التصدير وتوفير
المستودعات وإعادة التغليف والتعبئة والتجميع للبضائع في الساحات
المفتوحة أو المستودعات المغلقة وتجزئتها ونقلها ومناولتها.

 140مليون ريـال

%76

جدة

السعودية

شركة كنداسة لخدمات المياه (مساهمة مقفلة)

يتمثل نشاط الشركة بشكل رئيسي في بناء وتشغيل محطات تحلية المياه
المالحة وتقديم الخدمات الفنية والهندسية فيما يتعلق بمشاريع المياه.

 77مليون ريـال

%65

جدة

السعودية

شركة تشغيل الخدمات المساندة

تشغيل مشاريع الخدمات في المدن الصناعية والمناطق اللوجستية والمتمثلة
في محطات الوقود وصيانة السيارات والخدمات المساندة للموانئ وتجارة
األجهزة والمعدات واآلالت الصناعية وقطع الغيار.
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 15مليون ريـال

%97

جدة

السعودية

الشركات الزميلة
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي تمتلك فيها سيسكو حصة  %50أو أقل وتقوم سيسكو بإدارتها باالشتراك مع شركائها اآلخرين ،وال يتم توحيد قوائمها المالية في قوائم
سيسكو ويتم إدراج نتائجها المالية تحت بند حصة الشركة في نتائج شركات زميلة محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية بالصافي.
اسم الشركة ونشاطها

نسبة الملكية

مقرها
الرئيسي

146
مليون ريـال

%50

جدة

21
مليون ريـال

%33.33

رأس المال

الشركة الدولية لتوزيع المياه
مقاوالت اإلنشاءات العامة وأعمال المياه والمجاري والري والصرف الصحي
وشبكات المياه وتصريف السيول واألعمال الميكانيكية ومحطات تقنية المياه
والمجاري ومحطات الضخ وصيانة وتشغيل مرافق المياه والمجاري وتشغيل
شبكات المياه بأنواعها.

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

تنفيذ عقود مقاوالت إنشاء وتشغيل وصيانة المستودعات والخدمات
اللوجستية لقطاع البتروكيماويات للمواد الصلبة والسائلة.

الجبيل

الدولة محل التأسيس

السعودية

السعودية

استثمارات اخرى:
	-تستثمر شركة سيسكو ما قيمته  2,5مليون دوالر ( 9,4مليون ريال تقريباً ) والذي يمثل نسبة  %1,17من رأس مال شركة جروث جايت كوربوريشن (البحرين) والبالغ 213,3
مليون دوالر أمريكي.
	-تمتلك شركة كنداسة لخدمات المياه ما نسبته  %49من رأس مال شركة خدمات المياه والبيئة السعودية.

	-تمتلك الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ما نسبته  %25من شركة زينمنت اس ايه فادوز.
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عرض أعمال الشركات التابعة والزميلة

انشئت عام 2009 :م
نوع الشركة  :مساهمة مقفلة
المقر الرئيس للشركة  :جده  ،السعودية
نشاط الشركة  :تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات للحاويات وكذلك أعمال
الحفر والردم
رأس المال  333,125 :مليون ريال
عدد األسهم  33.312.500 :قيمة السهم  10ريال
التأثير على أعمال سيسكو
ليس لها تأثير مباشر على نتائج األعمال حيث أن نشاطها الحالي يتمثل في االستثمار
في شركة محطة بوابة البحر األحمر.

)مجموع األسهم (33,312,500
سيسكو %53.0
 17,655,625سهم
شركة سيتي آيالند القابضة %20.0
 6,662,500سهم
شركة زينل للصناعات %16.0
 5,330,000سهم
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات %10.0
 3,331,250سهم
شركة زينل للصيانة %1
 333,125سهم
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تحليل األعمال:
انشئت عام  2007 :م
نوع الشركة  :ذات مسؤولية محدودة
المقر الرئيس للشركة  :جده  ،السعودية
نشاط الشركة  :تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات للحاويات وكذلك أعمال
الحفر والردم
رأس المال  555,207 :مليون ريال
عدد األسهم  555,207 :حصة قيمة الحصة 1000ريال

)مجموع األسهم (555,207
شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ %60.0
 333,125سهم
الشركة السعودية للخدمات الصناعية %21.2
 117,704سهم

 44,416سهم
شركة زينل للصناعات %6.8
 37,754سهم
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات %4.0
التأثير على أعمال سيسكو
إيرادات

%74.6
اجمالي الموجودات

%65.6
صافي االرباح

%82.8
14

بلــغ إجمالــي عــدد الحاويــات التــي تمــت مناولتهــا خــال العــام 2019م بواســطة
محطــات الحاويــات الرئيســية فــي المملكــة حوالــي  8,94مليــون حاويــة قياســية،
ـجال بذلــك نمــواً بنســبة  ٪3عــن العــام 2018م ،ويعــود هــذا النمــو بشــكل رئيســي
مسـ ً
الــى زيــادة حجــم البضائــع الصــادرة والــواردة بنســبة  .%11أمــا بالنســبة لحاويــات
المســافنة ،وهــي تشــكل مــا نســبته  %43مــن أجمالــي عــدد الحاويــات فقــد شــهد
إنخفاضــاً بنســبة  %6عــن العــام الســابق.
إرتفــع إجمالــي عــدد الحاويــات المســتوردة فــي مينــاء جــدة اإلســامي ومينــاء الملــك
عبــد اللــه بمقــدار ( %12مــن  1,22مليــون حاويــة قياســية فــي العــام 2018م إلــى 1,36
مليــون حاويــة قياســية فــي العــام 2019م) .أمــا بالنســبة لعــدد الحاويــات المصــدرة
(ســواء المعبــأة أو الفارغــة) شــهد أيضــاً إرتفاعــاً قــدره ( %11مــن  1.2مليــون حاويــة
قياســية فــي العــام 2018م إلــى  1.4مليــون حاويــة قياســية فــي العــام 2019م) ،وعــوض
هــذا اإلرتفــاع فــي الحاويــات الصــادره والــوارده اإلنخفــاض فــي حاويــات المســافنة
والــذي إنخفــض بنســبة ( %7مــن  3,9مليــون حاويــة قياســية فــي عــام  2018إلــى 3.7
مليــون حاويــة قياســية فــي عــام .)2019
بلــغ إجمالــي عــدد الحاويــات التــي تمــت مناولتهــا فــي مينــاء جــدة اإلســامي فــي
العــام 2019م مقــدار  4.5مليــون حاويــة قياســية بإرتفــاع نســبته  %8مقارنــة بالعــام
2018م .باإلضافــة إلــى ذلــك ارتفــع إجمالــي حجــم مناولــة الحاويــات الخاصــة بنشــاط
المســافنة فــي مينــاء جــدة اإلســامي بنســبة .%3

شركة سيتي آيالند القابضة %8.0

 22,208سهم

شــهدت المملكــة انخفاضــاً طفيفــاً فــي نمــو الناتــج االجمالــي المحلــي مــن الربــع
الثالــث مــن العــام 2019م بالرغــم مــن التوقعــات فــي الربــع االول والثانــي التــي تشــير
الــى ارتفــاع النمــو .ويأتــي ذلــك انعكاســاً لقــرار منظمــة أوبــك الخــاص بتوزيعــات
الحصــص الجديــدة إلنتــاج النفــط ،القــرار الــذي تقــوده المملكــة ســعياً إلســتقرار أســعار
النفــط عالميــاً.

شــهدت شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر نمــواً بنســبة  %24فــي العــام 2019م حيــث
بلــغ مجمــوع عــدد الحاويــات المناولــة (ســواء مســتوردة أو مصــدرة أو بالمســافنة)
 1,94مليــون حاويــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ارتفعــت الحصــة الســوقية للشــركة فــي مينــاء
جــدة اإلســامي مــن  ٪ 37فــي العــام 2018م الــى  ٪ 43فــي العــام 2019م .كذلــك
إرتفــع حجــم الحاويــات الصــادرة والــواردة بنســبة  0.98( %23مليــون حاويــة قياســية)
مــع زيــادة عــدد الحاويــات الصــادرة بنســبة  %26وزيــادة عــدد الحاويــات الــواردة بنســبة
 .%20وإرتفــع حجــم حاويــات المســافنة بنســبة  %30إلــى  0.93مليــون حاويــة قياســية.
وفــي العــام 2019م شــهدت المحطــة أكبــر عــدد لهــا مــن مناولــة الحاويــات الســنوية
( 1,94مليــون حاويــة قياســية) حيــث بلــغ شــهر مايــو أعلــى عــدد الحاويــات التــي تمــت
مناولتهــا فــي المحطــة منــذ بــدء العمليــات فــي العــام 2009م بمقــدار  196,000حاويــة
قياســية .كمــا اســتقبلت المحطــة أكبــر عــدد ســفن منــذ بــدأ العمليــات بمقــدار 747
ســفينة فــي العــام 2019م.
ارتفــع معــدل اســتقبال الســفن العمالقــة فــي العــام 2019م بنســبة  %33مقارنــة بالعام
2018م حيــث بلــغ عــدد الســفن العمالقــة  226ســفينة مقابــل  170ســفينة فــي العــام
الســابق .ومــن المتوقــع زيــادة أعــداد الســفن العمالقــة فــي الســنوات القادمــة مــع
زيــادة الطلــب عليهــا مــن قبــل شــركات المالحــة والــذي ســيؤثر ايجابيــاً علــى خطــوط
النقــل عــن طريــق البحــر األحمــر.
وحرصــاً مــن ادارة شــركة محطــة بوابــة البحــر األحمــر علــى زيــادة حصتهــا الســوقية
بــدأت بعمــل العديــد مــن المبــادرات لتحســين تجربــة العمــاء ووالؤهــم والتــي تهتــم
بالمســتوردين والتجــار المحلييــن لزيــادة حصــة المحطــة الســوقية ،وذلــك مــن خــال
تطبيــق نظــام إدارة العالقــات ،واالتصــال الهاتفــي ،وزيــادة االجتماعــات ،وخدمــة مــن
البــاب إلــى البــاب ،والبوابــة اإللكترونيــة.

الحصة السوقية لمحطة بوابة البحر األحمر

محطة بوابة البحر األحمر

آخرين

2019

%56

%43

2018

%63

%37

2017

%68

%32

2016

%63

%37

2015

%63

%37

حاويات بوابة البحراألحمر
المسافنة
2019
2018
2017
2016
2015
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التصدير

االستيراد
956

481
504

762

383
420

652

362
335
505
462
512
506

630

532
15

تحليل األعمال:

انشئت عام  1999 :م
نوع الشركة  :ذات مسؤولية محدودة
المقر الرئيس للشركة  :جده  ،السعودية
نشاط الشركة  :إدارة وتشغيل مشروع منطقة االيداع وإعادة التصدير المقام على
.األرض المستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي
رأس المال  140 :مليون ريال
عدد األسهم  140،000 :قيمة الحصة  10،000ريال سعودي

سيسكو %76.0

)مجموع األسهم (140,000

كان العــام 2019م هــو العــام األميــز مــن نوعــه لشــركة لوجــي بوينــت ،حيــث تمــت
اتفاقيــات فــي قطاعــات مهمــة مثــل البتروكيماويــات والتجــارة اإللكترونيــة ،باإلضافــة
إلــى حلــول جديــدة متعــددة الوســائط مثــل انشــاء ممــرات غيــر مجمركــة بيــن الشــحن
الجــوي والبحــري وشــاحنات النقــل العابــرة للحــدود .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم إدخــال
ســوق دول مجلــس التعــاون الخليجــي ضمــن نطــاق عمــاء لوجــي بوينــت.
وبالنســبة للمســتودعات :بقيــت نســبة اإلشــغال بالمســتودعات فــي منطقــة اإليــداع
وإعــادة التصديــر ثابتــة عنــد  ٪98مقارنــة بعــام 2018م ،ومــع ذلــك كان هنــاك تحســن
نوعــي مــن خــال إدخــال عمالقــة التجــارة اإللكترونيــة اإلقليميــة والدوليــة الــى قائمــة
العمــاء .ويظــل الطلــب علــى ســاحات التخزيــن المغلقــة والمفتوحــة قويــاً  ،حيــث
تعمــل الشــركة كمــزود للحلــول اللوجســتية المتكاملــة مــن خــال زيــادة ســعة التخزيــن
واســتخدام الخدمــات ذات القيمــة المضافــة للعمــاء والــذي يــؤدي بــدوره الــى زيــادة
اإليــرادات.
الســاحات المفتوحــة :مــن ناحيــة أخــرى ،اســتمر االنخفــاض فــي الطلــب علــى تأجيــر
الســاحات للســنة الثالثــة علــى التوالــي ،حيــث ظل شــغل ســاحة اإليداع وإعــادة التصدير
المفتوحــة لتأجيــر الســيارات متأثــراً بهــذا االنخفــاض .باإلضافــة إلــى ذلــك ضعــف قطــاع
البنــاء خــال العــام أدى الــى انخفــاض معــدالت ايجــار الســاحات المفتوحــة.

 106,400سهم
شركة زينل للصناعات %24.0
 33,600سهم

التأثير على أعمال سيسكو
إيرادات

%7.2

اجمالي الموجودات

%16
صافي االرباح

%9
16

علــى الرغــم مــن تباطــؤ نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ســجل مينــاء جــدة اإلســامي
زيــادة طفيفــة فــي إجمالــي عــدد حمــوالت الســفن فــي العــام 2019م .وتعــزى هــذه
الزيــادة إلــى ارتفــاع النمــو فــي البضائــع العامــة ،تدفــق المركبــات والثــروة الحيوانيــة.
ارتفعــت أحجــام التدفقــات بنســبة  ٪ 21مــن  361,645إلــى  .437,584أيضــاً حــدث نمــو
عــدد الحاويــات بنســبة  ٪7.7مــن  4.1مليــون حاويــة قياســية فــي العــام الســابق إلــى
 4.4مليــون حاويــة قياســية.

شــهد العام 2019م توقيع عقود إيجار جديدة طويلة األجل مع عمالء المســتودعات
والســاحات ،ممــا يبشــر بالخيــر بالنســبة لمنطقــة اإليــداع وإعــادة التصديــر ليــس فقــط
مــن حيــث األعمــال المحققــة ولكــن أيضــاً مــن حيــث تطويــر األعمــال فــي القطاعــات
االســتراتيجية مثــل التجــارة اإللكترونيــة والبتروكيماويــات.

الجوائز والتقدير

تــم تكريــم ـــشركة لوجــي بوينــت لمســاهمتها التــي قدمتهــا للخدمــات الصناعيــة
بشــكل عــام وســوق الخدمــات اللوجســتية فــي المملكــة العربيــة الســعودية
بشــكل خــاص .جــاء هــذا التكريــم علــى شــكل جوائــز مرموقــة:
 .1سلســلة التوريــد والخدمــات اللوجســتية ( )SeaTradeللعــام  2019للشــرق
األوســط وشــبه القــارة الهنديــة وأفريقيــا (جائــزة ســيتريد :)2019
فــازت لوجــي بوينــت بهــذه الجائــزة عــن تطويــر منشــآت لوجســتية متكاملــة فــي
جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية ،وتحقيــق مســتويات خدمــة تنافســية دوليــاً
وتحســين الكفــاءة فــي التجــارة البحريــة وسلســلة التوريــد فــي المملكــة .حيــث تــم
التكريــم ألن الشــركة ســاهمت فــي جعــل المملكــة العربيــة الســعودية مركــزاَ رئيســياً
فــي سلســلة الخدمــات اللوجســتية عالميــاً.
 .2شــركة المناطــق اللوجســتية المتكاملــة لعــام  2019لمنطقــة الشــرق األوســط
(جائــزة الخدمــات اللوجســتية المتكاملــة):
فــازت لوجــي بوينــت بهــذه الجائــزة لقدرتهــا علــى توفيــر خدمــات متقدمــة ومتكاملــة
عاليــة الجــودة فــي مينــاء جــدة اإلســامي وخارجــه ،كمــا إنهــا تعكــس قــوة لوجــي
بوينــت فــي توفيــر خدمــات لوجســتية متكاملــة للعمــاء.

سيسكو  -التقرير السنوي 2019
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تحليل األعمال:

انشئت عام  2004 :م
نوع الشركة  :ذات مسؤولية محدودة
المقر الرئيس للشركة  :جده ،الرياض ،السعودية
نشاط الشركة  :تطوير وتشغيل المدن الصناعية وإنشاء وتشغيل المطاعم ومراكز
التموين والمراكز الترفيهية وإقامة محطات الوقود وورش خدمات وصيانة السيارات.
رأس المال  15 :مليون ريـال
عدد األسهم  15,000 :قيمة الحصة  1000ريال سعودي

سيسكو %97.0

)مجموع األسهم (15,000

 14,550سهم
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات %3.0
 450سهم

التأثير على أعمال سيسكو
إيرادات

%4.6

اجمالي الموجودات

%2.0
صافي االرباح

%0.1
18

خــال العــام 2019م ســجلت شــركة تشــغيل الخدمــات المســاندة المحــدودة (اســناد)
نمــواً فــي جميــع قطاعاتهــا بمــا فــي ذلــك المركبــات والحاويــات والخدمــات العامــة.
ظــل التركيــز منصبــاً علــى تحســين قــدرة وكفــاءة جميــع العمليــات التــي يتــم تقديمهــا
كجــزء مــن خدمــات القيمــة المضافــة بالتعــاون مــع شــركة لوجــي بوينــت ،وبالنظــر إلــى
هــذه الغايــة ،تــم االســتثمار فــي القــوى العاملــة والمركبــات واآلالت.
أثبتــت الشــركة فعاليتهــا فــي تقديــم مســتويات مرضيــة مــن الخدمــة التشــغيلية
والمحافظــة عليهــا فــي أعمــال التصديــر للبتروكيماويــات ،بينمــا تمكّ نــت أيضــاً مــن
ـام
توســيع نطــاق األعمــال التجاريــة لخدمــة "مــن البــاب إلــى البــاب" وهــو قطــاع متنـ ٍ
لشــركة اســناد .ال تــزال خدمــات القيمــة المضافــة العاديــة مثــل وضــع الملصقــات
والتعبئــة والتغليــف وإعــادة التعبئــة والتخزيــن البــارد مطلوبــة مــن شــركات األغذيــة
وشــركات التجزئــة متعــددة الجنســيات ،وبالتالــي تظــل دائمــاً فــي مجــال التحســين
المســتمر.
العــام 2019م هــو العــام الثانــي مــن عمليــات الشــركة فــي مركــز الخدمــات اللوجســتية
"مــدن  "1بمدينــة جــدة ،حيــث بلغــت نســبة اســتخدام ســاحة الشــاحنات  .٪45مــع
العلــم أن المشــاكل المتعلقــة بالبنيــة التحتيــة فــي المنطقــة حالــت دون تحقيــق
نســبة إشــغال مرتفعــة ،ومــع ذلــك فقــد تــم حــل هــذه المســائل خــال الســنة ،مــن
المتوقــع أن يتــم اســتخدام إمكانيــات ســاحة الشــاحنات ومركــز اللوجســتيات بالكامــل
فــي الســنوات القادمــة .باإلضافــة إلــى ذلــك قامــت شــركة اســناد باســتثمارات لضمــان
تعامــل الشــركة بصــورة جيــدة مــع األعمــال اإلضافيــة التــي تــم إنشــاؤها فــي لوجــي
بوينــت وفــي مركــز الخدمــات اللوجســتية بجــدة .وســوف تحتــاج إلــى أن تكــون هــذه
العمليــة مســتمرة بحيــث يتــم تحويــل النجاحــات الصعبــة التــي خاضتهــا الشــركة علــى
الجبهــة التجاريــة إلــى نقــاط قــوة تجاريــة طويلــة األجــل.
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تحليل األعمال:

انشئت عام  2004 :م
نوع الشركة  :ذات مسؤولية محدودة
المقر الرئيس للشركة  :الجبيل ،السعودية
نشاط الشركة  :التعبئة وتغليف وتخزين ومناولة وتوزيع المواد والمنتجات
البتروكيماوية والمواد الخطرة.
رأس المال  21.099 :مليون ريـال
عدد األسهم 21.099 :قيمة الحصة  1000ريال سعودي

سيسكو %33.3

)مجموع األسهم (21,099

 7,033سهم

تضــع الشــركة النمــو علــى قمــة أولوياتهــا حيــث تســعى جاهــدة لبنــاء عالقــات جيــدة
مــع عمالئهــا الحالييــن علــى أســاس مربــح للطرفيــن كمــا تحــاول دائمــاً تقديــم حلــول
ذات قيمــة مضافــة حتــى تتمكــن مــن توســيع نطاقهــا الحالــي والحصــول علــى أعمــال
إضافيــة.
كمــا حصلــت الشــركة علــى شــهادة  IMSمــن إنترتيــك (معاييــر ،)14001 ,45001 ,9001
وكجــزء مــن التــزام الشــركة بالمســؤولية االجتماعيــة نظمــت حمــات تدعــم البيئــة
المســتقرة والخاليــة مــن النفايــات فــي كل مــن الجبيــل ،رابــغ ،وجــدة مــن خــال التعــاون
مــع عمالئهــا والمــدارس المحليــة.

شركة ازميل (مجموعة الجبر) %26.7

تضــع الشــركة ســامة الموظفيــن ضمــن أولوياتهــا ،حيــث أطلقــت الشــركة مبــادرة
الســامة الجديــدة "برنامــج قانــون ســامة العمــل" فــي جميــع مواقــع مشــاريعها
داخــل المملكــة العربيــة الســعودية .وخــال شــهر نوفمبــر منحــت شــركة ســابك
شــهادة تقديــر لشــركة الجبــر تالكــي الســعودية خــال اليــوم الســنوي الســادس
للمقاوليــن.

عبد اللطيف مجاهد %6.7

ازداد الطلــب علــى القــوى العاملــة مــع حصــول الشــركة علــى عقــود جديــدة حيــث
ارتفــع عــدد الموظفيــن بنســبة  ٪3.2مــن  1774موظفــاً إلــى .1830

شركة الفرد تالكي %33.3
 7,033سهم

 5,627سهم
 1,406سهم

التأثير على أعمال سيسكو
ال يوجد ،حيث أن نتائج اعمال شركة اس ايه تالكي السعودية المحدودة ال تدمج ضمن
نتائج سيسكو الموحدة ،ويتم فقط إدراج حصة سيسكو من صافي نتائج األعمال.
إيرادات

258.9
مليون ريال

اجمالي الموجودات

189
مليون ريال

صافي االرباح

38.4
مليون ريال
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علــى الرغــم مــن التحديــات والمنافســة الشــديدة التــي واجهتهــا شــركة الجبــر تالكــي
الســعودية الــى أن عــام 2019م كان مــرة أخــرى عامــاً مميــزا لنمــو الشــركة حيــث
حافظــت شــركة الجبــر تالكــي الســعودية علــى ترســيخ مكانتهــا كشــريك موثــوق فــي
إدارة سلســة االمــدادات للصناعــات البتروكيماويــة .كمــا واصلــت الشــركة نموهــا
التصاعــدي مــن خــال تأميــن خمســة عقــود وذلــك بتجديــد أربعــة مشــاريع (ســابك
بــي إل إف ،إبــن زهــر ،إبــن ســينا ،تصنيــع) وأيضــا الحصــول علــى عقــد جديــد مــع شــركة
صــدارة .والجديــر بالذكــر أن نجــاح الشــركة يكمــن فــي العمــل كفريــق واحــد والمثابــرة
لتحقيــق رؤيــة وأهــداف الشــركة.
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تحليل األعمال:
تعتبــر شــركة كنداســة مــن أوائــل شــركات القطــاع الخــاص التــي تســتثمر فــي انتــاج
وتحليــة الميــاه الصالحــة للشــرب بالمملكــة العربيــة الســعودية عــن طريــق تحليــة
ميــاه البحــر التــي يتــم توصيلهــا للمنطقــة الصناعيــة بمدينــة جــدة وبعــض المجمعــات
التجاريــة والســكنية الرئيســية.

انشئت عام 2000 :م
نوع الشركة  :شركة مساهمة مغلقة
المقر الرئيس للشركة  :جده ،السعودية
نشاط الشركة  :بناء وتشغيل محطات تحلية المياه وتوزيع المياهالبتروكيماوية والمواد
الخطرة.
رأس المال  77,3 :مليون ريـال
عدد األسهم  7.730.000 :قيمة السهم  10ريال سعودي

وتظــل شــركة كنداســة هــي الشــركة الرائــدة فــي قطــاع أنظمــة الميــاه بالرغــم مــن
وجــود شــركات حديثــة ودخــول العديــد مــن المنافســين الجــدد فــي هــذا القطــاع
وذلــك بالمحافظــة علــى حصتهــا الســوقية التــي بلغــت حوالــي  ٪65مــن اجمالــي
الميــاه المــزودة للعمــاء الصناعييــن وتطمــح الشــركة إلــى أن ترفــع هــذه النســبة حتــى
تصــل إلــى  %80خــال الخمــس ســنوات القادمــة مــن خــال تطويــر مشــاريع جديــدة.
بلــغ إجمالــي الكميــات المباعــة مــن الميــاه خــال العــام 2019م الــى  16.6مليــون م
مقارنــة بالعــام الماضــي الــذي بلــغ  17.24مليــون م 3ويعــود ســبب انخفــاض المبيعــات
إلــى الوضــع االقتصــادي فــي المملكــة باإلضافــة إلــى انخفــاض الطلــب علــى الميــاه
فــي المــدن الصناعيــة التــي تخدمهــا شــركة كنداســة.

3

تبلــغ الطاقــة االنتاجيــة التصميميــة للشــركة  24.6مليــون م 3وخــال عــام 2019م تــم
اســتغالل  %67.5منهــا.
سيسكو %65.0

)مجموع األسهم (7,730,000

 5,024,500سهم
شركة محمد عبد اللطيف جميل المحدودة %35.0
 2,705,500سهم

التأثير على أعمال سيسكو
إيرادات

%8.1

تســتخدم كنداســة فــي محطاتهــا لتحليــة الميــاه تقنيــة التناضــح العكســي وهــي
تكنولوجيــا فعالــة والتــي تعتبــر ذات تكلفــة مناســبة عطفــاً علــى كميــات اإلنتــاج،
وتســتهلك معــدالت مناســبة للطاقــة وأقــل تأثيــراً علــى البيئــة إضافــة إلــى ذلــك فــإن
الشــركة قامــت بتركيــب أنظمــة معالجــة أوليــة للميــاه المالحــة مــن خــال مرشــحات
مزدوجــة ذات تقنيــة عاليــة إلضافــة مرحلــة متقدمــة مــن تصفيــة الميــاه الداخلــة
للمحطــة بحيــث ال تتأثــر بالتغيــرات الموســمية لنوعيــة ميــاه البحــر .كمــا تنتــج شــركة
كنداســة ميــاه محــاه بجــودة عاليــة تتوافــق مــع المعاييــر التــي وضعتهــا منظمــة
الصحــة العالميــة وهيئــة المواصفــات والمقاييــس الســعودية (ساســو).
مبيعات المياه

18.3
17.2
16.6

اجمالي الموجودات

خــال العــام 2019م أنهــت كنداســة العمــل علــى إنشــاء محطــة مدينــة رابــغ بســعة
 6,000م 3يوميــاً (والتــي يمكــن زيادتهــا إلــى  12,000م 3يوميــا) والتــي بــدأت عملياتهــا
فــي شــهر يوليــو مــن نفــس العــام .فــي نهايــة عــام 2019م كانــت مبيعــات محطــة رابــغ
بمعــدل  3,000م 3يوميــا وهــو مــا يقــارب نصــف الطاقــة االنتاجيــة للمحطــة.

20.0
19.8

%13.6

قامــت شــركة كنداســة بالتوســع فــي أعمالهــا فــي العــام 2019م مــن خــال بيــع الميــاه
للمدينــة الصناعيــة الثالثــة بجــدة والســعي الــى االســتثمار فــي مشــاريع جديــدة لمقابلة
االنخفــاض فــي مبيعــات المدينــة الصناعيــة االولــى بجــدة.

صافي االرباح

22

2015
2016
2017
2018
2019

%5.4
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تحليل األعمال:
تعمــل شــركة توزيــع علــى توفيــر الميــاه الصالحــة للشــرب للمــدن الصناعيــة بجــدة
والريــاض والقصيــم وذلــك بعــد حصولهــا علــى عقــد امتيــاز مــن هيئــة المــدن الصناعيــة
الســعودية (مــدن) ،ويشــمل عقــد االمتيــاز إنشــاء وتطويــر وتشــغيل شــبكات الميــاه
ومحطــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة بالريــاض
والمدينــة الصناعيــة األولــى بالقصيــم.

انشئت عام 2006 :م
نوع الشركة  :ذات مسؤولية محدودة
المقر الرئيس للشركة  :جده  ،الرياض ,القصيم  -السعودية
نشاط الشركة  :توزيع المياه الصالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي واستخدام
تدوير إعادة المياه للري
رأس المال  146 :مليون ريال
قيمة السهم  1,000 :ريال سعودي
عدد الحصص  146,000 :قيمة الحصة  1,000ريال سعودي

)مجموع األسهم (146,000
سيسكو %50

اســتمرت الشــركة الدوليــة لتوزيــع الميــاه بالتوســع فــي تغطيــة المناطــق الصناعيــة
حيــث حصلــت علــى عقــود إلدارة وتشــغيل شــبكات الميــاه والصــرف فــي مــدن
صناعيــة جديــدة فــي مختلــف مناطــق المملكــة العربيــة الســعودية (جــدة ،الريــاض،
والقصيــم) .كمــا أن الشــركة مــن أوائــل الشــركات الناجحــة فــي مشــروع خصخصــة
قطــاع الميــاه فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
باإلضافــة إلــى ذلــك قامــت شــركة توزيــع فــي نهايــة عــام 2016م بعمــل اتفــاق مشــترك
وحــق امتيــاز مــع شــركة أكوابــور البرتغاليــة لتوفيــر خدمــات اإلدارة والصيانــة والتشــغيل
فــي المدينــة الصناعيــة الثانيــة والثالثــة بجــده ممــا ســاهم فــي ارتفــاع اإليــرادات للعــام
2019م.
تماشــياً مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية  2030وتفعيــل دور القطــاع الخــاص فــي
برامــج الخصخصــة ،فقــد ظفــرت شــركة توزيــع تضامنــاً مــع شــركة كوبــرا االســبانية فــي
نهايــة عــام  2019م بالفــوز بمناقصــة لتطويــر وإنشــاء وتشــغيل وصيانــة محطــة معالجــة
ميــاه الصــرف الصحــي بمدينــة الطائــف بعقــد يمتــد لمــدة  25عــام .وســتبدأ االعمــال
اإلنشــائية للمشــروع خــال الربــع الثانــي لعــام 2020م بــإذن اللــه.

 73,000سهم
شركة اميوتر (احدى شركات اميانتيت) %50
 73,000سهم
التأثير على أعمال سيسكو
ال يوجد ،حيث أن نتائج اعمال شركة توزيع ال تدمج ضمن نتائج سيسكو الموحدة ،فانه
يتم فقط إدراج نصيب سيسكو من صافي نتائج األعمال

المياه الصالحة
للشرب

إيرادات

2019

مليون ريال

المتر المكعب (ماليين)

2018

263.3

اجمالي الموجودات

2017

صافي االرباح

26.6
مليون ريال

24

2016

مليون ريال

2015

270.8

مياه الصرف
الصحي

المياه المعاد
تدويرها

13

1

12

1

12

2

1

1

29

11

10

28

28

26

26
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التحليل المالي

26

022

المؤشرات المالية
األصول طويلة األجل

القروض طويلة األجل

رأس المال العامل

2,507

2,482

2,477

2,476

986
952
951
852
781

2,338

2,318

2,358

2,398
2,364

111+

71-

112+

2,179
293
296

260

172
158

222
199
93
88
47

2019
2018
2017
2016
2015

2019
2018
2017
2016
2015

2019
2018
2017
2016
2015

مجمل الربح

الدخل التشغيلي

38+

5+

2019
2018
2017
2016
2015

2019
2018
2017
2016
2015

االيرادات -قطاع االعمال
قطاع
الموانئ

قطاع الخدمات
اللوجستية والصناعية

2019

80

قطاع أنظمة
المياه
504

92

2018

84

388

93

2017

369

98
94

2016

106
102

2015

106
101

483

410
27

قائمة المركز المالي

ر.س .باآلالف

2019

18 – 19
نسبة التغير
%

2018

2017

2016

2015

الموجودات
الموجودات المتداولة:
نقد وما في حكمه

295,101

63.4

180,584

150,708

195,404

252,669

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

111,274

5.7-

117,953

101,588

113,962

118,565

مخزون

18,172

14.7-

21,303

25,503

31,120

37,172

424,546

32.7

319,840

277,799

340,486

408,406

الموجودات غير المتداولة:
156,737

6.1

147,792

180,297

117,473

114,542

استثمارات
ممتلكات ،آالت ومعدات

1,008,201

3.1-

1,039,960

1,079,520

892,863

707,654

موجودات حق االستخدام

241,825

100

-

-

-

-

االصول االخرى طويلة االجل

1,074,792

2,481,556

8.125

1,170,143

1,247,218

1,307,795

1,369,898

إجمالي الموجودات

2,906,102

8.5

2,357,895

2,507,036

2,318,131

2,192,093

2,677,735

2,784,835

2,658,617

2,600,499

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة:
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

189,769

18.2

160,605

161,938

144,520

149,612

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

240,712

56.9

153,414

146,391

116,018

112,483

430,480

37.1

314,019

308,329

260,538

262,094

المطلوبات غير المتداولة:
الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

540,390

22.7-

699,027

839,710

836,402

838,185

مطلوبات أخرى طويلة األجل

87,641

32.7

66,042

66,041

54,602

44,674

التزام إيجار

217,086

100

-

-

-

-

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

39,470

884,587

45

11.7

27,216

792,285

26,693

932,444

21,884

912,888

21,639

904,498

حقوق الملكية
رأس المال

816,000

-

816,000

816,000

680,000

680,000

عالوة إصدار

36,409

-

36,409

36,409

36,409

36,409

االحتياطيات

76,383

7.1

71,290

66,616

59,629

45,815

احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع

)(9,517

261.1-

5,907

10,697

8,061

13,152

األرباح(/الخسائر) المتراكمة

171,818

8.3

158,627

137,569

224,218

196,638

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

1,091,093

0.3

1,088,233

1,067,292

1,008,317

972,014

مجموع حقوق الملكية

1,591,035

1.2

1,571,431

1,544,061

1,485,192

1,433,907

2,906,102

8.5

2,677,735

2,784,835

2,658,617

2,600,499

حقوق الملكية غير المسيطرة

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

28

499,942

3.5

483,198

476,769

476,875

461,893

قائمة المركز المالي
)تحليل أفقي(

يستخدم التحليل األفقي أرقام العام  2015كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة.

ر.س .باآلالف

2019

2018

2017

2016

2015

الموجودات
الموجودات المتداولة:
نقد وما في حكمه

117

71

60

77

100

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

94

99

86

96

100

مخزون

49

57

69

84

100

104

78

68

83

100

الموجودات غير المتداولة:
استثمارات

137

129

157

103

100

ممتلكات ،آالت ومعدات

142

147

153

126

100

موجودات حق االستخدام

-

-

-

-

-

االصول االخرى طويلة االجل

78

85

91

95

100

إجمالي الموجودات

113

108

114

106

100

112

103

107

102

100

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة:
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

127

107

108

97

100

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

214

136

130

103

100

164

120

118

99

100

المطلوبات غير المتداولة:
الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

64

83

100

100

100

مطلوبات أخرى طويلة األجل

196

148

148

122

100

-

-

-

-

-

182

126

123

101

100

98

88

103

101

100

التزام إيجار
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم:
رأس المال

120

120

120

100

100

عالوة إصدار

100

100

100

100

100

االحتياطيات

167

156

145

130

100

احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع

()72

45

81

61

100

األرباح(/الخسائر) المتراكمة

87

81

70

114

100

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

112

112

110

104

100

اجمالي حقوق الملكية

111

110

108

104

100

حقوق الملكية غير المسيطرة

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

108

112
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105

103

103

107

103

102

100

100

29

قائمة المركز المالي
)تحليل عمودي(

يستخدم التحليل العمودي اجمالي الموجودات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام .
2019

2018

2017

2016

2015

الموجودات
الموجودات المتداولة:
نقد وما في حكمه

10.2

6.7

5.4

7.3

9.7

ذمم مدينة وأرصدة مدينة أخرى

3.8

4.4

3.6

4.3

4.6

مخزون

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

14.6

11.9

10.0

12.8

15.7

الموجودات غير المتداولة:
استثمارات

5.4

5.5

6.5

4.4

4.4

ممتلكات ،آالت ومعدات

34.7

38.8

38.8

33.6

27.2

موجودات حق االستخدام

8.3

-

-

-

-

االصول االخرى طويلة االجل

37.0

43.8

44.7

49.2

52.7

إجمالي الموجودات

85.4

88.1

90.0

87.2

84.3

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة:
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

6.5

6.0

5.7

5.4

5.8

الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

8.3

5.7

5.3

4.4

4.3

14.8

11.7

11.0

9.8

10.1

المطلوبات غير المتداولة:
الجزء غير المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية

18.6

26.1

30.2

31.5

32.1

مطلوبات أخرى طويلة األجل

3.0

2.5

2.4

2.1

1.7

التزام إيجار

7.5

-

-

-

-

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1.4

1.0

1.0

0.8

0.8

30.4

29.6

33.6

34.4

34.6

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم:
رأس المال

28.1

30.5

29.3

25.6

26.1

عالوة إصدار

1.3

1.4

1.3

1.4

1.4

االحتياطيات

2.6

2.7

2.4

2.2

1.8

احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع

0.3-

0.2

0.4

0.3

0.5

األرباح(/الخسائر) المتراكمة

5.9

5.9

4.9

8.4

7.6

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

37.5

40.7

38.3

37.9

37.4

18.0

17.1

17.9

اجمالي حقوق الملكية

54.7

58.7

55.4

55.8

55.3

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

حقوق الملكية غير المسيطرة

30

17.2

17.9

قائمة الدخ ــل

2019

18-19
نسبة التغير
%

2018

2017

2016

2015

تكاليف مباشرة

675,884

()415,577

19.7

21.3

564,705

562,407

690,772

616,084

ر.س .باآلالف
ايرادات

()342,639

()363,720

()398,063

()320,276

الربح االجمالي

260,307

17.2

222,066

198,687

292,709

295,808

مصاريف بيع و توزيع

()32,863

100.4

()16,395

()19,467

()13,287

()14,220

مصاريف عمومية و إدارية

()134,036

14.0

()117,592

()105,300

()121,439

()109,444

مجمل الربح التشغيلي

93,408

6.1

88,078

73,920

157,983

172,145

تكاليف تمويل

()47,727

6-

()50,780

()34,994

()36,279

()34,353

27,372

15.3

23,745

20,736

11,650

9,066

10,818

16.5

9,283

28,162

12,013

2,124

83,872

19.3

70,327

87,824

145,367

148,981

-

-

-

1,074

صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

83,872

19.3

70,327

87,824

145,367

150,055

الزكاة وضريبة الدخل

()5,993

24.7

()4,806

()6,702

()9,330

()8,120

صافي الدخل للمجموعة

77,879

18.9

65,520

81,122

136,037

141,936

حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية ،
بالصافي
إيرادات أخرى(/مصروفات) ،بالصافي

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق
الملكية غير المسيطرة
صافي الخسارة للفترة /للسنة من العمليات المتوقفة

-

العائد الى:
الحصص غير المسيطرة

26,956

43.6

18,775

22,311

45,781

51,427

المساهمين في الشركة األم

50,923

8.9

46,745

58,811

90,256

90,509

مالحظات:
.1
.2

تم إعادة تصنيف بعض بنود القائمة لتتوافق مع جداول المقارنة لهذا العام
الفروقات الجوهرية في اإليرادات واألرباح تم شرحها بالتفصيل في قسم التحليل المالي لكل شركة في الجزء الخاص بذلك
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قائمة الدخــل
)تحليل أفقي(

يستخدم التحليل األفقي أرقام العام 2014م كأساس للمقارنة ويظهر التغير في البنود األساسية على مدى الخمسة سنوات السابقة.
2019

2018

2017

2016

2015

ايرادات

110

92

91

112

100

تكاليف مباشرة

130

107

114

124

100

الربح االجمالي

88

75

67

99

100

مصاريف بيع وتوزيع

231

115

137

93

100

مصاريف عمومية وإدارية

122

107

96

111

100

مجمل الربح التشغيلي

54

51

43

92

100

تكاليف تمويل

139

148

102

106

100

302

262

229

129

-

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق الملكية
غير المسيطرة

509

437

1,326

566

100

56

47

59

98

100

صافي الخسارة للفترة /للسنة من العمليات المتوقفة

-

-

-

-

100

صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

56

47

59

98

100

صافي الدخل للمجموعة

55

46

57

96

حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية،
بالصافي

إيرادات أخرى(/مصروفات) ،بالصافي

الزكاة وضريبة الدخل

74

59

83

115

100

100

العائد الى:
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الحصص غير المسيطرة

52

37

43

89

100

المساهمين في الشركة األم

56

52

65

100

100

قائمة الدخل
)تحليل عمودي(

يستخدم التحليل العمودي اجمالي االيرادات كأساس للمقارنة ويظهر التغير النسبي مقارنة بالبنود األساسية لكل عام.

2019

2018

2017

2016

2015

ايرادات

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

تكاليف مباشرة

()61.5

()60.7

()64.7

()57.6

()52.0

الربح االجمالي

38.5

39.3

35.3

42.4

48.0

مصاريف بيع وتوزيع

()4.9

()2.9

()3.5

()1.9

()2.3

مصاريف عمومية وإدارية

()19.8

()20.8

()18.7

()17.6

()17.8

مجمل الربح التشغيلي

13.8

15.6

13.1

22.9

27.9

تكاليف تمويل

()7.1

()9.0

()6.2

()5.3

()5.6

حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية ،بالصافي

4.0

4.2

3.7

1.7

1.5

إيرادات أخرى(/مصروفات) ،بالصافي

1.6

1.6

5.0

1.7

0.3

صافي الدخل من العمليات المستمرة قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

12.4

12.5

15.6

21.0

24.2

-

-

-

-

0.2

صافي الدخل قبل الزكاة وحقوق الملكية غير المسيطرة

12.4

12.5

15.6

21.0

24.4

الزكاة وضريبة الدخل

()0.9

()0.9

()1.2

()1.4

()1.4

صافي الدخل للمجموعة

11.5

11.6

14.4

19.6

23.0

صافي الخسارة للفترة /للسنة من العمليات المتوقفة

العائد الى:
الحصص غير المسيطرة

4.0

3.3

4.0

6.6

8.3

المساهمين في الشركة األم

7.5

8.3

10.4

13.0

14.7
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النسب المالية الرئيسية
2019

2018

2017

2016

2015

نسب السيولة
نسبة التداول

1.0

1.0

0.9

1.3

1.6

النسبة السريعة

0.9

1.0

0.8

1.2

1.4

النقد الى المطلوبات المتداولة

0.7

0.6

0.5

0.8

1.0

التدفق النقدي من العمليات إلى المبيعات

0.4

0.3

0.4

0.4

0.4

نسبة هيكل رأس المال
نسبة الدين إلى حقوق المساهمين

0.5

0.5

0.6

0.6

0.7

نسبة الرفع المالي

1.2

1.4

1.2

1.3

1.2

تغطية الفائدة
ِ
نسبة

2.8

2.4

3.5

5.0

5.3

نسب النشاط
متوسط فترة التحصيل

48.0

55.6

48.3

47.3

55.1

العائد على األصول الثابتة

0.3

0.3

0.2

0.3

0.3

معدل دوران األصول

0.2

0.2

0.2

0.3

0.2

معدل دوران الذمم المدينة

6.1

4.8

5.5

6.1

5.2

نسب الربحية
هامش الربح اإلجمالي

38.5

39.3

35.3

42.4

48.0

هامش الربح التشغيلي

13.8

17.2

18.0

24.4

27.9

هامش صافي الربح

12.4

12.5

15.6

21.0

24.4

العائد على رأس المال العامل

2.7

2.4

2.9

5.1

5.5

العائد على حقوق المساهمين

4.9

4.2

5.3

9.2

9.9

42.8

48.0

46.3

44.9

48.5

هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك ،واإلطفاء إلى
المبيعات
االستثمار  /نسبة السوق
نسبة السعر إلى العائد

31.6

19.0

15.8

13.4

11.0

القيمة السوقية للسهم

في نهاية السنة

19.6

10.8

11.4

14.9

14.7

أعلى قيمة خالل العام

19.9

16.2

13.5

16.9

20.4

أقل قيمة خالل العام

10.7

10.8

9.9

9.5

13.0

قيمة السهم الدفترية

القيمة السوقية  /هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب
واالستهالك ،واإلطفاء

قيمة الشركة  /هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك،
واإلطفاء
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13.4

13.3

13.1

14.8

14.1

5.5

3.3

3.6

3.3

3.3

8.9

7.5

8.6

7.2

7.2

نظرة عامة على األداء المالي والتشغيلي
2019

2018

2017

2016

2015

قائمة المركز المالي (ر.س .باآلالف)
رأس المال

816,000

816,000

816,000

680,000

680,000

احتياطيات

76,383

71,290

66,616

59,629

45,815

1,091,093

1,088,234

1,067,292

1,008,317

972,014

540,390

699,027

839,710

836,402

838,185

رأس المال العامل

2,475,622

2,363,717

2,476,506

2,398,080

2,338,405

ممتلكات ،آالت ومعدات

1,008,201

1,039,960

1,079,520

892,863

707,654

موجودات حق االستخدام

241,825

-

-

-

-

1,070,385

1,162,103

1,238,841

1,307,795

1,369,898

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم
قروض طويلة االجل

األصول طويلة األجل
قائمة الدخل (ر.س .باآلالف)
المبيعات

675,884

564,705

562,407

690,772

616,084

الربح اإلجمالي

260,307

222,066

198,687

292,709

295,808

الربح التشغيلي

93,408

88,078

73,920

157,983

172,145

الربح قبل الزكاة

83,872

70,327

87,824

145,367

150,055

الربح بعد الزكاة

50,923

46,745

58,811

90,256

90,509

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك ،واإلطفاء

289,543

270,972

260,410

309,964

299,040

0.62

0.57

0.72

1.11

1.33

صافي ربح السهم
قائمة التدفقات النقدية (ر.س .باآلالف)
صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

256,064

183,951

243,550

262,440

257,984

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

()23,726

20,742

()296,071

()268,930

()125,023

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()117,821

()174,817

7,824

()50,775

()153,731

صافي التغير في النقد وما في حكمه

114,517

29,876

()44,696

()57,265

()20,769

النقد وما في حكمه في نهاية السنة

295,101

180,584

150,708

195,404

252,669

أخــــرى
سعر االقفال

19.60

10.84

11.40

14.89

14.67

القيمة السوقية

1,599

885

930

1,013

998

قيمة الشركة

2,585

2,040

2,242

2,246

2,157

عدد األسهم المصدرة

81,600

81,600

81,600

68,000

68,000

حاويات (وحدة قياسية باآلالف)

1,959

1,581

1,363

1,614

1,554

المركبات (عدد)

4,688

7,348

8,304

14,160

39,855

البضائع العامة (طن متري)

73,881

63,720

38,280

44,739

110,907

16.7

17.3

18.3

19.8

20.0

إحصائيات االنتاج

المياه (متر مكعب)
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التحليل الجغرافي لإليرادات
تعمل الشركات التابعة بشكل رئيسي في المنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية
اسم الشركة
(ر.س .باألالف)

2018

2019
المنطقة
الغربية

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الشرقية

المنطقة
الغربية

المنطقة
الوسطى

المنطقة
الوسطى

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة

48,833

-

-

46,066

-

-

شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة

30,923

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة
شركة كنداسة لخدمات المياه

504,359
91,769

675,884

االجمالي

-

-

-

388,351

-

-

92,920

-

-

675,884

-

-

37,368

-

-

-

564,705

564,705

-

-

-

-

شركات سيسكو الزميلة ،التي ال يتم توحيد القوائم المالية لها والتي تعمل في مناطق متعددة ،فإن توزيع اإليرادات الجغرافي لها كما يلي:
اسم الشركة
(ر.س .باألالف)

2019
المنطقة
الغربية
117,938

الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة

76,196

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة

194,134

االجمالي

المنطقة
الوسطى
145,375
-

145,375

522,180

2018
المنطقة
الغربية

المنطقة
الشرقية
-

المنطقة
الوسطى

118,813

182,671

138,278

74,952

182,671

-

138,278

193,765

506,854

المنطقة
الشرقية
-

174,811

174,811

تفاصيل ألدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة
اسم الشركة
(ر.س .باألالف)

شركة محطة
بوابة البحر األحمر
المحدودة
شركة كنداسة
لخدمات المياه
المجموع
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الجهة المقرضة
بنك الراجحي،
البنك السعودي
الفرنسي

بنك الراجحي،
البنك السعودي
الفرنسي
البنك السعودي
البريطاني

سنة االقتراض

أصل مبلغ
القرض

الرصيد في
2019/01/01

القروض الجديدة

القروض المسددة

الرصيد في
2019/12/31م

2016

260,000

222,560

-

19,422

203,138

2008

1,271,061

645,835

-

55,203

590,632

2016

24,000

7,528

-

1,771

5,757

1,555,061

875,923

-

76,396

799,527

جدول االستحقاق
اسم الشركة
(ر.س .باألالف)

شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة

الجهة المقرضة
مستحقة خالل سنة

بنك الراجحي،
البنك السعودي الفرنسي

بنك الراجحي،
البنك السعودي الفرنسي

128,578

44,642

177,268

أكثر من سنة الى سنتين

أكثر من سنتين الى خمس سنوات

284,786

الرصيد في 2019/12/31م

590,632

أكثر من خمس سنوات

شركة كنداسة لخدمات المياه
البنك السعودي البريطاني

61,672

1,771

240,711

2,215

383,825

1,771

96,824

-

-

-

203,138

المدفوعات الحكومية و النظامية

5,757

2019

البيان
(ر.س .باألالف)

174,991
-

799,527

مالحظات

المسدد خالل العام

المستحق خالل العام
ولم يسدد

مصلحة الزكاة والدخل

8,932

11

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

9,269

230

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام

تكاليف تأشيرات وجوازات ومكتب عمل

2,364

-

-

الهيئة العامة للجمارك

7,722

-

-

الهيئة العامة للموانئ

70,111

7,485

االجمالي

98,399

7,726

سياسة توزيع األرباح

اإلجمالي

مستحقات تم استالمها بعد نهاية العام

تستند الشركة في سياسة توزيع األرباح على ما نصت عليه المادة رقم ( )45و ( )46من النظام األساس للشركة ،وفقاً للتالي:
المادة الخامسة واألربعون من النظام االساس( :توزيع األرباح)
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
1.يجنب ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ( )%30من رأس
المال المدفوع.
2.للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة من صافي األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.

3.للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى  ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين  ،وللجمعية
المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

4.يوزع من الباقي ان وجد بعد ذلك على المساهمين ما نسبته  %10كحد أدنى من االرباح الصافية السنوية للشركة بموجب توصية من مجلس االدارة وموافقة جمعية
المساهمين.
كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي  ،وذلك بعد استيفاء المتطلبات التالية:
	-أن تفوض الجمعية العامة العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.
	-أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.

	-أن يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.

	-أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً آلخر قوائم مالية مراجعة ،كافية لتغطية األرباح المقترح توزيعها ،بعد خصم ماتم توزيعه ورسملته من تلك األرباح بعد تاريخ
هذه القوائم المالية.
المادة السادسة واالربعون من النظام االساس( :استحقاق األرباح)
يستحق المساهم حصته من األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين
في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
بيان بتوزيعات األرباح السابقة:
البيان

2015

2016

2017

2018

( 2019المقترحة)

الربح/السهم

0.5

*

0.3

0.4

0.6

نسبة التوزيع
المجموع

 %5من رأس المال البالغ 680
مليون
 34مليون ريال

*
*

 %3من رأس المال البالغ 816
مليون
 24.4مليون ريال

 %4من رأس المال البالغ 816
مليون
 32.6مليون ريال

* تم منح سهم مجاني لكل خمسة أسهم لجميع المساهمين عن العام 2016م حسب اعتماد الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ  16أبريل 2017م.
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 %6من رأس المال البالغ 816
مليون
 48.9مليون ريال
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الهيكل االداري
والتنظيمي

38

033

الهيكلة والنظم اإلدارية
تديــر شــركة سيســكو مجموعــة الشــركات التابعــة لهــا
بمفهــوم "االســتثمار االســتراتيجي طويــل األجــل" ،حيــث
تركــز الشــركات التجاريــة الفرديــة علــى النمــو فــي قطــاع كل
منهــا علــى حــدة ويقــوم المركــز الرئيســي بدعــم قطاعــات
األعمــال مــن خــال وظائــف استشــارية مركزيــة رئيســية
لمســاندة التوافــق بيــن الشــركات فــي الخدمــات المقدمــة.
يقــوم مجلــس إدارة شــركة سيســكو بــإدارة المجموعــة
بصــورة شــمولية بصفتــه ممثـ ًـا عــن عمــوم المســاهمين،
ويعمــل مــع الرئيــس التنفيــذي فــي تحديــد الرؤيــة
االســتراتيجية الشــاملة واتجــاه الشــركة وتنفيــذ تلــك
الرؤيــة .ويســاعد مجلــس اإلدارة عــدداً مــن اللجــان
المنبثقــة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالحوكمــة

والمراجعــة والمكافــآت والترشــيحات ،واالســتثمارات.
تدار شــركات مجموعة سيســكو (ســواءاً التابعة أو الزميلة)
مــن خــال مجلــس إدارة مســتقل لــكل شــركة ،ويقــوم هــذا
المجلــس بتعييــن مديــر تنفيــذي يكــون المســؤول عــن
تنفيــذ التوجيهــات التــي حددهــا المجلــس للوصــول إلــى
النتائــج المرجــوة .كمــا يتــم تمثيــل سيســكو فــي مجالــس
إدارات شــركات المجموعــة (ســواء التابعــة أو الزميلــة) بمــا
يتناســب مــع حصــة تملكهــا فــي تلــك الشــركة .وهــذا النهج
فــي إدارة اســتثمارات مجموعــة سيســكو يضمــن المســاءلة
والمتابعــة دون إعاقــة لمرونــة العمــل وروح المبــادرة داخــل
كل شــركة ،مترجمــاً بذلــك النمــو المســتمر للمجموعــة.

إن الخدمــات اإلداريــة المركزيــة فــي شــركة سيســكو توفــر
لمجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي مجموعــة مــن نقــاط
القــوة الوظيفيــة التــي تمكــن المركــز الرئيســي للمجموعــة
مــن إدارة االســتثمارات بشــكل احترافــي وشــمولي.
تشــتمل المســؤولية األساســية لمركــز الشــركة الرئيســي
علــى تقديــم االستشــارات الماليــة والقانونيــة وتطويــر
المــوارد البشــرية ونظــم المعلومــات والمســاعدة فــي
انشــاء أنظمــة وآليــات لــكل شــركات المجموعــة متوافقــاً
مــع أعلــى معاييــر النزاهــة والشــفافية واإلفصــاح ،وتوفيــر
نظــام موحــد مــن التقاريــر وإدارة المخاطــر واإلجــراءات.

الهيكل التنظيمي
لجنة االستثمار

مجلس االدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت
لجنة المراجعة

ادارة المراجعة الداخلية

الرئيس التنفيذي

أمين سر مجلس االدارة

ادارة المخاطر

ادارة تطوير األعمال

االدارة القانونية

ادارة شؤون الشركات

االدارة المالية

االلتزام

الشؤون االدارية

عالقات المستثمرين

الموارد البشرية

ادارة تقنية المعلومات

الشؤون الحكومية
المسؤولية االجتماعية
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محمد أحمد زينل علي رضا
رئيس مجلس االدارة
عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2003م
عضو في لجنة االستثمار
العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة

أعضاء مجلس اإلدارة
وأعضاء اللجان

الشكل القانوني  :مساهمة مقفلة
	-شركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لشركة سيسكو)
	-شركة تمليك
	-شركة أبسكو
	-شركة البحر االحمر لتطوير الموانئ (شركة تابعة لشركة سيسكو)
الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة
	-شركة زينل للصناعات المحدودة
	-شركة إيه إم آي العربية السعودية المحدودة
	-المجموعة العربية للخدمات المحدودة
	-الشركة العربية لتجارة المواد السائبة المحدودة
	-الشركة السعودية للنقل السائب المحدودة
	-شركة المصنع السعودي للسقاالت المعدنية المحدودة
	-شركة لؤلؤة الخليج المحدودة
	-شركة محطة بوابة البحر االحمر المحدودة
	-شركة الحاج عبد الله علي رضا وشركاه المحدودة
	-شركة سجل التقنية للتطبيقات المحدودة
	-مستشفيات المغربي
الوظيفة الحالية
رئيس مجلس اإلدارة لعدة شركات منها شركة زينل للصناعات المحدودة ،شركة إيه إم
آي العربية السعودية المحدودة ،الشركة العربية لتجارة المواد السائبة المحدودة.
الوظيفة السابقة
شغل عدة مناصب مختلفة سابقاً منها عضواً بمجلس الشورى ،عضواً بالمجلس البلدي
بجدة ،عضواً بمجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ،عضواً بمجلس إدارة شركة
إعمار المدينة االقتصادية ،عضواً بمجلس إدارة بنك البالد.
المؤهالت
الماجستير في الهندسة المدنية من جامعة كورنيل بالواليات المتحدة األمريكية.
البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كورنيل بالواليات المتحدة األمريكية.
الخبرات
خبرة طويلة في ادارة الشركات وعضوية مجالس ادارتها.
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عامر عبدالله زينل علي رضا
نائب رئيس مجلس االدارة
عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2003م
عضو في لجنة االستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت
العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة
الشكل القانوني  :مساهمة مقفلة
شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ (شركة تابعة لشركة سيسكو)الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونياً (سابقاً )الشكل القانوني  :مساهمة عامة
شركة بوبا للتأمين التعاوني (سابقاً )الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة
	-شركة زينل للصناعات المحدودة

	-شركة محطة بوابة البحر األحمر (شركة تابعة لشركة سيسكو)

	-الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (شركة تابعة لشركة سيسكو)
	-شركة تشغيل الخدمات المساندة (شركة تابعة لشركة سيسكو)
	-شركة الجبر تالكي السعودية (شركة زميلة لشركة سيسكو)
	-شركة ايكوم العربية المحدودة

الوظيفة الحالية
	-رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي
بوينت)
	-عضو مجلس إدارة شركة زينل للصناعات المحدودة ،والعضو المنتدب
لمجموعة الخدمات بالشركة

	-نائب رئيس مجلس المديرين لشركة محطة بوابة البحر األحمر
	-رئيس مجلس المديرين لشركة ايكوم العربية المحدودة

الوظيفة السابقة
	-الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت)
وعضو مجلس المديرين
	-الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر األحمر وعضو مجلس المديرين
المؤهالت
	-البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من كلية بيتزر في الواليات
المتحدة األمريكية

	-شهادات في الشؤون المالية من جامعة كاليفورنيا ،وجامعة ستانفورد ،وجامعة
سينجيوالتوري وجامعة هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية.

الخبرات
عضــو مجلــس ادارة فــي عــدة شــركات تابعــة وزميلــة ورئيــس مجلــس إدارة شــركة ايكــوم
العربيــة .كذلــك يشــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة جمعيــة أصدقــاء حدائــق جــدة (جمعيــة
خيريــة) ،وكان يشــغل عضــو مجلــس إدارة فــي الشــركة الســعودية لتبــادل المعلومــات
إلكترونيــاً "تبــادل" وشــركة بوبــا العربيــة للتأميــن .كمــا حضــر العديــد مــن الــدورات فــي اإلدارة
والتخطيــط االســتراتيجي فــي جامعــة ســتانفورد وبيركلــي وهارفــرد ،وحصــل علــى شــهادة
اإلدارة المتقدمــة لكبــار التنفيذييــن مــن جامعــة هارفــرد.
سيسكو  -التقرير السنوي 2019
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أعضاء مجلس اإلدارة

عدنان عبد الله ميمني

علوي محمد سعيد كامل

صالح أحمــد حفني

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 1999م
عضو في لجنة المراجعة

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 1994م
عضو في لجنة المراجعة

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 1998م
عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة

العضوية في مجالس ادارة الشركات

الشكل القانوني  :مساهمة عامة
	-شركة الكابالت السعودية وعضو في لجنة
المراجعة

الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة
شركة ستار العالمية لخدمات إدارة النفايات(العين)

الشكل القانوني  :مساهمة عامة
-شركة حلواني أخوان (سابقاً )

الشكل القانوني  :مساهمة مقفلة
	-الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية
"ناتبت"

	-شركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة
لشركة سيسكو)

الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة
شركة سجل التقنية للتطبيقات المحدودة-شركة رقيم التقنية المحدودة

الشركة السعودية للخدمات والتشغيلالمحدودة

المجموعة العربية للخدمات المحدودة-شركة الحدادة المحدودة

شركة تصميم المتطورة لألنظمة المعلوماتيةالمحدودة
الوظيفة الحالية
المستشار القانوني العام بشركة زينل للصناعات
المحدودة
الوظيفة السابقة
المدير العام للشؤون القانونية بالخطوط الجوية
العربية السعودية
المؤهالت
درجة الليسانس في القانون من الجامعة العربية
ببيروت عام ١٩٦٩م وعلى درجة الماجستير في
قانون الطيران من جامعة ما كغيل بكندا عام
١٩٨١م.
الخبرات
يتمتع بخبرة واسعة في المجال القانوني تبلغ حوالي
أكثر من  40سنة.
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شركة ملتي لينك لخدمات البيئة (أبو ظبي)شركة الدروع للمقاوالت العامة والصيانةوالتشغيل

الوظيفة الحالية
رئيس مجلس المديرين لشركة الدروع للمقاوالت
العامة والصيانة والتشغيل ذ.م.م.
الوظيفة السابقة
رئيس مجموعة دله والعضو المنتدب ،ومنصب
مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المشاريع
المؤهالت
درجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية
من جامعة الملك سعود ،كما اجتاز المرحلة التحضيرية
للماجستير في العالقات الدولية من جامعة جنوب
كاليفورنيا
الخبرات
العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي مجموعــة دلــه حتــى
وصــل إلــى منصــب رئيــس شــركة مجموعــة دلــة والعضــو
المنتــدب ،ومنصــب مســاعد نائــب الرئيــس التنفيــذي
لقطــاع المشــاريع ،و شــغل فــي فتــرات ســابقة عــدة
مناصــب منهــا؛ رئيــس مجلــس إدارة شــركة المســاندة
والخدمــات للطائــرات المحــدودة (بيــروت) ،ورئيــس
مجلــس إدارة شــركة الســنبلة للصيانــة والتشــغيل
المحــدودة ،وعضــو مجلــس المديريــن للشــركة الوطنيــة
للتشــغيل والخدمــات الصناعيــة المحــدودة ،وعضــو
لجنــة المقاوليــن بالغرفــة التجاريــة الصناعيــة بجــدة،
وعضــو مجلــس إدارة شــركة دلــة لنقــل الحجــاج ،وعضــو
مجلــس إدارة مؤسســة مطوفــي حجــاج جنــوب آســيا.
كمــا يتمتــع بخبــرة طويلــة ومتنوعــة فــي قطــاع األعمــال
تجــاوزت  38عامــا.

شركة االهلي تكافل (وعضو اللجنة التنفيذيةولجنة المخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت)

شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية – ميكو(سابقاً )

الشركة السعودية للخدمات األرضية (وعضولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية)

الشكل القانوني  :مساهمة مقفلة
شركة حلواني أخوان  -جمهورية مصر العربية(سابقاً )
شركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعةلشركة سيسكو)

الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات(شركة تابعة لشركة سيسكو)
الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة عمر قاسم العيسائي
وشركاه (أوماكو)
الوظيفة السابقة
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة شركة
حلواني أخوان
المؤهالت
درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة
سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة ودرجة الماجستير
في الموارد البشرية من جامعة ستراث كاليد
بإسكتلندا
الخبرات
خبــرة واســعة فــي مجــال االدارة ومســاعدة الشــركات
علــى الهيكلــة وتطويــر األعمــال.

عبد العزيز عبد اللطيف جزار

عبد العزيز حمد المشعل

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2014م
عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة
االستثمار

عضو في مجلس ادارة سيسكو من العام 2017م

العضوية في مجالس ادارة الشركات
الشكل القانوني  :مساهمة مقفلة
	-شركة ملز كابيتال

	-شركة المبادرات للمعلومات واالتصاالت
(سابقاً )

الشكل القانوني  :مساهمة عامة
	-شركة سالمة للتأمين التعاوني (سابقاً )
الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة
	-شركة كروم أجياد التجارية
	-شركة مجموعة الملز

الوظيفة الحالية
شريك تنفيذي والعضو المنتدب لشركة الملز كابيتال،
ورئيس مجلس المديرين لشركة مجموعة الملز

الوظيفة الحالية
رئيس مجلس ادارة شركة مربحة القابضة
الوظيفة السابقة
عمل أستاذاً جامعياً لمدة تزيد عن  15سنة كما عمل
مستشار لوزير التعليم العالي لمدة سبع سنوات
المؤهالت
درجة الدكتوراه في الشريعة اإلسالمية من جامعة
االمام محمد بن سعود اإلسالمية
الخبرات
شغل عضوية العديد من مجالس اإلدارات للشركات
المدرجة وغير المدرجة في عدة قطاعات مثل شركة
الرياض للتعمير والشركة السعودية لخدمات السيارات
والمعدات(ساسكو) وشركة الصناعات الزجاجية
الوطنية(زجاج) وكان عضو اللجنة الشرعية بشركة
ميثاق للتأمين.
لدية خبرة كبيرة في مجال االستثمار.

الوظيفة السابقة
المدير التنفيذي للشركة السعودية للطباعة والنشر
المؤهالت
درجة البكالوريوس في الكمبيوتر وهندسة االتصاالت
من جامعة اسكس ببريطانيا وعلى درجة الماجستير
في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن ودرجة الدكتوراه في علوم الحاسب اآللي
من جامعة ساوث كاليفورنيا األمريكية
الخبرات
عمل كرئيس تنفيذي لشركة النظم الصناعية
والهندسية وكعضو في مجلس إدارة هيئة المدن
الصناعية وايضاً كعضو في مجلس برنامج تطوير
الصناعات الوطنية ،وكان ضابطا في القوات الجوية
الملكية السعودية
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أعضاء اللجان

وليد عبد العزيز كيال
رئيس لجنة المراجعة

ابو بكر علي باجابر
عضو لجنة المراجعة

ثامر سعيد الحارثي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

عضو في لجنة االستثمار

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة

العضوية في مجالس ادارة الشركات داخل المملكة

الشكل القانوني  :مساهمة عامة
	-ساب تكافل

الوظيفة الحالية
استشاري مستقل

	-شركة اتقان كابيتال (سابقاً )

الشكل القانوني  :ذات مسؤولية محدودة
	-شركه النهدي الطبية

الشكل القانوني  :مساهمة مقفلة
	-شركة كنان الدولية  -عضو في لجنة
المكافآت (سابقاً )
	-شركة محمد صالح باعشن (عضو لجنة
المراجعة)
الشكل القانوني  :مساهمة عامة
	-شركة الشرق األوسط للرعاية الصحية (ميكو)
 عضو في لجنة المراجعة	-شركة ساب تكافل (وعضو لجنة المراجعة)
(سابقاً )

الوظيفة الحالية
رجل أعمال
الوظيفة السابقة
المدير اإلقليمي للبنك السعودي البريطاني
المؤهالت
درجة البكالوريوس من جامعة القاهرة في االقتصاد
الخبرات
يتمتع بخبرة واسعة في المجال المصرفي ويعمل
حالياً كمستشار مع إتش إس بي سي وعدة شركات
أخرى.

	-أنفال كابيتال – وعضو لجنة المراجعة (سابقاً )

	-عبد اللطيف جميل للتمويل

	-شركة باعشن للشاي (سابقاً )
الوظيفة الحالية
 استاذ مساعد في جامعة األعمال والتكنولوجيا(برنامج الماجستير) دوام جزئي
 مكتب استشارات ماليه وإداريه (مكتب الدكتورابوبكر باجابر)
الوظيفة السابقة
رئيس اداره الشوون المالية والمحاسبة في البنك
األهلي التجاري.
المؤهالت
	-دكتور في الفلسفة (دكتوراه)  ،جامعه
استراسكاليد بريطانيا

	-درجة الماجستير المحاسبة جامعه برمنجهام
ببريطانيا
	-بكالوريوس العلوم) -المحاسبة جامعه
الخرطوم بالسودان
	-زماله المحاسبين القانونيين البريطانيه

الخبرات
خبرة واسعة وطويلة في األعمال المصرفية والماليه
والمحاسبيه من خالل عمله مع البنك األهلي
التجاري.
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الوظيفة السابقة
المدير التنفيذي  -إدارة رأس المال البشري في فقيه
للرعاية الصحية
المؤهالت
درجة البكالوريوس في القانون
الخبرات
خبرة طويلة في إدارة رأس المال البشري من خالل
عمله مع العديد من الكيانات مثل بوبا العربية ،فونتيرا
البنك األهلي التجاري  ،ونيكلسون الدولية.

اإلدارة التنفيذية

المهندس محمد كمال المدرس
الرئيس التنفيذي

محمود حسين
رئيس الشؤون المالية

الوظيفة السابقة
	-المدير االقليمي للشرق االوسط شركة
ستورك كوبرهيت الهولندية (دبي)

الوظيفة السابقة
رئيس الخدمات المصرفية االستثمارية ورئيس
االستثمارات الخاصة في شركة الخبير المالية

	-المدير العام إلدارة توليد الطاقة بالسعودية
شركة سيمنس األلمانية

المؤهالت
بكالوريوس في الهندسة الكهربائية
ماجستير في الهندسة الكهربائية
جامعة كولورادو ،الواليات المتحدة األمريكية
الخبرات
	-خبرة طويلة ( 26عاماً ) في ادارة الشركات
العالمية والمحلية.

المؤهالت
	-ماجستير (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة
اإلدارية
	ACA-
	CISI-

الخبرات
خبرة طويلة ( 20عاماً ) في االدارة المالية
واالستثمارات في الشركات العالمية والمحلية

	-عضو مجلس المديرين في شركة محطة بوابة
البحر األحمر ،الشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات ،شركة تشغيل الخدمات المساندة،
شركة الجبر تالكي السعودية ،الشركة الدولية
لتوزيع المياه وشركة كنداسة لخدمات المياه
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تنمية الموارد البشرية
نحــن فــي سيســكو ومجموعــة شــركاتنا ككل نعمــل
بجــد لتطويــر ثقافــة احتــرام وتقديــر منســوبينا،
فنحــن نبحــث باســتمرار عــن طــرق لتحســين وتطويــر
الموظفيــن وإجــراءات العمــل لضمــان بــأن نصبــح الخيــار
األمثــل ألفضــل الكفــاءات الســعودية فــي التوظيــف،
وكذلــك المواهــب الفنيــة مــن ذوي الخبــرة الالزمــة.
نحــن نفخــر بأننــا نحافــظ علــى موظفينــا بنســبة عاليــة،
ولكننــا أيضــاً نبحــث دائمــاً عــن التحســين والتطويــر.
إن قدرتنــا علــى إنشــاء وتطويــر فــرق العمــل عاليــة األداء
تحــت ثقافــة الشــفافية والشــمولية والمهنيــة والتميــز هــي
مــا يدفــع نجاحنــا أكثــر مــن أي ســبب آخــر .ونركــز بشــكل
كبيــر علــى المعرفــة والتدريــب – هــذا التــزام قمنــا بتطويــره
لتحفيــز وإلهــام موظفينــا لتقديــم أداء ذو جــودة وقيمــة
للعمــل وخدمــات مميــزة تكــون فخــراً لشــركة سيســكو.
بصفتنــا الشــركة الرئيســية (األم) ،تســعى سيســكو إلــى
خلــق ثقافــة "الشــركة الواحــدة" وذلــك لضمــان أن نســتفيد

757

أكثــر كمجموعــة مــن حيــث التــآزر والتعــاون بيــن أعمالنــا.
ولتحقيــق ذلــك ،تــم تطويــر نمــوذج موحــد إلدارة المواهــب
لضمــان أن الشــركة تعمــل علــى زيــادة قدرتهــا علــى جــذب
ورعايــة واالحتفــاظ بالموظفيــن ذوي الكفــاءات العاليــة
والمهــارات والقــدرات المتنوعــة فــي جميــع المجــاالت.
إن توطيــن وســعودة الوظائــف اإلداريــة والتشــغيلية يعتبــر
الحجــر األســاس لفلســفة المــوارد البشــرية للمجموعــة ،كمــا
يبــدو جليــاً علــى الــكادر اإلداري فــي شــركات المجموعــة،
حيــث تحــرص المجموعــة أن يشــغل الســعوديين العديــد
مــن الوظائــف التنفيذيــة فــي الشــركة ليس على المســتوى
اإلداري وحســب ولكــن علــى المســتوى الفنــي أيضــاً وذلــك
مــن خــال اســتقطابهم وتدريبهــم وتطويرهــم حاليــاً  ،وهــذا
يعتبــر أيضــاً مــن أولويــات التوطيــن للســنوات القادمــة.
زادت شــركات سيســكو مــن عــدد المواطنيــن الســعوديين
العامليــن مــن  724إلــى  757مــن إجمالــي القــوى العاملــة.
كمــا تركــز االدارة علــى توظيــف المــرأة الســعودية فــي

زادت شركات سيسكو من عدد المواطنين
السعوديين العاملين من  724إلى  757من
إجمالي القوى العاملة.
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الوظائــف المناســبة لهــا ،وقــد تــم تعييــن  50موظفــة
ســعودية حاليــاً علــى رأس العمــل ،ليــس فقــط فــي
الوظائــف التقليديــة بــل فــي وظائف الهندســة والتخطيط،
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن  ٪85مــن شــركات سيســكو
تطبــق برنامــج نطاقــات علــى المســتوى البالتينــي،
ونســبة  ٪15المتبقيــة فــي اللــون األخضــر المرتفــع.
ال يقتصــر تميــز سيســكو فــي الجانــب المتعلــق بالمــوارد
البشــرية وحســب ،ولكــن حتــى علــى صعيــد توفيــر بيئــة عمل
تتســم بأعلــى معاييــر األمــن والســامة واالهتمــام بصحــة
الموظفيــن وســامتهم فــي جميــع منشــئات الشــركة
وشركات المجموعة سواءا المكتبية أو الفنية والتشغيلية.
ويشــمل ذلــك إلــزام كبــار المتعاقديــن والمشــغلين
والمورديــن الذيــن يتعاملــون مــع شــركاتنا بنفــس المعاييــر
العاليــة مــن برامــج األمــن والســامة والنزاهــة المهنيــة.

 50موظفة سعودية حالياً على رأس العمل ،ليس
فقط في الوظائف التقليدية بل في وظائف الهندسة
والتخطيط.

أداء الموارد البشرية

إن الشركة ملتزمة بإنشاء آلية مؤسسية مستدامة لتوظيف وتطوير الكوادر مع غرس ثقافة مشاركة الموظفين في جميع
مستويات قوة العمل ،كما يبدو في االيضاح التالي:

فلسفتنا في الموارد البشرية

تقييم وتطوير
المواهب
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التزام الموظف

األداء
والمكافآت

التنوع
والشمولية

التحسين والتطوير المستمر

كذلــك لــدى الشــركة برامــج لتدريــب وتطويــر القــادة
والمديريــن المســتقبليين الذيــن تــم تحديدهــم مســبقاً
وذلــك لالحتفــاظ بهــم وتطويرهــم لإلســتفادة منهــم فــي
تنفيــذ خطــط الشــركة التوســعية فــي المســتقبل.

أول دفعة تخرج للعام 2019م.
لدى هؤالء الخريجين السعوديين الـ  12فرصة
الكتساب خبرة واسعة من خالل تعاملهم مع شركات
المجموعة وكذلك من خالل تدريبهم الرسمي الذي
سيتم القيام به خالل هذين العامين.

إن ثقافــة التحســين المســتمر هــي جــزء مــن سياســة
واســتراتيجية شــركة سيســكو مــن اآلن وصاعــداً  ،فقــد
قامــت مجموعــة شــركات سيســكو بمنــح موظفيهــا
حوالــي  73.828ســاعة تدريبيــة خــال العــام  .2019بمــا
فــي ذلــك التدريــب علــى الســلوكيات واللغــة اإلنجليزيــة
والتطويــر المهنــي وفــي التدريــب التشــغيلي ،والخطــة
التدريبيــة المســتقبلية لــدى المجموعــة هــي زيــادة فــي
عــدد المتدربيــن وســاعات التدريــب فــي عــام 2020م مــن
خــال تنفيــذ برنامــج تطويــر اإلدارييــن ( ،)LEADوبــدء برنامج
تدريــب الخريجيــن لدينــا واســتمرار التدريــب علــى اللغــة
اإلنجليز يــة.
كمــا تشــارك سيســكو فــي برامــج التدريــب الصيفــي لطلبــة
الجامعــات مــن كافــة مناطــق المملكــة وقــد تــم التحــاق
 7متدربــات فــي قســم تقنيــة المعلومــات خــال فصــل
الصيــف الماضــي.
ورغــم التحديــات االقتصاديــة الراهنــة وتطلــع سيســكو
بالمشــاركة فيمــا يخــص رؤيــة 2030م فــإن الشــركة تهيــئ
نفســها بــأن تكــون فــي المــكان المالئــم لالســتفادة مــن
هــذه المبــادرات الحكوميــة والتــي تــرى إدارة الشــركة أنهــا
فرصــة مناســبة لتنميــة وتطويــر القــادة والمديريــن فــي
المســتقبل.
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وألننــا نــدرك أهميــة تطويــر قــدرات الموظفيــن فقــد
قمنــا بتطبيــق برامــج تدريبيــة إداريــة متنوعــة معتمــدة
علــى المهــارات ألن هدفنــا هــو أن نكــون المــكان األفضــل
للموظفييــن المتميزيــن .أطلقــت سيســكو برنامــج
تدريبــي لتطويــر اإلدارييــن  LEADوالــذي يهــدف إلــى
تدريــب الســعوديين الموهوبيــن مــن مجموعــة الشــركات
وإعدادهــم لمواقــع اإلدارة والقيــادة المســتقبلية داخــل
المجمو عــة.
نظرة عامة على برنامج تدريب الخريجين
بصفتنــا مجموعــة مــن الشــركات ،فإننــا نــدرك مســئوليتنا
فــي المســاعدة علــى تطويــر القــوى العاملــة المســتقبلية
لــكل مــن سيســكو والشــركات التابعــة والشــركات الزميلــة،
وأيضــاً فــي المملكــة بشــكل عــام .فقــد قررنــا تنفيــذ
برنامــج مكثــف لمــدة ســنتين للســعوديين حديثــي التخــرج
مــن الجامعــات الســعودية والجامعــات الخارجيــة ،هــذا
البرنامــج الــذي مدتــه ســنتان مخصــص ألفضــل  12خريجــاً
يمكــن أن نجدهــم مــن خــال اجتيــاز االختبــارات اإلدراكيــة،
والمقابــات الشــخصية المقننــة.
لــدى هــؤالء الخريجيــن الســعوديين ال ـ  12فرصــة الكتســاب
خبــرة واســعة مــن خــال تعاملهــم مــع شــركات المجموعــة
وكذلــك مــن خــال تدريبهــم الرســمي الــذي ســيتم القيــام
بــه خــال هذيــن العاميــن .كمــا يســرنا أن نعلــن أننــا ســنقوم
بإعــادة برنامــج تدريــب الخريجيــن فــي عــام 2020م لعــدد 12
خريــج ســعودي.
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مقارنة اجمالي عدد الموظفين لكل شركة
2019

2018

اسم الشركة
الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)

39

38

الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت)

129

شركة تشغيل الخدمات المساندة (إسناد)

30

شركة محطة بوابة البحر األحمر

شركة كنداسة لخدمات المياه (كنداسة)
الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع)

1.011

1009

138

153

247

1.768

شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة
المجموع

مجموع السعوديين

130
166

1.745

3.362

3.266

2605

2542

757

مجموع غير السعوديين

25

724

3,362

757

2,605

المجموع

مجموع السعوديين

مجموع غير السعوديين

مشاركة الموظفين
أجرت شركة سيسكو استبيان عن مدى مشاركة الموظفين في عام 2019م ،ونحن فخورون بأن لدينا إرتباط ومشاركة قوية من
قبل منسوبي المجموعة وأننا نتجاوز المعيار السعودي والعالمي في جميع الفئات تقريباً عن مدى ارتباط ومشاركة موظفينا.
هذا يرجع إلى الجهد الرائع الذي يبذله فريق الموارد البشرية واإلدارة العليا لدينا الذين يدركون قيمة كل موظف والحاجة إلى
التطوير وإدراك المساهمة التي يقدمها كل موظف في شركاتنا التابعة والشركات الزميلة.

Logistics
Norm
)(148,903

Utlilities
Norm
)(148,801

Saudi Arabia
Norm
)(121,315

Total Favourable Score
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الحياة الصحية وأنشطة المجموعة

9

2

نظمت شركة سيسكو أول بطولة سنوية لكرة القدم لشركات المجموعة في عام 2019م،
والتي تمثلت في عدد  8فرق تتنافس على المركز األول ،وكانت شركة اس ايه تالكي في
الصدارة وظفرت ببطولة الدورة بعد يوم حافل بالنشاط والحيوية من خالل لعب كرة القدم.
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المسؤولية اإلجتماعية للشركة
يسر شركة سيسكو أن تعلن عن بدء تنفيذ برنامج المسؤولية االجتماعية للشركات تحت شعار "لنصنع فرقاً " .نحن ندرك دورنا في المشاركة في المستقبل االقتصادي للمملكة
العربية السعودية وأننا بحاجة أيضا للمساهمة في المجتمع والبيئة التي نعيش فيها.

1

كمجموعة ،نحن نركز طاقتنا على المجاالت الثالثة التالية

سواحل وشواطئ المملكة ،البحر األحمر والخليج
العربي على حد سواء ،حيث أن سيسكو ومجموعة
شركاتها تعتمد على مياه البحر في عدد من
قطاعات أعمالها فإن للبحر أهمية خاصة لدينا.
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2

تنمية ورفع مستوى وعي المجتمع ،والمشاركة
في حياة أفضل.

3

األنشطة المعتادة التي تقام لمرة واحدة أو
مرتين ذات التكاليف المحدودة وزيادة المشاركة
التطوعية مثل( :حمالت التبرع بالدم ،والمساعدات
الخيرية ،والفعاليات االجتماعية االخرى ،إلخ)

شــهد عــام 2019م مشــاركة مجموعــة سيســكو فــي عــدد مــن أنشــطة
المســؤولية االجتماعيــة للشــركات.

قمنــا بتنظيــم وتنفيــذ حملــة للتبــرع بالــدم للحــرس الوطنــي لجنودنــا
المرابطيــن علــى الحــدود الجنوبيــة ،وقــد اســتمر البرنامــج علــى مــدى 3
أيــام فــي مقــر مينــاء جــدة االســامي ،علمــاً بــأن موظفينــا ومــن جميــع
شــركات سيســكو جنبــاً إلــى جنــب مــع منســوبي حــرس الحــدود والجمــارك
قامــوا بإعطــاء واحــدة مــن أكبــر كميــات الــدم المتبــرع بهــا حتــى اآلن
لصالــح الحــرس الوطنــي.

واصلنــا فعاليــات تنظيــف الشــواطئ فــي جميــع أنحــاء المملكــة ،وقــد
كل مــن الجبيــل ورابــغ وجــدة.
أقيمــت أنشــطة التنظيــف فــي ً

تــم إنفــاق مبلــغ كبيــر مــن المــال علــى إنشــاء شــعاب مرجانيــة أمــام شــركة
محطــة بوابــة البحــر األحمــر ،تســتمر هــذه الشــعاب المرجانيــة فــي النمــو
واالزدهــار وتوفــر قاعــدة لنمــو المرجــان وأصبحــت موطنــاً لمجموعــة
واســعة مــن الحيــاة الفطريــة البحريــة.

لقــد عملنــا عــن كثــب مــع وزارة الصحــة ،علــى مــدى الســنوات القليلــة
الماضيــة ،لضمــان وصــول برنامــج التطعيــم إلــى األشــخاص الذيــن هــم فــي
أمــس الحاجــة إليــه.

نعمــل حاليــاً مــع ثــاث مــدارس فــي مختلــف مناطــق مدينــة جــدة
لمســاعدتهم فــي تحســين المرافــق الخاصــة بالمــدارس وأيضــا مايخــدم
الخبــرة التعليميــة للطــاب.
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الصحة والسالمة
نحن في مجموعة شركات سيسكو نؤمن بأن الصحة والسالمة من األولويات الضرورية،
يحق لجميع الموظفين والزائرين الى أماكن العمل لدينا:

العمل في بيئة آمنة

العودة إلى منازلهم آمنين

بيئة تكون فيها سالمة
البشر أهم من الربح

عدم وجود أي آثار تنتج عنها معاناة
بسبب العمل لدى شركة سيسكو أو
شركاتها التابعة

لقــد عملنــا بجــد هــذا العــام للتأكــد مــن أن جميــع شــركات المجموعــة لديهــا المســتوى المناســب مــن الخبــرات لتطويــر وتعزيــز أنظمــة وبرامــج الصحــة والســامة ،إن المبــدأ والثقافــة
أوال" حيــث نتحمــل جميعــاً مســؤولية ضمــان تنفيــذ العمــل بطريقــة آمنــة ،ولمتابعــة ذلــك يتــم اإلبــاغ عــن أي وضــع غيــر آمــن واجــراء التحقيقــات
التــي نســعى إلــى تثبيتهــا هــي "األمــان ً
الالزمــة والتغييــرات المناســبة حســب الحاجــة.

البيئة

لقد عملنا في سيسكو بشكل جاد خالل عام 2019م
لضمان تقديمنا التحسين والتطوير األمثل للبيئة ،لقد
عملنا عن قرب مع المدارس المحلية لرفع مستوى
الوعي باستخدام البالستيك ،كما شجعناهم على
المساعدة في إزالة النفايات من شواطئنا والمناطق
المحيطة بها ،ولقد بدأنا أيضاً في التقليل وانهاء
استخدام البالستيك من مكاتبنا قدر المستطاع.

54
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البيئة
كما نقوم بتنفيذ مشروع ضخم للشعاب المرجانية لمياه البحر األحمر لضمان استمرار البيئة
البحرية الصحية وذلك أمام شركة محطة بوابة البحر األحمر ،وقد أثبت هذا نجاحاً كبيراً في
ازدهار الحياة المرجانية والبحرية على الشعاب المرجانية.

كما نقوم بإجراء متابعة ومراجعة دورية لها
باإلضافة إلى الفعاليات التعليمية لمشروع
الشعاب المرجانية وذلك كل ستة أشهر لضمان
استمرار نمو الشعاب المرجانية وزيادة الحياة
البحرية عليها.

56
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1

حوكمة الشركات

58

044

الحوكمة
يضمن هيكل الحوكمة القوي استمرار أداء المجموعة بفعالية ونزاهة عالية مع الحفاظ على ثقة مساهميها .كما أن الحفاظ على تطبيق الئحة حوكمة الشركات بشكل فعال
من األولويات األساسية لمجلس االدارة ،ويتحقق ذلك من خالل تنفيذ االنظمة والقيام بأفضل الممارسات وتطبيق جميع اللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة
العربية السعودية ووزارة التجارة واالستثمار ،باإلضافة إلى أفضل الممارسات العالمية.

مجلس االدارة
يقوم المساهمين بانتخاب مجلس ادارة جديد كل ثالث سنوات يكون هو المسؤول األول أمام المساهمين عن قيادة دفة المجموعة .كما أن المجلس لديه المسؤولية العليا
والشاملة لتكوين هيكل إداري متقن لحوكمة الشركات ووضع التوجه االستراتيجي للمجموعة والمساعدة في تحقيق أهداف المجموعة ،والرئيس التنفيذي وفقاً لتوجيهات
مجلس االدارة هو المسؤول عن تطبيق استراتيجيات الشركة وتطوير األعمال وسياسات االستحواذ واالستثمارات والنفقات الرأسمالية والنظر في المسائل المالية المهمة في
كال على حده.
حين يراقب المجلس المخاطر التشغيلية الرئيسية للمجموعة ،ويستعرض اتجاهات قطاعات أعمال المجموعة واستثماراتها ً
وتنص المادة ( )15من النظام االساسي لشركة سيسكو أن يشكل مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء ،والذي يتوافق مع الفقرة (أ) من المادة ( )12من الئحة حوكمة الشركات
الصادرة عن هيئة السوق المالية.

لقد تم عقد خمس اجتماعات لمجلس اإلدارة خالل السنة المالية 2019م ،وقد حضرها األعضاء التالية اسمائهم:

تاريخ االجتماع وأعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين

اسم عضو مجلس االدارة

 13يناير

 26فبراير

 29أبريل

 29اكتوبر

 08ديسمبر

محمد أحمد علي رضا
عامر عبدالله علي رضا
عدنان عبدالله ميمني
علوي محمد كامل
صالح أحمد حفني
عبدالعزيز عبداللطيف جزار
عبد العزيز حمد المشعل
تم تعيين مجلس االدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين في  18مايو 2017م لمدة ثالث سنوات ،اعتباراً من  1يوليو 2017م
تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة في 2019م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لها:
اسم عضو مجلس اإلدارة

اجتماع الجمعية العامة العادية ( )28بتاريخ  07مايو

محمد أحمد علي رضا
عامر عبد الله علي رضا
عدنان عبد الله ميمني
صالح أحمد حفني
علوي محمد كامل
عبد العزيز عبد اللطيف جزار
عبد العزيز حمد المشعل
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تشكيل مجلس اإلدارة
هناك تشكيل متوازن ومتوافق مع معيار استقاللية األعضاء حسب متطلبات هيئة السوق المالية في مجلس إدارة شركة سيسكو حيث ان جميع األعضاء السبعة في المجلس
هم أعضاء غير تنفيذين وثالثة أعضاء منهم أعضاء مستقلين يتميزون بخبرات طويلة في مجاالت مختلفة مما يؤهلهم التخاذ القرارات بصفة مستقلة فيما يخص اإلستراتيجية
واألداء العام واالستفادة من اإلمكانيات المتاحة للشركة ويعتبر وجود هؤالء األعضاء المستقلين إضافة جيدة لتشكيل المجلس.
يبين الجدول التالي تصنيف كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:
اسم عضو مجلس االدارة

المنصب

محمد أحمد علي رضا

رئيس مجلس اإلدارة

عامر عبد الله علي رضا

نائب رئيس مجلس االدارة

عدنان عبد الله ميمني

عضو مجلس اإلدارة

علوي محمد كامل

عضو مجلس اإلدارة

صالح أحمد حفني

عضو مجلس اإلدارة

عبد العزيز حمد المشعل

عضو مجلس اإلدارة

عبد العزيز عبد اللطيف جزار

عضو مجلس اإلدارة

تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

وبشكل عام يضم المجلس مزيج متميز من األعضاء من ذوي الخبرات األكاديمية والمهنية المتنوعة لتوفير نطاق واسع من المهارات والخبرات والتجارب ذات الصلة لدعم النمو
والتعامل مع التحديات والمنافسة والتغيرات في األنشطة.

لجان مجلس االدارة
لقد أنشأ مجلس اإلدارة ثالثة لجان ،تتكون من أعضاء مجلس اإلدارة وخبراء خارجيين مستقلين .لدى هذه اللجان ميثاق مخصص معتمد من مجلس إدارة الشركة والجمعية
العمومية للمساهمين ،وهذه اللجان ممثلة كما يلي:
لجنة المراجعة
أسماء األعضاء

 26فبراير

 28أبريل

 27يوليو

 28أكتوبر

 24ديسمبر

وليد عبد العزيز كيال (رئيس اللجنة)
عدنان عبد الله ميمني
علوي محمد كامل
ابو بكر با جابر
المسؤوليات
تجتمع اللجنة مرة واحدة على األقل كل ثالثة أشهر وتساعد المجلس على أداء مسؤولياته الرقابية في المقام األول بمراجعة القوائم المالية الربع سنوية والسنوية وإبالغ
المعلومات المالية وغير المالية ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ،وإدارة المخاطر وعمليات التدقيق ،والمعامالت ذات العالقة.
تم تعيين لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للمساهمين في  18مايو 2017م لمدة ثالث سنوات ،اعتباراً من  1يوليو 2017م.
إطار الرقابة الداخلية
يتحمل مجلس االدارة المسؤولية بشكل عام عن فعالية أنظمة الرقابة والمراجعة الداخلية وإدارة المخاطر داخل المجموعة ،إال أن المجلس فوض مسؤولية مراجعة اإلطار
التفصيلي ألنظمة الرقابة الداخلية واداره المخاطر إلى لجنة المراجعة المكونة من بعض أعضاء مجلس اإلدارة وخبراء خارجيين ،ومجلس االدارة هو المسؤول عن المحافظة على
نظم رقابة داخلية قوية ومحكمة وفعالة.
تضمن المجموعة وجود إطار رقابة داخلية فعال يشمل كل من الهياكل التنظيمية وحدود السلطة والمسائلة ووضع السياسات الواضحة واالجراءات الرقابية وكذلك متابعة
الموازنات السنوية التقديرية .كما يجتمع المجلس باستمرار للنظر ومتابعة االداء المالي ،ونمو األعمال التجارية وخطط التنمية ،ومقترحات النفقات الرأسمالية ومؤشرات األداء
الرئيسية األخرى.
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ادارة المراجعة الداخلية
تقوم لجنة المراجعة سنوياً بمراجعة مالئمة الموارد والقدرات المتوفرة في أدارة المراجعة الداخلية لمتطلبات عمليات المراجعة كما يتبع رئيس ادارة المراجعة الداخلية في
بناء على تقييم المخاطر السنوي .كما تتولي االدارة مراجعة األمور المالية
الشركة الى لجنة المراجعة من الناحية التشغيلية ،وتقوم لجنة المراجعة باعتماد خطة المراجعة السنوية ً
والتشغيلية والتأكد من االمتثال للوائح واالنظمة المعتمدة ويقوم رئيس ادارة المراجعة الداخلية بعرض النتائج على لجنة المراجعة بشكل دوري.
أسست مجالس ادارات الشركات التابعة والزميلة لسيسكو لجان للمراجعة على مستوى كل شركة ،وتقوم شركة سيسكو بمتابعة أداء ادارات المراجعة الداخلية في تلك الشركات
عن طريق وجود ممثليها داخل اللجان.
وحدة ادارة المخاطر
فضال عن انعكاسها في
تتطلب اإلدارة الفعالة للمخاطر الوعي والمشاركة على جميع مستويات الشركة ولهذا السبب يتم دمج عملية إدارة المخاطر في األعمال اليومية،
ً
العمليات األساسية للمجموعة .يتم النظر في المخاطر على كل مستوى من مستويات األعمال ويتم تقييمها ومناقشتها وأخذها في االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن االستراتيجية
المستقبلية ،والموافقة على المعامالت ،ورصد األداء.
ويدرك المجلس أن اإلدارة الفعالة للمخاطر تتطلب الوعي والمشاركة على جميع مستويات الشركة .وبالرغم من أن المجلس مسؤول عن إدارة المخاطر بشكل عام فقد فوض
هذه المسؤولية إلى لجنة المراجعة .وبالنسبة للشركات التابعة فإن مسؤولية تحديد وتقييم المخاطر تقع على عاتقها ،في حين أن وظيفة إدارة المخاطر في شركة سيسكو هي
ضمان أن تكون االجراءات التي تتبعها الشركات التابعة كافية.
لجنة االستثمار
أسماء األعضاء

 04ديسمبر

 28نوفمبر

عامر عبد الله علي رضا (رئيس اللجنة)
محمد أحمد علي رضا
وليد عبد العزيز كيال
عبد العزيز عبد اللطيف جزار
المسؤوليات
اللجنة تساعد المجلس على مراجعة العمليات االستثمارية الكبري وأدائها واإلشراف على الموارد المالية للمجموعة وتقديم المشورة في االستراتيجية المالية المستقبلية .وتقوم
اللجنة باالجتماع مرتين على األقل سنوياً أو عندما تقتضي الحاجة.
لجنة الترشيحات والمكافآت
أسماء األعضاء

 13يناير

 13فبراير

 20فبراير

05ديسمبر

عبد العزيز عبد اللطيف جزار (رئيس اللجنة)
عامر عبد الله علي رضا
صالح أحمد حفني
ثامر سعيد الحارثي
المسؤوليات
تقوم اللجنة باالجتماع مرتين على األقل سنوياً لتساعد المجلس في المراجعة والموافقة على المكافآت والبدالت اإلجمالية المخصصة لسيسكو ،أعضاء مجلس اإلدارة ،الرئيس
التنفيذي والموظفين ،باإلضافة إلى مسؤولية االشراف على تطوير والبحث وترشيح الكفاءات لعضوية المجلس ولجانه ومراجعة أنظمة الموارد البشرية الداخلية للشركة.
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تقرير لجنة المراجعة
اجتمعت لجنة المراجعة ( )5خمس مرات خالل العام  ،2019وذلك للقيام بدورها الرئيسي في مساعدة المجلس إلتمام مهامه عن طريق التوصية باعتماد القوائم المالية الربع
سنوية والقوائم المالية السنوية بعد مناقشتها مع إدارة الشركة ،ومراجعة نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ،والتوصية باعتماد المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
كما اجتمعت اللجنة مع المراجع الخارجي للشركة لمعرفة رأيه المستقل في تقييم نظم الرقابة الداخلية للمجموعة وغيرها من المسائل المتعلقة بعملية مراجعة الحسابات.
وكذلك قامت اللجنة باآلتي:
	-اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية والقيام بالتحقق من مدى فاعليتها وذلك من خالل مراجعة التقارير المقدمة منهم ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات
الواردة في هذه التقارير.
بناء
	-تحليل المقترحات المقدمة من قبل المراجع الخارجي ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة والجمعية العمومية بخصوص تعيين المراجعيين الخارجيين للشركة للعام القادم ً
على المعايير المطلوبة.

	-مراجعة واعتماد خطة المراجع الداخلي السنوية.

	-مراجعة خطة المراجع الخارجي وإبداء المالحظات عليها (إن وجد).

	-مناقشة ومتابعة المالحظات الواردة في تقرير اإلدارة المقدم من المراجع الخارجي للشركة.
	-االشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة.
أداء الحوكمة ونتائج المراجعة الداخلية
تنتهج شركة سيسكو منهجية شاملة تجاه الحوكمة لضمان أقصى درجة ممكنة من اإلفصاح والشفافية .حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بتصميم برامجها للكشف عن أوجة
الضعف في نظم الرقابة الداخلية في الوقت المناسب ولرصد آليات المتابعة إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية في الوقت المناسب.
وتؤكد اللجنة على عدم وجود أي ضعف جوهري في نظم الرقابة الداخلية التي وضعتها المجموعة .كما تتركز جهود لجنة المراجعة باستمرار على تطوير وتحسين كفاءة وفعالية
نظم الرقابة الداخلية المعمول بها.
خالل العام 2019م بشكل إجمالي فإن  48من  111من مالحظات إدارة المراجعة الداخلية في المجموعة صنفت على أنها "مطلوب اهتمام اإلدارة":
منخفض األهمية

مطلوب اهتمام اإلدارة

المجموع

النسبة ()%

اسم الشركة
سيسكو

21

6

27

%22

محطة بوابة البحر األحمر

11

27

38

%71

لوجي بوينت

31

15

46

%33

المجموع

63

48

111

%43

 -أغلب المالحظات التي تتطلب اهتمام اإلدارة سيتم معالجتها خالل الربع األول من العام 2020م.
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إدارة المخاطر
تعتبر إدارة المخاطر جزء ال يتجزأ من فلسفة إدارة شركة سيسكو الشاملة ،حيث تتبع شركة سيسكو مجموعة من األساليب لتحديد وتقييم المخاطر التي تواجهها المجموعة من
خالل تطوير خطط للحد من هذه المخاطر .خالل عام 2019م ،قامت شركة سيسكو وكافة شركات المجموعة بتحديث سجل المخاطر مع األخذ بعين االعتبار ظروف السوق
والمؤشرات االقتصادية الحالية.
خالل العام تم متابعة وتقييم المخاطر المحيطة بشركات المجموعة بشكل شامل وتم وضع أولويات تنفيذ خطط األعمال للحد من أي تأثير سلبي ناتج عن المخاطر التي تم
تحديدها.
وفيما يلي بعض المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة كما يلي:
إجراءات تخفيض الخطر

الخطر المحتمل
المخاطر ذات البعد االستراتيجي – خطر عدم تحقيق األهداف

تواجه الشركات التابعة للمجموعة منافسة متزايدة من المنافسين الحاليين أو الالعبين الجدد
في السوق .اإلدارة تراقب البيئة التنافسية وتقوم باالستثمارات الالزمة لتعزيز القدرة والطاقة
لمواجهة المنافسة وتطوير القدرات الداخلية للشركة للبقاء على مكانة تنافسية متقدمة.
باإلضافة إلى ذلك ،تقوم الشركات التابعة بتكوين عالقات قوية مع العمالء الرئيسيين لالحتفاظ
بهم وتطوير إستراتيجية تسعير جديدة لتقليل تأثير ضغط األسعار.

انخفاض اإليرادات من خالل زيادة المنافسة

ظروف السوق في القطاعات صعبة بسبب المشكالت االقتصادية أو الجغرافية التي قد تؤثر
على النمو والربحية باإلضافة إلى االستثمار في األصول الجديدة.
فرصا لتقليل مخاطر تركيزها في قطاع واحد.
تقوم الشركات التابعة للمجموعة باستكشاف ً

البيئة االقتصادية والجغرافية

كبيرا على أحد قطاعاتها مما يشكل مخاطرة كبيرة ألداء المجموعة
تعتمد المجموعة
اعتمادا ً
ً
في حالة حدوث تراجع في عمليات ذلك القطاع.
تقوم المجموعة بمراجعة مستمرة لمحافظها االستثمارية لتنويع القطاعات التي توفر الحماية
من انخفاض اآلداء في القطاعات الحالية لشركاتها.

محدودية التنوع في أنشطة المجموعة

وتشددا وتتعرض لاللتزامات القانونية والتنظيمية
تعقيدا
أصبحت القوانين واللوائح أكثر
ً
ً
المختلفة .تراقب المجموعة التغييرات التي تطرأ على اللوائح التنظيمية لضمان تقليل تأثير أي
تغييرات إلى أدنى حد وإدارة االلتزام باستمرار.

المخاطر التنظيمية واالمتثال

حسنت شركات المجموعة إجراءات الرقابة على االئتمان وتحصيل الديون من العمالء من خالل
المتابعة المنتظمة .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم اإلدارة بمراجعات مستمرة على عمالء االئتمان
لضمان قدرتهم على السداد.

مخاطر االئتمان وتحصيل الديون

المخاطر التشغيلية  -مخاطر االستخدام غير الفعال وغير الكفئ لموارد الشركة
ضغوطا كبيرة على عمليات المجموعة
ً
ارتفاع تكاليف الطاقة ورسوم الموظفين األجانب يفرض
وربحيتها .تقوم شركات المجموعة بمراجعة قاعدة التكلفة باستمرار لتحسين الكفاءة وخفض
التكاليف .باإلضافة إلى ذلك ،فإن شركات المجموعة بصدد مراجعة إستراتيجية التسعير والعقود
مع الموردين والعمالء.

زيادة التكلفة

أمن تكنولوجيا المعلومات والبيانات والكشف عن المعلومات الحساسة

انقطاع الخدمات والعمليات

التلوث البيئي وتلوث مياه البحر

الخسائر الناجمة من سوء العمل واالنتاجية

من أجل تجنب تهديدات األمن السيبراني ،تتم مراجعة أنظمة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات
وعمليات األمن بانتظام .تتم ترقية جميع البرامج واألنظمة بانتظام لضمان تقليل أي ثغرات
أمنية.

قد تواجه شركات المجموعة خطراً ألنها غير قادرة على منع الحوادث الناجمة عن الكوارث
الطبيعية وشبكات النظام .لدى المجموعة والشركات التابعة لها خطة الستعادة القدرة على
العمل بعد الكوارث لتقليل التعطل إلى الحد األدنى وتتم مراجعة هذه الخطط بشكل دوري.

تقوم اإلدارة بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية في الشركة بدراسة احتمالية هذه
المخاطر ويتم دراسة الحلول الفنية البديلة بشكل مستمر ،كما تسعى الشركة على توفير الغطاء
التأميني الالزم لتعويض الشركة في حال حصول أي حدث ال قدر الله.

يتم وضع إستراتيجيات الصيانة والفحص في جميع المرافق وتقوم المجموعة بمواصلة تنفيذ
اإلستثمارات الرأسمالية الضرورية في المعدات والمنشئات ،باإلضافة إلى ذلك ،يتم التأكد من أن
المشغلين مدربون تدريباً جيداً للقيام بأدوارهم بكفاءة.

سياسة إدارة السيولة

كل علــى حــده وذلــك وفقــاً
يتــم إدارة الســيولة النقديــة والتحكــم فيهــا مــن قبــل مجلــس إدارة سيســكو ومجالــس إدارة الشــركات التابعــة والزميلــة بشــكل منفصــل ٌ
للسياســات المعتمــدة لــكل شــركة .إن الغــرض مــن هــذه السياســات هــو ضمــان توفــر الســيولة النقديــة الكافيــة والفعالــة مــن حيــث التكلفــة واتاحتهــا فــي جميــع
األوقــات والتقليــل مــن التعــرض للمخاطــر الماليــة .إن المخاطــر التــي تديرهــا اإلدارة هــي مخاطــر الســيولة النقديــة وســعر الفائــدة وأســعار صــرف العمــات .يتــم اســتخدام
مشــتقات األدوات الماليــة إلدارة التعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر العمــات وال تســتخدم هــذه المشــتقات لتحقيــق مكاســب تجاريــة أو لجلــب األربــاح.
تهــدف سياســة سيســكو فــي إدارة الســيولة إلــى تطبيــق أفضــل الممارســات العمليــة كالوفــاء بااللتزامــات فــي اوقاتهــا مــن أجــل ضمــان الحصــول علــى التمويــل النقــدي الكافــي
علــى المــدى القصيــر واتاحــة التســهيالت البنكيــة لتلبيــة متطلبــات االقتــراض المتوقعــة .يتــم تخفيــض مخاطــر عــدم الحصــول علــى الســيولة النقديــة مــن خــال رصــد دقيــق
الحتياجــات التدفــق المالــي للشــركة ،والتواصــل المســتمر مــع مقدمــي االئتمــان للشــركة واالختيــار الدقيــق للبنــوك القويــة ماليــاً لتفعيــل برامــج التشــغيل واالســتثمار فــي الشــركة.
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة
شركات المجموعة كانت لديها معامالت مع أطراف ذات عالقة من داخل المجموعة وخارجها وتتبع هذه التعامالت نفس الشروط والمبادئ في التعامل مع األطراف ذات
العالقة والتي تخضع ألنظمة الشركة المعتمدة من حيث تقييم العروض وترسية التعامالت بعد دراساتها وتقيمها من بين العروض األخرى دون أي اعتبارات تفضيلية .وتشمل
كال من أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمون الرئيسيون وكبار المديرين وأي من أقاربهم من الدرجة األولى وفقاً للوائح هيئة السوق المالية ووزارة
األطراف ذات عالقة ً
التجارة واالستثمار.
الجدول التالي يوضح المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي تكون فيها العالقة من خالل عضو في مجلس إدارة سيسكو ،والتي تتطلب موافقة الجمعية العامة عليها
وفقاً للمادة  71من نظام الشركات:
األطراف ذات عالقة

العالقة

شركة كرم فيدكس

شركة زينل للصناعات (مساهمين في شركة سيسكو وهم أحد
المساهمين أيضاً في شركة كرم فيدكس ،واألستاذ عامر عبد الله
علي رضا (عضو مجلس ادارة سيسكو) عضو في مجلس ادارة
شركة كرم فيدكس أيضاً

شركة زینل للصناعات المحدودة

شركة زينل للصناعات (مساهمين في شركة سيسكو) ،واألستاذ
محمد أحمد علي رضا (رئيس مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ عامر
عبد الله علي رضا (عضو مجلس ادارة سيسكو) هم أعضاء في
مجلس مديرين شركة زينل للصناعات المحدودة

شركة الجبر تالكي السعودية
المحدودة

شركة زميلة  -واألستاذ عامر عبد الله علي رضا (عضو مجلس ادارة
سيسكو) عضو في مجلس المديرين لشركة الجبر تالكي السعودية
المحدودة

شركة الكابالت السعودية

شركة زينل للصناعات المحدودة (احدى مساهمي شركة سيسكو)
أحد المساهمين في شركة الكابالت السعودية ،والسيد/
محمد أحمد زينل علي رضا هو أحد مالك شركة زينل للصناعات
المحدودة كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة سيسكو والسيد/
عامر عبد الله زينل على رضا أحد أعضاء مجلس إدارة شركة زينل
للصناعات المحدودة ،ورئيس مجلس االدارة للشركة السعودية
لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ونائب رئيس
مجلس ادارة شركة سيسكو واألستاذ عدنان ميمني (عضو
مجلس ادارة سيسكو) هو عضو في مجلس ادارة شركة الكابالت
السعودية

نوع العملية
شراء بضائع وخدمات تشمل التموين وإدارة
سكن الموظفين الخاص بشركة محطة بوابة
البحر األحمر

الشركة العربية لتجارة المواد
السائبة المحدودة
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10,219,308

مصروفات إدارية مدفوعة من قبل المجموعة
نيابة عن شركة شركة زینل للصناعات

329,295

مصروفات إدارية مدفوعة من قبل شركة زینل
للصناعات نيابة عن المجموعة

133,828

توزيعات حصة أرباح مدفوعة من الشركة
السعودية لتنمية التجارة والصادرات الى شركة
زينل للصناعات

مصروفات مدفوعة من قبل المجموعة نيابة
عن شركة الجبر تالكي السعودية

تمتلك شركة زينل للصناعات المحدودة (احدى مساهمي شركة
وكل من األستاذ
ً
سيسكو) الشركة العربية لتجارة المواد السائبة،
محمد أحمد زينل علي رضا (رئيس مجلس ادارة سيسكو) واألستاذ
عامر عبد الله علي رضا (عضو مجلس إدارة سيسكو) أعضاء في
مجلس ادارتها

المبلغ

4,200,000

499,331

أرباح مدفوعة من شركة الجبر تالكي السعودية
الى شركة سيسكو

8,444,856

مصروفات محملة من قبل سيسكو على شركة
الجبر تالكي السعودية

10,420

إيجار أرض ومستودعات من الشركة السعودية
لتنمية التجارة والصادرات

إيجار مستودعات من الشركة السعودية لتنمية
التجارة والصادرات

244,047

13,858

إضافة إلى الجدول أعاله ،فيما يلي جدول المعامالت ذات العالقة المتطلب اإلفصاح عنها وفقاً للوائح التسجيل واإلدراج وحوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق
المالية:
األطراف ذات عالقة

العالقة

الشركة الدولية لتوزيع المياه
المحدودة (توزيع)

تمتلك شركة سيسكو ما نسبته  %50من رأس مال شركة توزيع،
والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو المهندس محمد المدرس
عضو في مجلس المديرين لشركة توزيع

شركة خدمات المياه والبيئة
السعودية المحدودة

تمتلك شركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة لسيسكو) ما
نسبته  %49من شركة خدمات المياه والبيئة السعودية

شركة محطة بوابة البحر األحمر

شركة تابعة لسيسكو  -واألستاذ محمد احمد على رضا (رئيس
مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ عامر عبد الله علي رضا (عضو
مجلس إدارة سيسكو) والسيد محمد كمال المدرس (الرئيس
التنفيذي لسيسكو) أعضاء مجلس إدارة في شركة محطة بوابة
البحر األحمر

الشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات

شركة تابعة لسيسكو  -األستاذ عامر عبد الله علي رضا (عضو
مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ صالح أحمد حفني (عضو مجلس
إدارة سيسكو) واألستاذ محمد كمال المدرس (الرئيس التنفيذي
لسيسكو) جميعهم أعضاء في مجلس مديرين الشركة السعودية
لتنمية التجارة والصادرات

شركة كنداسة لخدمات المياه

شركة تابعة لسيسكو – واألستاذ محمد احمد علي رضا (رئيس
مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ صالح أحمد حفني (عضو مجلس
إدارة سيسكو) واألستاذ عدنان عبد الله ميمني (عضو مجلس
إدارة سيسكو) والسيد محمد كمال المدرس (الرئيس التنفيذي
لسيسكو) جميعهم أعضاء في شركة كنداسة لخدمات المياه

شركة تشغيل الخدمات
المساندة (إسناد)

شركة امبرو المحدودة

شركة تابعة لسيسكو  -واألستاذ عامر عبد الله علي رضا (عضو
مجلس إدارة سيسكو) واألستاذ محمد كمال المدرس (الرئيس
التنفيذي لسيسكو) جميعهم أعضاء في مجلس مديرين شركة
تشغيل الخدمات المساندة (إسناد)

شركة شقيقة  -تملك الشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات نسبة  %25في شركة زنمت والتي بدورها شركة
شقيقة لشركة امبرو المحدودة
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نوع العملية

المبلغ

بيع مياه من شركة كنداسة لخدمات المياه الى
الشركة الدولية لتوزيع المياه

62,909,118

مدفوعات من قبل سيسكو نيابة عن الشركة
الدولية لتوزيع المياه

881,734

مدفوعات من قبل الشركة الدولية لتوزيع
المياه نيابة عن سيسكو

38,081

مبيعات لشركة كنداسة لخدمات المياه مقابل
إدارة وتشغيل محطة تحلية المياه
توزيعات أرباح مدفوعة من شركة خدمات المياه
والبيئة السعودية الى شركة كنداسة لخدمات
المياه

مدفوعات من قبل شركة سيسكو نيابة عن
شركة محطة بوابة البحر األحمر

5,010,303
5,823,999

232,649

مدفوعات من قبل شركة سيسكو نيابة عن
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات

1,174,160

مدفوعات من قبل الشركة السعودية لتنمية
التجارة والصادرات نيابة عن سيسكو

133,412

تحويل مكافآة نهاية الخدمة

603,505

مدفوعات من قبل شركة سيسكو نيابة عن
شركة كنداسة لخدمات المياه

879,657

مدفوعات من قبل سيسكو نيابة عن شركة
تشغيل الخدمات المساندة

26,250

شراء خدمات من الشركة السعودية لتنمية
التجارة والصادرات

14,841
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مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
المكافآت والمزايا المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان خالل عام 2019م هي كما يلي:

أعضاء مجلس االدارة

المكافآت المتغيرة

المكافآت الثابتة

بدل حضور
المجلس

بدل حضور
اللجان

50,000

40,000

75,000

_

50,000

_

مكافآت اللجان

المجموع

مكافآت أعضاء
المجلس

المجموع

مكافأة نهاية
الخدمة

االجمالي

األعضاء المستقلون
علوي محمد كامل

عبد العزيز عبد اللطيف جزار

عبد العزيز ابراهيم المشعل

االجمالي

60,000

50,000

165,000

200,000

200,000

-

365,000

50,000

200,000

200,000

-

250,000

150,000

260,000

225,000

475,000

100,000

150,000

محمد أحمد زينل على رضا

50,000

20,000

75,000

عدنان عبد الله ميمني

50,000

50,000

75,000

200,000

600,000

200,000

600,000

-

-

460,000

1,075,000

األعضاء غير التنفيذيين
عامر علي رضا

صالح أحمد حفني

االجمالي

60,000

50,000

40,000

50,000

200,000

170,000

145,000

350,000

350,000

-

495,000

175,000

200,000

200,000

-

375,000

150,000

260,000

75,000

165,500

375,000

745,000

240,000
200,000

990,000

240,000
200,000

990,000

-

-

500,000
365,000

1,735,000

أعضاء اللجان
وليد عبد العزيز كيال

ابو بكر علي باجابر

ثامر سعيد الحارثي

االجمالي

-

70,000

225,000

295,000

-

-

-

295,000

10,000

40,000

75,000

125,000

-

-

-

125,000

50,000

-

160,000

10,000

100,000
300,000

150,000

570,000

-

-

-

-

-

-

150,000

570,000

المكافآت والمزايا المدفوعة لكبار التنفيذيين (تشمل الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية) خالل عام 2019م هي كما يلي:
المكافآت المتغيرة

المكافآت الثابتة
رواتب

بدالت

مزايا ُأخرى

المجموع

مكافآت

المجموع

3,549,000

1,321,150

806,105

5,676,255

1,032,494

1,032,494

مكافأة نهاية الخدمة

االجمالي

1,636,303

8,345,052

سياسة المكافآت
تدفع الشركة مكافآت سنوية ومصروفات حضور االجتماعات والنفقات اإلضافية لمجلس إدارتها وأعضاء اللجان على أساس األنظمة واللوائح المنصوص عليها من قبل وزارة
التجارة واالستثمار ووفقاً للنظام األساس للشركة واللوائح الداخلية المنظمة لعمل مجلس االدارة واللجان.
المادة رقم ( )19من النظام االساس للشركة( :مكافأة أعضاء المجلس)
معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينيه أو نسبة معينة من األرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من المزايا وفق ما يقرره مجلس
تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من مبلغاً
ً
اإلدارة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه مع مراعاة األنظمة والقرارات والتعليمات ذات العالقة الصادرة من الجهات المختصة  ،ويجب أن يشتمل تقرير مجلس
اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا  ،وأن يشتمل
كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات للشركة وأن يشتمل على بيان بعدد جلسات المجلس
وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ أخر اجتماع للجمعية العامة.

66

سياسة مكافآت وبدالت أعضاء المجلس وأمين السر وفقاً لالئحة عمل مجلس االدارة:
1.تتكون مكافأة مجلس االدارة في حدود مانصت عليه المادة التاسعة عشر من النظام االساس للشركة ونظام الشركات ولوائحه على أال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه
عضو مجلس االدارة مقابل عضويته في المجلس من مكافآت ومزايا مالية وعينيه مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً.

2.بدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات المجلس قدره  10.000ريال سعودي وبدل حضور لكل اجتماع من اجتماعات اللجان قدره  10.000ريال سعودي لكل عضو من األعضاء.
3.توفر الشركة تذاكر السفر بالدرجة االولى ،مع المواصالت واإلقامة ،وذلك للعضو غير المقيم في مدينة االجتماع.

4.يحدد مجلس اإلدارة المكافأة السنوية ألمين سر المجلس ،وتغطي الشركة المصاريف المتعلقة بحضوره كتذاكر السفر واإلقامة وغيرها في كل ما يخص شئون المجلس.
5.تصرف مكافآت وبدالت الحضور والبدالت األخرى كما أعاله في نهاية السنة المالية ،إال في حالة انتهاء عضوية أي عضو قبل نهاية السنة المالية فإنها تصرف عند انتهاء
العضوية.
مكافآت التنفيذيين:
بناء على العقود المبرمة معهم ومؤشرات األداء.
تدفع الشركة المرتبات والبدالت والمكافآت والمزايا العينية لمدراءها التنفيذيين ً
	-علماً بأنه تقوم الشركة بإتباع السياسة الخاصة بالمكافآت وال يوجد أي انحراف أو تعارض مع سياسة المكافآت المعمول بها في الشركة مع المكافآت الممنوحة.
	-لم يقوم أعضاء مجلس االدارة بقبض أي مبالغ من الشركة مقابل أي أعمال إدارية أو فنية أو استشارية ،علماً بأن جميع أعضاء مجلس االدارة غير تنفيذيين.
تقييم أداء مجلس االدارة
وافقت لجنة الترشيحات والمكافآت على تقييم أداء المجلس من خالل نموذجاً للمراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس االدارة
ووظائف االدارة التنفيذية ،وللتحقق بشكل سنوي من عدم وجود أي تعارض مصالح ،وتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس االدارة واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع
مصلحة الشركة ،وللتحقق من استقالل االعضاء المستقلين .كما قامت لجنة الترشيحات والمكافآت أيضاً بتقييم أداء اإلدارة التنفيذية لشركة سيسكو من خالل مراجعة جدول
مؤشرات األداء للعام الحالي والموافقة على مؤشرات األداء للشركة للعام المقبل.
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اإلفصاح في تقرير مجلس اإلدارة
وفقا لمتطلبات المادة ( )90من الئحة حوكمة الشركات ،وفي الفقرة ( )4من المادة ( )76والفقرة ( )2من المادة ( )126من نظام الشركات والمادة السابعة والمادة الخامسة عشر
والمادة األربعين من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة ،فان الشركة قامت بتطبيق جميع مواد وأحكام الئحة
حوكمة الشركات بإستثناء المواد التالية الغير قابلة للتطبيق:
المادة ( )90من الئحة حوكمة الشركات:
الفقرة

البيان

سبب عدم اإلمتثال

()9

أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية ،مع
بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

ال تنطبق

()11

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

ال تنطبق

()12

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع
حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ،ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ بها.

ال تنطبق

()21

إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

ال تنطبق

()25

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين
وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج ،وأي تغيير في تلك الحقوق
خالل السنة المالية األخيرة.

ال تنطبق

()26
()28
()29

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو
أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة ،وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو
منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.
وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب ،أو حقوق
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

ال تنطبق
ال تنطبق

()30

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد ،وقيمة األوراق المالية المتبقية ،مع التمييز
بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

ال تنطبق

()35

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

ال تنطبق

()36

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.

ال تنطبق

()38

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

ال تنطبق

()40

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية ،يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات
وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

ال تنطبق

()41

في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها ،يجب أن يحتوي التقرير على ذلك ،مع بيان
أسباب التوصية بالتغيير.

وفقاً للفقرة ( )39من المادة ( )90من الئحة الحوكمة لهيئة السوق المالية يقر المجلس بما يلي:
1.أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح
2.أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية

3.أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها
المادة الخامسة عشر من الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
رقم المادة
المادة ()15

الوصف
تفاصيل عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن
استخدامات هذه األسهم.

 -تقر الشركة بتطبيق جميع االحكام االلزامية الواردة في الئحة حوكمة الشركات.
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ال تنطبق

سبب عدم اإلمتثال
لم يتم الحصول على أسهم خزينة من قبل الشركة

ال تنطبق

حقوق المساهمين
معلومات المساهمين المطلوبة إلعداد التقارير كما يلي:
عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخها وأسبابها:
سبب الطلب

رقم الطلب

تاريخ الطلب

تاريخ السجل

1

2019/02/27

2019/02/27

إجراءات الشركة

2

2019/03/17

2019/03/17

إجراءات الشركة

3

2019/05/07

2019/05/07

الجمعية العامة

4

2019/05/09

2019/05/09

ملف أرباح

5

2019/06/17

2019/06/16

إجراءات الشركة

6

2019/07/10

2019/07/09

إجراءات الشركة

7

2019/09/03

2019/06/30

إجراءات الشركة

8

2019/09/26

2019/09/26

إجراءات الشركة

9

2019/11/18

2019/11/18

إجراءات الشركة

10

2019/11/18

2019/11/18

إجراءات الشركة

11

2019/12/09

2019/12/09

إجراءات الشركة

المساهمين الذين يملكون أكثر من  %5من رأس المال المدفوع للشركة:
االسم
زينل للصناعات المحدودة

عدد األسهم كما في
2019/1/1

النسبة من رأس
المال %

عدد األسهم كما في
2019/12/31

النسبة من رأس
المال %

العدد

11.992.924

14.7

11.992.924

14.7

0

التغير

النسبة %
-

أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين والتغييرات خالل العام:
التغير

عدد األسهم كما في
2019/1/1

النسبة من رأس
المال %

عدد األسهم كما في
2019/12/31

النسبة من رأس
المال %

العدد

محمد أحمد علي رضا

933,345

1.14

938345

1.14

5,000

0.11

عدنان عبد الله ميمني

544,102

0.67

544,102

0.67

-

-

علوي محمد كامل

35,513

0.04

5513

0.006

()30,000

()0.29

صالح أحمد حفني

1,200

0.00

1,200

0.00

-

-

عامر عبد الله علي رضا

31,677

0.04

31,677

0.04

-

()0.04

عبد العزيز حمد المشعل

1,013,000

1.24

1152000

1.4

139,000

1.39

20,400

0.03

20,400

0.03

-

()0.03

االسم

عبد العزيز عبد اللطيف جزار
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إحصائية لتملك أسهم الشركة
تقسيم المساهمين حسب نسبة تملكهم كما في  31ديسمبر 2019م:
االسم

االسهم

المساهمين
العدد

النسبة %

العدد

النسبة %

أقل من  20سهم

1,434

14.2

6,101

0.01

من  20إلى  99سهم

1,221

12.1

67,356

0.08

من  100إلى  499سهم

2,986

29.7

742,163

0.91

من  500إلى  999سهم

1,248

12.4

854,019

1.05

من  1000إلى  19999سهم

2,834

28.2

10,521,949

12.89

من  20,000إلى  99,999سهم

246

2.4

10,812,953

13.25

من  100,000إلى  999,999سهم

83

0.8

23,569,153

28.88

من  1,000,000إلى  4,999,999سهم

14

0.1

23,033,382

28.23

أكثر من  5,000,000سهم

1

0.0

11,992,924

14.70

10,067

100.0

81,600,000

100.00

المجموع

فئات المساهمين كما في  31ديسمبر 2019م:
العدد

عدد األسهم المملوكة

النسبة %

شركات

29

20,739,924

25

صناديق استثمارية

47

8,356,993

10

9,991

52,503,083

64

10,067

81,600,000

100.00

فئة المساهم

افراد
المجموع

تصنيف المساهمين كما في  31ديسمبر 2019م ،حسب الجنسية:
الجنسية

عدد األسهم المملوكة

النسبة %

السعودية

76,756,935

94.06

النرويج

2,045,112

2.51

أخرى ( 24دولة)

2,797,953

3.43

81,600,000

100.00

المجموع
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كبار المساهمين كما في  31ديسمبر 2019م  -من الصناديق والشركات االستثمارية:
عدد األسهم المملوكة

النسبة %

شركة زينل للصناعات المحدوده

11,992,924

14.70

شركة سند لالستثمار

3,010,000

3.69

Norges Bank

2,045,112

2.51

صندوق األستثمار كابيتال لالستثمار 46

1,070,856

1.31

صندوق أشمور لألستثمار 3

768,636

0.94

الهيئة العامة لالستثمار (الكويت)

543,911

0.67

19,431,439

23.82

اسم الشركة

المجموع

مقترحات المساهمين:

فــي حــال ورود أي اقتــراح أو مالحظــة أو استفســار مــن المســاهمين يقــوم ضابــط االتصــال بإبــاغ االدارة التنفيذيــة لمعالجتهــا واإلجابــة عليهــا ،وإذا دعــت الحاجــة يتــم ابــاغ أميــن ســر
مجلــس االدارة لعرضهــا علــى المجلــس لمناقشــتها.
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النظرة المستقبلية
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055

النظرة المستقبلية للشركة
شــهد العــام 2019م تحــوالت كبيــرة فــي األعمــال التجاريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن
خــال عــدد مــن التغييــرات التــي كان لهــا تأثيــر إيجابي على جميع مســتويات المملكة االقتصادية
واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة وذلــك لتنويــع اقتصــاد المملكــة بعيــداً عــن االعتمــاد علــى
المــوارد النفطيــة.

أحد أهم هذه األحداث هو الطرح العام األولي لعمالق الطاقة المملوك للدولة (أرامكو السعودية (األكبر في التاريخ ،والذي يشير إلى الجهود المبذولة لتحرير االقتصاد
وتوليد  25مليار دوالر لتمويل طموحات التنمية غير المتعلقة باقتصاد النفط.
وقد أدت هذه التغيرات اإليجابية الى تحسن نشاط القطاع غير النفطي ومعدالت االستهالك في األرباع الثالثة األولى من العام 2019م وقد أدى هذا التحسن إلى أداء
ً
خاصة في قطاع الموانئ الذي سجل معدالت قياسية في عام 2019م.
قوي للشركات التابعة لـسيسكو خالل العام
وكان من المتوقع أن يستمر الزخم القوي الذي بدأ خالل العام 2019م الى العام 2020م والذي يؤدي إلى نتائج تشغيلية أفضل لجميع قطاعات أعمالنا .ومع ذلك فإن
تفشي فيروس كورونا مؤخراً (مع نهاية عام 2019م) وتأثيره السلبي على األسواق الصناعية والمالية واضطراب سلسلة التوريدات العالمية إلى جانب انخفاض أسعار النفط
قد قلل من آفاق االقتصاد السعودي في عام  2020مع تقديرات متغيرة تشير إلى انخفاض توقعات النمو األولية.
على الرغم من التوقعات االقتصادية السلبية لعام 2020م ،لكن شركة سيسكو واثقة من أن الشركات التابعة لها ستتخذ التدابير المناسبة الستيعاب أي تأثير سلبي على
المدى القصير ولضمان أنها في وضع جيد لالستفادة من الفرص المستقبلية عندما تستقر ظروف السوق.
أداء القطاعات والتوقعات:
وعلى المدى القصير فانه من المتوقع أن يتأثر أداء قطاع الموانئ بفيروس الكورونا
ونتائجه االقتصادية الصعبة لعام 2020م ،إال أن التوقعات على المدى الطويل ال
ً
خاصة بعد توقيع عقد امتياز جديد لمدة  30عاماً في أواخر عام
تزال إيجابية للغاية
2019م بواسطة محطة بوابة البحر األحمر لدمج محطة الحاويات الشمالية بالكامل
وهذا الدمج يجعل محطة بوابة البحر األحمر أكبر محطة حاويات في المملكة العربية
السعودية ومنطقة البحر األحمر .حيث ستوفر المحطة المدمجة ترقية كبيرة للقدرات
وعمليات سلسة االستيراد والتصدير والقدرة على زيادة تحالفات الشحن والسفن
الضخمة في موقع واحد ،مما يمنحها ميزة تنافسية واضحة عن المشغلين اآلخرين في
منطقة البحر األحمر.
قامت الهيئة العامة للموانئ بمراجعة رسوم التفتيش الجمركي اعتباراً من  1مارس
2019م ،والتي أدت إلى تحسين األداء المالي في عام 2019م وسيظل لها تأثير إيجابي
ومستقبال.
على قطاع الموانئ في عام 2020م
ً

5

ال يزال الطلب على قطاع الخدمات اللوجستية في ارتفاع وذلك تماشياً مع رؤية
المملكة 2030م ،ومن المقرر أن يشهد القطاع نمواً ملحوظاً في السنوات المقبلة من
خالل زيادة االستثمار الحكومي ومشاركة القطاع الخاص.

تماشيا مع ذلك ،وعلى خلفية الخطوات اإليجابية التي تحققت خالل عام 2019م
في تأمين االتفاقات طويلة األجل مع العمالء المميزين في قطاعي البتروكيماويات
والتجارة اإللكترونية ،من المتوقع أن يكون عام 2020م عاماً مليئاً بالفرص لقطاع
الخدمات اللوجستية في مجموعة سيسكو في سعيها لتوسيع عرض منتجاتها
وتوسيع نطاق عملياتها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
حققت سيسكو أيضاً تقدماً ملموساً في قطاع المياه ،حيث حصلت شركة "توزيع" على
مشروع إنشاء محطة مستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الطائف ،والذي
سيظهر أثره اإليجابي على نتائج أعمال سيسكو في السنوات القادمة بعد االنتهاء من
تنفيذ المشروع .ومع قيام الدولة بعرض مجموعة من المشاريع اإلضافية في قطاع
المياه لبرنامج الخصخصة وتماشياً مع رؤية المملكة  2030في هذا القطاع فإن سيسكو
تسعى ألن تكون في طليعة الشركات المؤهلة للفوز ببعض العقود التي يتم طرحها
للمناقصات أو المفاوضات.

عادة للمخاطر والشكوك وفق عدة عوامل اقتصادية وسياسية مختلفة ،وكثير
ً
هذا القسم من التقرير السنوي يتضمن بيانات مستقبلية تطلعيه ،فمثل هذه التوقعات تخضع
منها خارج عن سيطرة شركة سيسكو ،قد يكون سببها التطور الفعلي أو النتائج التي قد تختلف عن التوقعات المرجوة في هذا التقرير.
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القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2019م
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  31ديسمبر 2019م

الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
حق استخدام الموجودات
عقارات استثمارية
استثمار في شركات زميلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
الشهرة
ذمم مدينة تجارية طويلة األجل
ضريبة مؤجلة ـ أصل
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
مخزون ،صافي
ذمم مدينة تجارية ومبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
نقد وما في حكمه
مستحق من جهات ذات عالقة
إجمالي الموجودات المتداولة
إجمالي الموجودات
حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين
رأس المال
عالوة إصدار السهم
احتياطي نظامي
مكونات أخرى لحقوق الملكية
أرباح مبقاة
حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
حصص غير مسيطرة
إجمالي حقوق المساهمين

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

6
7
22
8
9
10
11
13
28

874.419.937
1.070.384.638
241.825.240
133.781.349
132.421.768
15.538.283
8.776.760
ــ
4.407.665
2.481.555.640

896,943,951
1,162,102,614
ــ
143,015,640
121,114,973
17,899,897
8,776,760
8,041,252
ــ
2,357,895,087

12
13
14
30

18.171.701
100.088.944
295.100.801
11.185.041
424.546.487
2.906.102.127

21,302,655
108,032,996
180,584,183
9,920,006
319,839,840
2,677,734,927

15

816.000.000
36.409.063
76.382.784
()9.516.848
171.818.142
1.091.093.141
499.942.039
1.591.035.180

816,000,000
36,409,063
71,290,485
5,907,331
158,627,451
1,088,234,330
483,198,445
1,571,432,775

17
18
19
20
22

540.389.501
39.470.059
74.537.556
13.103.655
217.085.900
884.586.671

699,026,622
27,215,717
61,503,570
4,537,974
ــ
792,283,883

17
21
22
30

240.711.549
158.857.771
29.930.538
980.418
430.480.276
1.315.066.947
2.906.102.127

153,414,129
159,711,795
ــ
892,345
314,018,269
1,106,302,152
2,677,734,927

إيضاح

16

المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصصات طويلة األجل
أدوات مالية مشتقة
التزام إيجار
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية
ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
التزام إيجار
مستحق لجهات ذات عالقة
إجمالي المطلوبات المتداولة
إجمالي المطلوبات
إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )39جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

2019م
إيضاح لاير سعودي
23
24

إيرادات
تكاليف مباشرة
إجمالي الربح
مصروفات تشغيلية
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وإدارية
إجمالي المصروفات التشغيلية

25
26

2018م
لاير سعودي

564,704,864 675.883.929
()342,639,116( )415.577.044
222,065,748 260.306.885
()16,395,376( )32.862.592
()117,592,131( )134.036.372
()133,987,507( )166.898.964

الدخل التشغيلي

93.407.921

88,078,241

تكاليف تمويل
إيرادات تمويل
إيرادات أخرى
حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية،
بالصافي
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل
صافي الربح للسنة

()47.726.965
1.831.748
8.986.729

()50,779,637
500,897
8,781,688

27.372.268
83.871.701
()5.992.979
77.878.722

23,745,408
70,326,597
()4,806,109
65,520,488

27
9
28

العائد إلى:
المساهمين في الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

50.922.990
26.955.732
77.878.722

ربحية السهم:
ربحية السهم األساسية والمخفضة من صافي الربح للسنة
العائدة إلى حملة األسهم في الشركة األم

29

0.62

46.745.090
18.775.398
65.520.488

0.57

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )39جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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9

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة الدخل الشامل الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

2019م
إيضاح لاير سعودي
77.878.722

صافي الربح للسنة

2018م
لاير سعودي
65.520.488

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

(خسارة)  /ربح من إعادة قياس منافع نهاية الخدمة للموظفين
صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
حصة من خسائر اكتوارية في شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق
الملكية

البنود التي يتم أو يمكن أن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
في فترات الحقة

تحوطات تدفقات نقدية ـ الجزء الفعّال من التغيرات في القيمة العادلة

18

()8.847.677

2.976.034

10

()2.361.614

()1.426.311

9

()1.796.618

793.260

20

()8.565.681

()4.537.974

الخسارة الشاملة األخرى

()2.194.991( )21.571.590

إجمالي الدخل الشامل للسنة

56.307.132

العائد إلى:
المساهمين في الشركة األم
الحصص غير المسيطرة
إجمالي الدخل الشامل للسنة

35.498.811
20.808.321
56.307.132

63.325.497

45.422.821
17.902.676
63.325.497

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )39جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الرصيد في  31ديسمبر 2019م

صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح )15

تحويل إلى االحتياطي النظامي

إجمالي الدخل الشامل

الدخل الشامل اآلخر

الربح للسنة

الرصيد في  1يناير 2019م

816.000.000

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

816.000.000

لاير سعودي

رأس المال

76.382.784

ــ

ــ

5.092.299

ــ

ــ

ــ

71.290.485

لاير سعودي

احتياطي نظامي

1.133.474

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

1.133.474

لاير سعودي

شركات تابعة

()8.677.640

ــ

ــ

ــ

()7.871.762

()7.871.762

ــ

()805.878

لاير سعودي

اكتواري

نسبة المساهمة في احتياطيات تقييم

تأثير التغيرات في

()7.940.815

ــ

ــ

ــ

()5.190.803

()5.190.803

ــ

()2.750.012

لاير سعودي

تدفقات نقدية

احتياطي تحوط

مكونات أخرى لحقوق الملكية

5.968.133

ــ

ــ

ــ

()2.361.614

()2.361.614

ــ

8.329.747

لاير سعودي

171.818.142

ــ

()32.640.000

()5.092.299

50.922.990

ــ

50.922.990

158.627.451

لاير سعودي

الدخل الشامل اآلخر أرباح مبقاة

المالية من خالل

عادلة للموجودات

احتياطي قيمة

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

11

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )39جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

36.409.063

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

36.409.063

لاير سعودي

أسهم

عالوة إصدار

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

1.091.093.141

ــ

()32.640.000

ــ

35.498.811

()15.424.179

50.922.990

1.088.234.330

لاير سعودي

اإلجمالي

499.942.039

135.273

()4.200.000

1.591.035.180

135.273

()36.840.000

ــ

56.307.132

()21.571.590

77.878.722

1.571.432.775

لاير سعودي

ــ

20.808.321

()6.147.411

26.955.732

483.198.445

لاير سعودي

المسيطرة

الحصص غير

الملكية

إجمالي حقوق
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الرصيد في  31ديسمبر 2018م

صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح )15

تحويل إلى االحتياطي النظامي

إجمالي الدخل الشامل

الدخل الشامل اآلخر

الربح للسنة

الرصيد في  1يناير 2018م

816.000.000

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

816.000.000

لاير سعودي

رأس المال

71.290.485

ــ

ــ

4.674.509

ــ

ــ

ــ

66.615.976

لاير سعودي

احتياطي نظامي

1.133.474

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

1.133.474

لاير سعودي

شركات تابعة

نسبة المساهمة في

تأثير التغيرات في

()805.878

ــ

ــ

ــ

2.661.784

2.661.784

ــ

()3.467.662

لاير سعودي

اكتواري

احتياطيات تقييم

()2.750.012

ــ

ــ

ــ

()2.750.012

()2.750.012

ــ

ــ

لاير سعودي

تدفقات نقدية

احتياطي تحوط

مكونات أخرى لحقوق الملكية

8.329.747

ــ

ــ

ــ

()1.234.041

()1.234.041

ــ

9.563.788

لاير سعودي

الشامل اآلخر

من خالل الدخل

للموجودات المالية

احتياطي قيمة عادلة

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

158.627.451

ــ

()24.480.000

()4.674.509

46.745.090

ــ

46.745.090

141.036.870

لاير سعودي

أرباح مبقاة

12

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )39جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

36.409.063

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

36.409.063

لاير سعودي

أسهم

عالوة إصدار

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

1.088.234.330

ــ

()24.480.000

ــ

45.422.821

()1.322.269

46.745.090

1.067.291.509

لاير سعودي

اإلجمالي

483.198.445

2.520

()11.476.500

1.571.432.775

2.520

()35.956.500

ــ

63.325.497

()2.194.991

ــ

17.902.676

()872.722

18.775.398

1.544.061.258

لاير سعودي

65.520.488

476.769.749

لاير سعودي

المسيطرة

الحصص غير

الملكية

إجمالي حقوق
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

2019م
لاير سعودي

2018م
لاير سعودي

83.871.701

70.326.597

6و7و8

149.506.113
8.437.952
5.381.511
47.709

149.866.024
ــ
5.497.529
()1.100.000

9
33
6

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
ذمم مدينة تجارية ومبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
مخزون
ذمم دائنة تجارية ومستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

()27.372.268
15.849.444
2.013.709
()16.363
79.185
2.675.448
11.851.373
47.726.965
300.052.479

()23.745.408
393.378
2.897.171
()17.591
1.662.887
2.139.526
()12.247.283
50.779.637
246.452.467

()12.682.735
455.506
17.874.314

()16.964.133
2.060.408
()390.156

النقد من األنشطة التشغيلية

305.699.564

231.158.586

()41.550.833
()1.974.846
()6.110.197
256.063.688

()45.202.824
()1.999.010
()5.207.892
178.748.860

14.268.855
()38.046.060
ــ
51.551
()23.725.654

14.394.944
()46.953.160
50.487.996
2.812.600
20.742.380

إيضاح

األنشطة التشغيلية
الربح للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل
تعديالت للبنود التالية:
استهالك وإطفاء
استهالك حق استخدام الموجودات
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
(خسارة)  /ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
حصة في نتائج شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق الملكية،
بالصافي
مخصص انخفاض القيمة
شطب أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
إطفاء إيرادات مؤجلة
مخصص تكلفة تفكيك
مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم
مخصص تكلفة استبدال موجودات
رسوم تمويل

تكاليف تمويل مدفوعة
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
زكاة وضريبة دخل مدفوعة
صافي النقد من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة محتسبة بطريقة حقوق
الملكية
شراء موجودات غير ملموسة وممتلكات وآالت ومعدات
استرداد استثمارات مصنفة كمتاحة للبيع
متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية (مدفوعة)  /مستلمة ،بالصافي
توزيعات أرباح مدفوعة
توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة من شركات تابعة
دفع التزام إيجار
صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في بداية السنة
النقد وما في حكمه في نهاية السنة
معلومات غير نقدية إضافية:
تحويالت من ممتلكات ومعدات إلى عقارات استثمارية
تحويالت من موجودات غير ملموسة إلى حق استخدام الموجودات
حق استخدام الموجودات من التزام إيجار ومبالغ مدفوعة مقدما
ضريبة مؤجلة

18
27

19

18
28

9
6و7و8
10

15

()76.396.042
()32.640.000
()4.200.000
()4.720.647
2.520
135.273
()169.614.998( )117.821.416
()133.661.018
()24.480.000
()11.476.500

14
14

114.516.618
180.584.183
295.100.801

6
2-7
22
28

()217.092
()134.568
ــ
()26.162.609
ــ
()230.459.708
ــ
4.407.665

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )39جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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29.876.242
150.707.941
180.584.183

الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كما في  31ديسمبر 2019م

 .1التنظيم واألنشطة
الشركة السعودية للخدمات الصناعية ("الشركة" أو "الشركة األم" أو "سيسكو") هي شركة مساهمة تأسست وفقا لنظام
الشركات في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة رقم  223بتاريخ  7ربيع األول 1409هـ (الموافق
 18أكتوبر 1988م) .الشركة مسجلة بموجب السجل التجاري رقم  4030062502بتاريخ  10ربيع الثاني 1409هـ
(الموافق  20نوفمبر 1988م) .تزاول الشركة نشاطها في االستثمار وإدارة الشركات التابعة إضافة إلى أعمال صيانة
وتشغيل وإدارة المصانع والمرافق الصناعية ،واإلنشاء والنقل والتخزين والتخليص الجمركي والخدمات المتعلقة بها
وتحلية المياه وتوزيع ومعالجة كافة مرافقها وخدماتها ،وإنشاء وتشغيل محطات الوقود وخدمات الصيانة وتسويق
منتجات المصانع محليا وعالميا ،واالستثمار في جميع األنشطة السابقة .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة األم في االستثمار
في الشركات التابعة وإدارتها.
يقع المركز الرئيسي للشركة األم في العنوان التالي:
المركز السعودي لألعمال
ص.ب 14221
جدة 21424
المملكة العربية السعودية
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة األم وشركاتها التابعة التالية
("المجموعة"):
الشركة

دولة التأسيس

الملكية الفعلية
2018م
2019م

األنشطة الرئيسية

الشركة السعودية لتنمية التجارة
والصادرات المحدودة ("لوجي
بوينت")

المملكة العربية
السعودية

%76

%76

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

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

المملكة العربية
السعودية

%65

%65

محطات تحلية وتنقية المياه وبيعها.

شركة تشغيل الخدمات المساندة
المحدودة ("إسناد")

المملكة العربية
السعودية

%99.28

 %99.28تطوير وتشغيل المدن الصناعية وإنشاء
وتشغيل المطاعم ومراكز التموين
والمراكز الترفيهية وإقامة محطات
الوقود وورش خدمات وصيانة
السيارات وشراء األراضي إلقامة
المباني عليها واستثمارها بالبيع أو
اإليجار.

شركة محطة بوابة البحر
األحمر المحدودة

المملكة العربية
السعودية

%60.6

%60.6

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات
لحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم.

شركة البحر األحمر لتطوير
الموانئ – شركة مساهمة مقفلة

المملكة العربية
السعودية

%60.6

%60.6

تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات
للحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .2أساس اإلعداد
 1-2بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 2-2أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر ،ومنافع نهاية الخدمة للموظفين واستثمارات بأدوات مالية مشتقة.
وفقا لهيئة السوق المالية ومن خالل قرارها بتاريخ  16أكتوبر 2016م فإن المجموعة تحتاج لتطبيق نموذج التكلفة
لقياس الممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية والموجودات غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية
للتقرير المالي لفترة  3سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي.
 3-2عملة التشغيل والعرض
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باللاير السعودي والذي يمثل عملة التشغيل والعرض للمجموعة.
 4-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات
والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة .إال أن عدم التأكد بشأن
هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أو
االلتزام الذي قد يتأثر بذلك في الفترات المستقبلية.
األحكام
في سياق تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،قامت اإلدارة بعمل األحكام التالية والتي كان لها األثر الجوهري
األكبر على المبالغ المدرجة في القوائم المالية الموحدة:
•
•
•
•

القرار المتعلق بالسيطرة على الشركة المستثمر بها (إيضاح )1-3
تصنيف العقارات االستثمارية (إيضاح )6-3
تصنيف عقود اإليجار (إيضاح )7-3
المخصصات (إيضاح )12-3

الخصم على الكميات
بعض العقود الخاصة بتقديم الخدمات تتضمن خصم على الكميات ينتج عنه ثمن متغير .عند تقدير هذا الثمن المتغير،
ينبغي على المجموعة أن تطبق طريقة المبلغ األكثر احتماال حيث أن الطريقة المختارة تتنبأ بشكل أفضل بالثمن المستحق
للمجموعة.
تحدد المجموعة أن طريقة المبلغ األكثر احتماال هي الطريقة األنسب لتقدير الثمن المتغير لتقديم الخدمات مع الخصم
على الكميات حيث أن الطريقة المختارة تتنبأ بشكل أفضل بمبلغ الثمن المتغير الناشئ عن حق العميل في الحصول
على الخصم على أساس حدود الخصم على الكميات.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .2أساس اإلعداد (تتمة)
 4-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
الخصم على الكميات (تتمة)
قبل إدراج أي مبلغ للثمن المتغير في سعر المعاملة ،فإن المجموعة تضع في اعتبارها إذا ما كان مبلغ الثمن المتغير
مقيد .تحدد المجموعة أن تقدير الثمن المتغير غير مقيد على أساس الخبرة التاريخية والتوقعات لألعمال والظروف
االقتصادية الحالية .إضافة لذلك ،إن عدم التيقن ،إن وجد ،حول الثمن المتغير سيتم تحديده خالل فترة زمنية قصيرة.
مبدأ االستمرارية
قامت إدارة المجموعة بعمل تقييم لمدى قدرة المجموعة على االستمرار في أعمالها .والمجموعة على قناعة بأنها تملك
الموارد الكفيلة لالستمرار في أعمالها على مدى المستقبل المنظور .كما أنه ليس لدى المجموعة علم بأي ضبابية كبيرة
قد تلقي بظالل من الشك حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها .وبالتالي ،تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفق
مبدأ االستمرارية.
التقديرات واالفتراضات
تتضمن االفتراضات الرئيسية ،التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات كما في
تاريخ قائمة المركز المالي والتي قد ينتج عنها مخاطر جوهرية تتسبب في تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات
والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة كما هو مبين أدناه .أقامت المجموعة افتراضاتها وتقديراتها على المعايير
المتوافرة عندما تم إعداد القوائم المالية الموحدة .قد تتغير الظروف واالفتراضات الحالية حول التطورات المستقبلية
بسبب ما قد يطرأ على السوق من تغيرات أو أحوال تقع خارج سيطرة المجموعة .إن مثل هذه التغيرات تنعكس على
االفتراضات عند وقوعها .فيما يلي المعلومات حول عدم التيقن بشأن االفتراضات والتقديرات في النقاط التالية:

األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات

تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واآلالت والمعدات الحتساب االستهالك .يتم تحديد هذه
التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع لألصل أو التلف الطبيعي .تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية
واألعمار اإلنتاجية بشكل سنوي ويتم تعديل مصاريف االستهالك المستقبلية حيثما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية
تختلف عن التقديرات السابقة.

مخصص خسائر المخزون

تعترف المجموعة بمخصص خسائر المخزون نتيجة لعوامل مثل التقادم واألخطاء الفنية والتلف الفعلي وغيرها .يتضمن
تقدير تلك الخسائر األخذ في االعتبار العوامل التي تتضمن ،على سبيل المثال وليس الحصر ،تقديم نماذج جديدة أو
تقنية خاصة بالمصنع وكل من ظروف السوق الحالية والمستقبلية.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية

تستخدم المجموعة مص فوفة مخصص الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية .تستند مصفوفة
مخصص على معدالت التعثر التاريخي الملحوظة للمجموعة .تقوم المجموعة بتقييم المصفوفة لتعديل خبرة خسارة
االئتمان التاريخية مع المعلومات االستشرافية .في تاريخ كل تقرير مالي ،يتم تحديث معدالت التعثر التاريخي الملحوظة
ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر التاريخي الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة يعتبر
تقديرا جوهريا .إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة يعتبر حساسا تجاه التغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية
المتوقعة .كما أن خبرة خسارة االئتمان التاريخية للمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون تمثل التعثر
الفعلي للعميل في المستقبل .إن المعلومات بشأن خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية للمجموعة مفصح عنها
في اإليضاح .33
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

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

مخصص تكاليف استبدال المعدات

يتم تقييم مخصص تكاليف استبدال المعدات بصورة دورية على أساس امتياز خدمة اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية ويتم
خصمها بمعدل يعكس شروط هذا االلتزام .تم افصاح في اإليضاح  19عن االفتراضات الجوهرية المتضمنة في تحديد
تلك التقديرات.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

يظهر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد باعتبارها
القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد أو قيمتها قيد االستعمال ــ أيهما أعلى .تستند القيمة العادلة ناقصا تكاليف حساب
االستبعاد إلى البيانات المتاحة من معامالت البيع الملزمة التي تتم على أساس تجاري لموجودات مماثلة أو أسعار سوق
يمكن مالحظتها ناقصا التكاليف اإلضافية الستبعاد األصل .يستند حساب القيمة قيد االستعمال إلى نموذج التدفقات
النقدية المخصومة .يتم اشتقاق التدفقات النقدية من الموازنة للسنوات الخمس المقبلة والتي ال تشمل أنشطة إعادة الهيكلة
التي لم تلتزم بها المجموعة بعد أو استثمارات مستقبلية هامة يمكن أن تعزز أداء األصل للوحدة المولدة للنقد التي يتم
اختبارها .إن القيمة القابلة لالسترداد حساسة تجاه معدل الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك
التدفقات النقدية الداخلة المستقبلية المتوقعة ومعدل النمو المستخدم ألغراض استقراء المستقبل.

برنامج المنافع المحددة

يتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية .يتضمن التقييم االكتواري
وضع العديد من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل .وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم
وزيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيات وحركة التوظيف .ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعته طويلة
األجل ،فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في تلك االفتراضات .تتم مراجعة جميع
االفتراضات في تاريخ تقرير مالي.
إن معيار القياس األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم .عند تحديد معدل الخصم المالئم ،تعتبر اإلدارة أن عوائد
المالية السوق تستند إلى سندات شركة  /حكومة عالية الجودة .يستند معدل الوفيات إلى جداول الوفيات المتاح والخاص
بالدول المعنية .قد تتغير استقراءات جداول الوفيات فقط من وقت آلخر استجابة للتغيرات الديموغرافية .تعتمد زيادات
الرواتب المستقبلية على معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة للدول المعنية .توجد تفاصيل أكثر حول التزامات منافع
الموظفين في اإليضاح .18

قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

عند عدم إمكانية قياس القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في قائمة المركز المالي الموحدة
على أساس األسعار المتداولة في أسواق نشطة ،فإنه يتم تحديد القيمة العادلة لها باستخدام طرق التقييم بما في ذلك
نموذج التدفقات النقدية المخصومة .يتم أخذ المدخالت إلى هذه النماذج من األسواق القابلة للمالحظة حيثما كان ذلك
ممكنا ،وعندما ال يكون ذلك مجديا ،فإن األمر يتطلب إبداء درجة من االجتهاد لتحديد القيمة العادلة .تشتمل االجتهادات
على االعتبارات الخاصة بالمدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر تقلبات األسعار .يمكن أن تؤثر
التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل على القيمة العادلة لألدوات المالية .يتم تقييم الثمن المحتمل ،الناتج عن
تجميع األعمال ،بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ كجزء من تجميع األعمال .عندما يستوفي الثمن تعريف التزام مالي،
يتم إعادة قياسه الحقا بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير مالي .يستند تحديد القيمة العادلة إلى التدفقات النقدية المخصومة.
تأخذ االفتراضات الرئيسية في االعتبار احتمالية استيفاء كل هدف من أهداف األداء وعامل الخصم.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

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

المخصصات

يتم تكوين مخصص نتيجة حدث سابق ،عند وجود التزام حالي قانوني أو ضمني على المجموعة يمكن قياسه بصورة
يُعتد بها ،ويكون من المحتمل ظهور حاجة لتدفق منافع اقتصادية خارج المجموعة لسداد االلتزام .تحدد المخصصات
عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة
الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام .يُدرج عكس الخصم كتكلفة تمويل.
 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية وتطبيقها باستمرار ـ باستثناء المعايير الجديدة المطبقة خالل السنة والمفصح عنها
في اإليضاح  4في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
 1-3أساس التوحيد
تتكون القوائم المالية الموحدة للمجموعة من القوائم المالية للشركة األم وشركتها التابعة كما في  31ديسمبر 2019م.
تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة أو يكون لها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر
بها ،ولدى المجموعة القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها.
تسيطر المجموعة بشكل خاص على الشركة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة:
•
•
•

نفوذ على الشركة ال ُمستثمر بها (مثل :حقوق موجودة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة
بالشركة المستثمر بها).
التعرض لمخاطر أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع الشركة ال ُمستثمر بها.
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة ال ُمستثمر بها للتأثير على عوائدها.

بشكل عام ،هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة .ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما
يكون لدى المجموعة مستوى أقل من غالبية حقوق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها ،فإن المجموعة
تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذ على الشركة المستثمر
بها ،وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:
•
•
•

الترتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يحق لديهم حق التصويت في الشركة المستثمر بها.
الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة ال ُمستثمر بها أم ال إذا ما اشارت الحقائق والظروف
الى أن هناك تغييرات في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتبارا من تاريخ
سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال تلك السيطرة .يتم ضم الموجودات والمطلوبات واإليرادات
والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ استحواذ
المجموعة على الشركة التابعة وحتى تاريخ زوال تلك السيطرة.
يتم توزيع الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة
والحصص غير المسيطرة ،إن وجدت ،حتى لو أن نتائج هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير
المسيطرة.
18
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-3أساس التوحيد (تتمة)
عند اللزوم ،يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات
المالية للمجموعة .يتم استبعاد جميع الموجودات وحقوق الملكية والمطلوبات واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية
المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
يتم احتساب أي تغيّر في حصة الملكية في الشركة التابعة ـ دون زوال السيطرة ـ كمعاملة حقوق ملكية.
وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات
والحصة غير المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن زوال السيطرة
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .ويتم تسجيل أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
تتكون القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما هو موضح في اإليضاح  .1تم إعداد
القوائم المالية للشركة التابعة لنفس الفترة المالية التي أعدت عنها للشركة.

تجميع األعمال والشهرة

تتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االقتناء وتقاس تكلفة االقتناء باعتبارها إجمالي الثمن المحول ويقاس
في تاريخ االستحواذ بالقيمة العادلة وقيمة أي حصة غير مسيطرة في المنشأة المقتناة .تقوم المجموعة في كل عملية
تجميع أعمال باختيار إما قياس الحصص غير المسيطرة في المنشأة المقتناة بالقيمة العادلة أو بالحصة التي تتناسب مع
صافي الموجودات المقتناة المحددة .تقيد تكاليف االقتناء المتكبدة في حساب المصروفات العمومية واإلدارية.
عندما تستحوذ المجموعة على منشأة ما ،فإنها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المقتناة من أجل تصنيفها
وتحديدها بشكل مالئم وفقا لشروط التعاقد والظروف االقتصادية والظروف ذات الصلة في تاريخ االستحواذ .ويتضمن
ذلك فصل المشتقات المتضمنة في العقود المبرمة من المنشأة المقتناة.
يتم تسجيل أي ثمن محتمل يتم تحويله من الجهة المقتنية بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .يعتبر الثمن المحتمل
المصنف كأصل او التزام أداة مالية وضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي (" )9األدوات المالية" حيث يتم قياس
األدوات المالية بالقيمة العادلة مع التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة.
تقاس الشهرة أوال بالتكلفة (باعتبارها تمثل الزيادة في إجمالي الثمن المحول والمبلغ المدرج مقابل الحصص غير
المسيطرة وأي حصة مملوكة مسبقا تزيد عن صافي الموجودات المقتناة والمطلوبات المفترضة القابلة للتحديد) .إذا
كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المقتناه بالزيادة عن إجمالي الثمن المحول ،فتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا
كانت قد حددت الموجودات المقتناة بشكل صحيح وجميع المطلوبات المفترضة ومراجعة اإلجراءات المستخدمة لقياس
المبالغ التي يتم االعتراف بها في تاريخ االستحواذ .وإذا ما كانت عملية إعادة التقييم تؤدي الى زيادة في القيمة العادلة
لصافي الموجودات المقتناة عن إجمالي الثمن المحول ،عندها يتم االعتراف بالربح في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
بعد االعتراف األولي ،يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة .وبغرض فحص انخفاض
القيمة فإن الشهرة التي يتم االستحواذ عليها جراء تجميع األعمال ـ من تاريخ االستحواذ ـ يتم تخصيصها لكل وحدة من
وحدات توليد النقد للمجموعة والتي يتوقع منها االستفادة من عمليات التجميع بصرف النظر عما إذا تم تخصيص
موجودات أو مطلوبات أخرى لهذه الوحدات .وعندما تشكل الشهرة جزءا من وحدة توليد النقد وجزء من أنشطة الوحدة
التي يتم استبعادها فإن الشهرة المرتبطة بتلك األنشطة متضمنة في القيمة الدفترية لألنشطة حال تحديد الربح أو الخسارة
عند االستبعاد .ويتم قياس الشهرة في هذه الحالة بناء على القيم النسبية لألنشطة المستبعدة والجزء المتبقي من وحدة
توليد النقد.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-3أساس التوحيد (تتمة)

االستثمار في شركات زميلة ومنشآت واقعة تحت سيطرة مشتركة

الشركة الزميلة هي منشأة تؤثر عليها المجموعة تأثيرا جوهريا .إن التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في
السياسة المالية وسياسة التشغيل في الشركة المستثمر بها ولكنها ال تعتبر سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

المشروع المشترك (شركة محاصة) هو ترتيب مشترك يكون فيه لألطراف التي تسيطر على الترتيب سيطرة مشتركة
من حيث الحقوق في صافي موجودات المشروع المشترك .السيطرة المشتركة هي االتفاق التعاقدي للسيطرة المشتركة
على الترتيب والتي تنشأ فقط عندما تتطلب القرارات بشأن األنشطة ذات العالقة موافقة جماعية من األطراف التي
تمارس سيطرة مشتركة.
إن األمور المتخذة في االعتبار لتحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة تكون مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة
على الشركات التابعة.
يحتسب استثمار المجموعة في الشركة الزميلة والمشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية.
بموجب طريقة حقوق الملكية ،يتم االعتراف بداية باالستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة .يتم
تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلدراج التغيرات في حصة المجموعة من صافي الموجودات في الشركة الزميلة أو
المشروع المشترك منذ تاريخ االقتناء .يتم تضمين الشهرة المتعلقة بشركة زميلة أو مشروع مشترك في القيمة الدفترية
لالستثمار وال يتم اختبارها لتحديد انخفاض القيمة بصورة مستقلة.
تعكس قائمة الربح أو الخسارة حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .يتم عرض
أي تغير في الدخل الشامل اآلخر لتلك الشركات المستثمر بها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة .إضافة لذلك،
عندما يكون هناك تغير معترف به مباشرة في حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ،فإن المجموعة
تعترف بحصتها في أي تغير ،إذا كان قابال للتطبيق ،في قائمة التغيرات في حقوق الملكية .يتم استبعاد األرباح والخسائر
غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة أو المشروع المشترك بمقدار حصة المجموعة في
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ،تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة إضافية النخفاض القيمة
على استثمارها في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .تحدد المجموعة في كل تاريخ تقرير مالي ما إذا كان هناك
أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .وفي هذه الحالة تحتسب
المجموعة قيمة االنخفاض على أنه الفرق بين القيمة الممكن استردادها من الشركة الزميلة أو المشروع المشترك والقيمة
الدفترية وتقوم بإدراج المبلغ ضمن "الحصة في الربح في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك" في قائمة الربح أو
الخسارة.
عند فقدان التأثير الجوهري على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك ،تقوم المجموعة بقياس
أي استثمار محتفظ به واالعتراف به بقيمته العادلة .إن أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك
عند زوال التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد
يدرج في الربح أو الخسارة.
عندما تتجاوز حصة المجموعة من الخسائر حصصها في الشركات الزميلة ،فإن القيمة الدفترية لتلك الحصة ،والتي
تتضمن أي استثمارات طويلة األجل ،تقل إلى الصفر ويتم التوقف عن االعتراف بأي خسائر إضافية إال في حدود
وجود التزام مقابل للمجموعة.
20
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 2-3العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي ،والذي هو العملة الوظيفية للشركة األم .بالنسبة لكل
منشأة ،تقوم المجموعة بتحديد العملة الوظيفية ويتم قياس البنود المتضمنة في القوائم المالية لكل منشأة باستخدام العملة
الوظيفية .تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد ،بينما تقوم عند استبعاد العمليات األجنبية ،بإعادة تصنيف الربح
أو الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة ،بحيث يعكس المبلغ الذي ينشأ عن استخدام تلك الطريقة.

المعامالت واالرصدة

ت ُسجل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية مبدئيا عن طريق منشآت المجموعة بعملتها الوظيفية وبالسعر الفوري السائد
في تاريخ المعاملة األولى المؤهلة لالعتراف .يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعملة الوظيفية
بأسعار الصرف الفورية السائدة في تاريخ التقرير المالي .وتسجل جميع الفروق الناشئة عن التسوية أو التحويل على
البنود النقدية كربح أو خسارة باستثناء البنود النقدية المحددة كجزء من عملة التحوط لصافي استثمار المجموعة في
عملية أجنبية ،حيث يتم تسجيلها كدخل شامل آخر حتى يتم التصرف في صافي االستثمار ،وعندئذ يتم إعادة تصنيف
المبلغ المتراكم للربح او الخسارة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالتكلفة
التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األولية .يتم تحويل البنود غير النقدية
المقاسة بالقيمة ا لعادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة .يتم التعامل مع
الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا لالعتراف بالربح أو الخسارة نتيجة
التغيرات في القيمة العادلة للبند.

العمليات األجنبية

يتم ترجمة الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية ـ بما في ذلك تعديالت الشهرة والقيمة العادلة الناشئة عن االقتناء
إلى اللاير السعودي بسعر الصرف الفوري السائد في تاريخ التقرير المالي .يتم ترجمة توزيعات االرباح من الشركات
الزميلة األجنبية بسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة وتسجل جميع فروقات تحويل العملة في قائمة الدخل الشامل
اآلخر الموحدة.
عند استبعاد عملية اجنبية ،يتم تحويل المبلغ ذي العالقة المتعلق باحتياطي الترجمة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة
كجزء من الربح أو الخسارة نتيجة االستبعاد .عند ا الستبعاد الجزئي (دون زوال السيطرة) لشركة تابعة تتضمن عملية
اجنبية فإن الجزء ذي العالقة بهذا المبلغ المتراكم يعود إلى الحصة غير المسيطرة.

إن أرباح أو خسائر الصرف األجنبي الناتجة عن البنود النقدية مستحقة االستالم من عملية أجنبية أو مستحقة الدفع
لعملية أجنبية أو نتيجة تسوية غير مخطط لها أو غير محتملة في المستقبل المنظور والتي تعتبر من حيث الجوهر جزءا
من صافي استثمار في عملية أجنبية يتم تسجيلها في احتياطي التحويل األجنبي من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 3-3تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول
تعرض الشركة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة استنادا إلى التصنيف متداول  /غير متداول.
يعتبر األصل متداوال في حال:
•
•
•
•

توقع بيع األصل أو هناك نية لبيعه أو استهالكه خالل دورة األعمال العادية،
االحتفاظ باألصل بغرض المتاجرة بشكل أساسي،
توقع بيع األصل خالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير المالي ،أو
كون األصل نقدا أو في حكم النقد إال إذا كان محظورا تبادل األصل أو استخدامه لتسوية التزام ما خالل  12شهرا
على األقل من تاريخ التقرير المالي.

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 3-3تصنيف ما هو متداول إزاء ما هو غير متداول (تتمة)
يعتبر االلتزام ضمن المطلوبات المتداولة في حال:
•
•
•
•

توقع تسوية االلتزام خالل دورة األعمال العادية للمجموعة،
االحتفاظ بااللتزام بشكل رئيسي بغرض المتاجرة،
توقع تسوية االلتزام خالل  12شهرا بعد تاريخ التقرير المالي ،أو
عدم وجود حق غير مرتبط بشرط لتأجيل تسوية االلتزام على مدى  12شهرا على األقل بعد تاريخ التقرير
المالي.

تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
 4-3الممتلكات واآلالت والمعدات

االعتراف والقياس

يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا االستهالك المتراكم وخسارة انخفاض القيمة المتراكمة.
تتضمن التكلفة النفقات العائدة مباشرة إلى اقتناء األصل .تتضمن تكلفة الموجودات ذاتية اإلنشاء تكلفة المواد والعمالة
المباشرة وأي تكاليف أخرى تعود مباشرة إلى إحضار األصل في حالة جيدة لتأدية الغرض المقصود منه وتكاليف
التفكيك وإزالة بعض المواد وترميم الموقع التي يتواجد فيه األصل وتكاليف االقتراض للموجودات المؤهلة.
عندما يكون ألجزاء جوهرية من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،فإنه يحاسب عنها كبنود
مستقلة (أجزاء رئيسية) للممتلكات واآلالت والمعدات.
يتم تحديد أرباح وخسائر استبعاد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق مقارنة المتحصالت من االستبعاد مع
القيم الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات أخرى في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة.

التكاليف الالحقة

يتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء من بند في الممتلكات واآلالت والمعدات في القيمة الدفترية إذا كان من المحتمل أن
تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية من ذلك الجزء إلى المجموعة ،ويمكن قياس التكاليف المتعلقة به بصورة موثوقة .يتم
إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل .يتم أيضا االعتراف بتكاليف الخدمات اليومية للممتلكات واآلالت
والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حال تكبدها.

األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ

يتم إدراج األعمال رأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا أي خسارة انخفاض في القيمة مسجلة ويتم رسملتها كممتلكات
وآالت ومعدات عندما تصبح جاهزة لالستخدام المعد من أجله.

االستهالك

يمثل االستهالك التوزيع المنهجي للمبلغ القابل لالستهالك على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .ويمثل المبلغ القابل
لالستهالك تكلفة أصل أو أي مبلغ آخر يمثل التكلفة ناقصا القيمة المتبقية.
يتم االعتراف باالستهالك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر
لكل جزء من الممتلكات والمعدات .يتم استهالك الموجودات المؤجرة وتكلفة تطوير العقارات المستأجرة والمباني
المقامة على أرض مستأجرة على مدى مدة عقد اإليجار وأعمارها اإلنتاجية ـ أيهما أقصر ،إال إذا كان هناك تأكيد
معقول بأن المجموعة ستحصل على ملكية األصل في نهاية مدة اإليجار .ال يتم استهالك األرض.
22
سيسكو  -التقرير السنوي 2019

95

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 4-3الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

االستهالك (تتمة)

يتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية سنويا على األقل وتعدل على أساس مستقبلي ،إذا كان
ذلك مطلوبا .للحصول على مزيد من المعلومات حول تقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ،يرجى الرجوع
إلى اإليضاح .6
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة:
مباني
تحسينات على المأجور
آالت ومعدات
مكائن ومعدات
سيارات وصهاريج
تجهيزات وأثاث
أجهزة حاسب آلي ومعدات

مدة اإليجار  /االمتياز أو من  10إلى  40سنة ـ أيهما أقصر
مدة اإليجار  /االمتياز أو من  10إلى  28سنة ـ أيهما أقصر
مدة اإليجار  /االمتياز أو من  5إلى  20سنة ـ أيهما أقصر
سنتان إلى  25سنة
 5إلى  10سنوات
 5إلى  10سنوات
سنتان إلى  5سنوات

 5-3الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المقتناة بشكل مستقل بالتكلفة عند االعتراف األولى .إن تكلفة الموجودات غير
الملموسة المكتسبة نتيجة تجميع أعمال تمثل القيمة العادلة لتلك الموجودات في تاريخ االستحواذ .بعد االعتراف األولي،
تحمل الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض متراكمة في القيمة .ال تتم رسملة
الموجودات غير الملموسة المنتجة داخليا  -باستثناء تكاليف التطوير المرسملة  -ويتم اظهار المصروفات ذات الصلة
في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم تكبدها .يتم تقييم األعمار االنتاجية للموجودات غير الملموسة
لتكون أما محددة أو غير محددة.
يتم اطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر االنتاجي المحدد على مدى العمر االنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها
لتحديد انخفاض في القيمة إذا كان هناك مؤشرا على أن األصل غير الملموس يمكن أن يكون تعرض النخفاض في
القيمة .يتم مراجعة فترة اإل طفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة على األقل
في نهاية كل فترة مالية .يتم احتساب التغيرات في العمر االنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية
المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء ،حسبما يقتضي الحال ،ويتم اعتبارها كتغيرات
في التقديرات المحاسبية .يتم إدراج مصروف االطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة في قائمة الربح
أو الخسارة ضمن فئة المصروفات بما يتماشى مع وظيفة للموجودات غير الملموسة.

حقوق امتياز الميناء

تتم عمليات المجموعة بخصوص الميناء بموجب ترتيبات امتياز طويلة األجل .تعترف المجموعة بحقوق االمتياز في
الميناء الناتجة عن ترتيب خدمة االمتياز ،والتي تخضع لسيطرة القطاع العام ("المانح") أو يقوم بتنظيم الخدمات المقدمة
واألسعار المحددة وكذلك يسيطر على أي حصة جوهرية متبقية في البنية التحتية مثل الممتلكات والمعدات في حال
كانت البنية التحتية خاصة بالمانح أو تم إنشاؤها أو شراؤها من قبل المجموعة كجزء من ترتيبات خدمة االمتياز.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-3الموجودات غير الملموسة (تتمة)

حقوق امتياز الميناء (تتمة)

تعترف المجموعة بالموجودات غير الملموسة الناتجة عن ترتيب خدمة االمتياز عندما يكون لها الحق في فرض رسوم
الستخدام البنية التحتية الخاضعة لالمتياز .يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستلمة كثمن نقدي مقابل القيام باإلنشاء
أو تطوير الخدمات في ترتيب خدمة االمتياز بالقيمة العادلة عند االعتراف األولي فيما يخص القيمة العادلة للخدمات
المقدمة.

تتضمن حقوق امتياز الميناء جميع التكاليف المتكبدة فيما يخص انشاء محطات للحاويات .تدرج حقوق امتياز الميناء
بالتكلفة ناقصا إطفاء التكلفة .إن العمر اإلنتاجي المقدر لألصل غير الملموس في ترتيبات خدمة االمتياز هي الفترة من
بداية قدرة المجموعة على فرض رسوم على العامة الستخدام البنية التحتية وحتى نهاية مدة االمتياز وهي  32سنة أو
طيلة عمر الموجودات األساسية ـ أيهما أقصر (انظر اإليضاح .)7

الموجودات غير الملموسة األخرى

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

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تؤدي لزيادة المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في أصل محدد ذات صلة.
جميع النفقات األخرى ،بما فيها النفقات الخاصة بالشهرة المنتجة داخليا والعالمات التجارية ،يتم االعتراف بها في قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة حال تكبدها.
يتم حساب اإلطفاء على مدى تكلفة األصل ،أو مبلغ آخر يحل محل التكلفة ناقصا القيمة المتبقية .تتراوح األعمار
اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير الملموسة األخرى من سنتين إلى  5سنوات.
 6-3العقارات االستثمارية
العقارات االستثمارية هي الممتلكات المحتفظ بها إما لتحصيل إيرادات إيجار أو لزيادة رأس المال أو كليهما ،ولكنها
ليست للبيع ضمن دورة األعمال العادية أو خالل االستخدام في اإلنتاج أو توريد البضائع أو تقديم الخدمات أو لألغراض
اإلدارية.
يتم قياس العقارات االستثمارية بداية بالتكلفة بما في ذلك تكاليف المعامالت .الحقا لالعتراف األولى ،تسجل العقارات
االستثمارية بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت .تتضمن تلك التكاليف تكلفة
استبدال أجزاء من العقارات االستثمارية وتكاليف االقت راض إلنشاء مشاريع طويلة األجل في حال تم استيفاء معايير
االعتراف .في حال كانت هناك ضرورة الستبدال أجزاء جوهرية من العقارات االستثمارية في فترات معينة ،فإن
المجموعة تعترف بتلك األجزاء كموجودات مستقلة ذات أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها وفقا لذلك .يتم االعتراف
بجميع تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حال تكبدها.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 6-3العقارات االستثمارية (تتمة)
يتم الغاء االعتراف بالعقارات االستثمارية سواء عندما يتم استبعادها (أي في تاريخ حصول المستلم على السيطرة) أو
عندما يتم سحبها نهائيا من االستخدام وال يتوقع من استبعادها الحصول على منافع اقتصادية مستقبلية .يتم االعتراف
بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في فترة االستبعاد.
يتم تحديد مبلغ الثمن الذي يجب تضمينه في الربح أو الخسارة والناتج عن إلغاء االعتراف بالعقارات االستثمارية وفقا
لمتطلبات تحديد سعر المعاملة وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء".
تتم التحويالت إلى (أو من) العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام .بالنسبة للتحويل من
عقارات استثمارية إلى ممتلكات يشغلها مالكيها ،فإن تكلفة المحاسبة الالحقة هي قيمة االستهالك في وقت تغيير
االستخدام .في حال أصبحت الممتلكات التي يشغلها مالكيها هي عقارات استثمارية ،فإن المجموعة تحاسب عن تلك
الممتلكات وفقا للسياسة المحددة بموجب الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.
 7-3عقود اإليجار
تقوم المجموعة بتقييم العقد في البداية لتحديد ما إذا كان العقد هو ،أو يحتوي على ،عقد إيجار .إذا كان العقد عقد إيجار
فإنه ينقل الحق في السيطرة على استخدام األصل المحدد لفترة من الزمن إلى المجموعة مقابل عوض.

المجموعة كمستأجر

تقوم المجموعة بتطبيق نهج واحد لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار ذات المدد القصيرة
األجل وعقود اإليجار للموجودات المتدنية القيمة .تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإليجار لتنفيذ دفعات اإليجار وإدراج
حق استخدام الموجودات التي تمثل حق استخدام الموجودات األساسية.

 )1حق استخدام الموجودات

تقوم المجموعة بإدراج حق استخدام الموجودات في تاريخ بدء عقد اإليجار (تاريخ توافر األصل حق االستخدام) .يتم
قياس حق استخدام الموجودات بالتكلفة ناقصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض في القيمة وتُعدل بحسب أي إعادة
قياس اللتزامات عقود اإليجار .تتضمن تكلفة حق استخدام الموجودات قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف
المباشرة األولية ودفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي محفزات إيجار مستلمة .يتم استهالك
حق استخدام الموجودات على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي المقدر لألصل ـ أيهما
أقصر.
إذا كان ت ملكيه األصل المستأجر تنتقل إلى الشركة في نهاية مدة اإليجار أو أن التكلفة تعكس ممارسه خيار الشراء،
فيحتسب االستهالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .تخضع حق استخدام الموجودات النخفاض القيمة .يرجى
الرجوع إلى السياسات المحاسبية الواردة في فقرة "انخفاض قيمة الموجودات غير المالية".

 )2التزامات اإليجار

في بداية عقد اإليجار ،تقوم الشركة بإدراج التزامات اإليجار ال ُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار.
تتضمن دفعات اإليجار دفعات ثابتة (تتضمن الدفعات الثابتة غير الجوهرية) ناقصا أي محفزات إيجار مستحقة االستالم،
ودفعات إيجار متغيرة القيمة بناء على المؤشر أو المعدل ،والمبالغ المتوقع دفعها مقابل ضمانات المبالغ المتبقية .تتضمن
دفعات اإليجار أيضا سعر الممارسة لخيار الشراء الذي من المتوقع بقوة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات المتصلة
بإنهاء العقد فيما إذا كانت شروط اإليجار تعطي الشركة الحق في انهاء عقد اإليجار .ودفعات اإليجار المتغيرة التي ال
تعتمد على مؤشر أو معدل ثابت يتم إدراجها كمصروف (إال إذا تم تكبدها إلنتاج بضاعة) في الفترة التي يحصل فيها
الدفع.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 7-3عقود اإليجار (تتمة)

 )2التزامات اإليجار (تتمة)

عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار ،تستخدم الشركة معدل االقتراض المتزايد في تاريخ ابتداء العقد فيما إذا كان
معدل الفائدة الضمني في العقد ال يمكن تحديده بشكل فوري .بعد بداية العقد يتم زيادة مبلغ التزامات اإليجار ليعكس
اعتماد الفائدة وخفض المبلغ عند دفع اإليجارات .كما أنه يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا ما كان
هناك تعديال أو تغيرا في مدة العقد أو تغيرا في مدفوعات اإليجار (أي تغيرات في المدفوعات المستقبلية الناتجة عن
التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد مثل هذه مدفوعات اإليجار) أو تغير في تقييم خيار شراء األصل األساسي.

 )3عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات المتدنية القيمة

تقوم الشركة بتطبيق استثناء االعتراف بعقود اإليجار القصيرة األجل على ما لديها من عقود إيجار قصيرة األجل
للمكائن والمعدات (مدة اإليجار  12شهرا أو أقل من تاريخ بداية العقد وال تتضمن خيار الشراء) .كما تقوم بتطبيق
استثناء االعتراف بعقود اإليجار للموجودات المنخفضة القيمة على ما لديها من عقود إيجار بخصوص المعدات المكتبية
والتي تعتبر منخفضة القيمة .يتم إدراج دفعات اإليجار سواء بالنسبة للعقود قصيرة األجل أو للموجودات منخفضة القيمة
كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة سريان عقد اإليجار.

المجموعة كمؤجر

يتم تصنيف عقود االيجار التي ال تقوم المجموعة بموجبها بتحويل جميع مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري كعقود
تأجير تشغيلي .يتم تحميل التكاليف األولية المباشرة الناتجة عن التفاوض والترتيب لعقد التأجير التشغيلي على القيمة
الدفترية لألصل المؤجر ويتم إدراجها على مدى مدة عقد التأجير على نفس األساس ـ مثل إيرادات اإليجار .تدرج
إيرادات التأجير المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم اكتسابها.

 8-3المخزون
يمثل المخزون قطع الغيار والتوريدات األخرى .وتقاس بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ـ أيهما أقل .تستند تكلفة
المخزون بصورة أساسية على مبدأ المتوسط المرجح وتتضمن النفقات المتكبدة القتناء المخزون والتكاليف األخرى
المتكبدة إلحضاره للموقع وبحالته الراهنة .إن صافي القيمة القابلة للتحقق عبارة عن سعر البيع التقديري ضمن دورة
األعمال العادية مخصوما منها التكاليف التقديرية والالزمة إلنفاذ البيع .تقوم المجموعة بتكوين مخصص مقابل خسائر
المخزون نتيجة لعوامل مثل التقادم والخلل الفني أو التلف الطبيعي وخالفه.
 9-3النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع /
االستثمارات ذات السيولة العالية القصيرة األجل بمواعيد استحقاق ثالثة أشهر أو أقل ،إن وجدت ،والمتاحة للمجموعة
دون أي قيود .وألغراض قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وأرصدة بنكية
وودائع مرابحة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 10-3األدوات المالية
األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لمنشأة واحدة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
تتكون الموجودات المالية للمجموعة من نقد وأرصدة بنكية وذمم مدينة تجارية واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر واستثمار في شركة زميلة ومستحق من جهات ذات عالقة ومطلوبات مالية تتكون من قروض
طويلة األجل وتسهيالت بنكية وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى.
 )1الموجودات المالية

االعتراف األولى والقياس

يتم قياس الموجودات المالية عند االعتراف األولي بقيمها العادلة .يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها
سواء بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج
أعمال المجموع ة إلدارتها .باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون مالي جوهري ،فإن المجموعة
مبدئيا تقوم بقياس األصل المالي بقيمته العادلة زائدا ،في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الربح أو الخسارة  ،تكاليف المعاملة .يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي مكون مالي جوهري على
سعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (" )15اإليرادات من العقود مع العمالء".
من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،يجب أن ينتج
عنها تدفقات نقدية والتي هي " فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" .يشار إلى هذا التقييم أنه
اختبار " فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" ويتم على مستوى األدوات.
يتم االعتراف بالمشتريات أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات في إطار زمني محدد بموجب
الئحة أو اتفاقية في السوق (التجارة العادية) في تاريخ المتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع
األصل.

القياس الالحق

ألغراض القياس الالحق ،تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:
 )1الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة.
 )2الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
 )3الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

أ) الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة (أدوات الدين)

تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حال تم استيفاء كال الشرطين التاليين:

•
•

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ
أو فائدة على أصل المبلغ القائم.


يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحقا باستخدام طريقة معدل الفائدة الف ّعال وتخضع النخفاض القيمة .يتم
االعتراف باألرباح والخسائر في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند استبعاد األصل ،أو تعديله أو انخفاض قيمته.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 10-3األدوات المالية (تتمة)
 )1الموجودات المالية (تتمة)

ب) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أدوات الدين

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

• االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع.
• ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تعتبر فقط مدفوعات ألصل المبلغ
أو فائدة على أصل المبلغ القائم.
فيما يخص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإنه يتم االعتراف بالدخل من الفائدة وإعادة
تقييم صرف العملة األجنبية وخسائر انخفاض القيمة أو عكس القيود في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتحتسب
بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة .تدرج تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر.
عند االستبعاد ،فإن التغير في القيمة العادلة المتراكم المدرج في الدخل الشامل اآلخر يعاد تدويره في الربح أو الخسارة.

أدوات حقوق الملكية

عند االعتراف األولي ،يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء كأدوات
حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا لشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار
المحاسبة الدولي ( ) 32األدوات المالية :العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة .تم تحديد التصنيف على أساس كل أداة
على حدة.

ال يتم أبدا تدوير األرباح والخسائر من هذه الموجودات المالية في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح
كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند نشوء الحق في الدفع ،إال عندما تستفيد المجموعة من هذه
المتحصالت كاسترداد جزء من تكلفة األصل المالي ،وفي هذه الحالة ،يتم تسجيل األرباح في الدخل الشامل اآلخر .إن
أدوات حقوق ال ملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر غير معرضة لتقييم انخفاض القيمة.

ج) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة،
والموجودات المالية المحددة عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالية
المطلوب قياسها بشكل إلزامي بالقيمة العادلة .يتم تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم اقتناؤها
لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب .إن المشتقات ،بما فيها المشتقات الضمنية الموحدة ،تصنف أيضا على
أنها محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة .إن الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ليست
فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم تصنف وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،
بغض النظر عن نموذج األعمال .وبغض النظر عن معايير أدوات الدين التي يتم تصنيفها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،كما هو موضح أعاله ،وقد يتم تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي إذا كان ذلك سيؤدي إلى إلغاء أو تقليل التطابق المحاسبي بصورة جوهرية.
تقيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة مع
تسجيل صافي التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

28

سيسكو  -التقرير السنوي 2019

101

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 10-3األدوات المالية (تتمة)
 )1الموجودات المالية (تتمة)
تقييم نموذج األعمال
تقوم المجموعة بعمل تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يكون األصل محتفظ بموجبه على مستوى المحفظة ألن هذا
يعكس الطريقة التي يدار بها العمل والمعلومات التي يتم إرسالها إلى اإلدارة .تتضمن المعلومات ما يلي:
• العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة للسياسات المطبقة .وبشكل محدد ،إذا ما كانت استراتيجية
اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات الفائدة التعاقدية أو االحتفاظ بمعدل فائدة محدد للمحفظة أو يكون هناك توافق بين
مدة الموجودات المالية ومدة المطلوبات التي تمول تلك الموجودات أو تحقق التدفقات النقدية من خالل بيع
الموجودات.
• كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة.
• المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية
إدارة المخاطر.
• كيفية تعويض المدراء ،أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات
النقدية التعاقدية التي تم تحصيلها،
• تكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب البيع والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية .إال
أن المعلومات حول أنشطة المبيعات ال تعتبر منفصلة ،ولكن تعتبر جزءا من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق
المجموعة لهدفها في إدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "األسوأ"
أو "كثافة العمل" .إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للمجموعة،
فإن المجموعة ال تغير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال ،ولكن يتم دمج المعلومات
عند عمل تقييم للموجودات المالية ـ المستحدثة أو المشتراة حديثا ـ في المستقبل.
يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الربح أو الخسارة ألنها غير محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية
تعاقدية وبيع موجودات مالية.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 10-3األدوات المالية (تتمة)
 )1الموجودات المالية (تتمة)
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ ("ضوابط
مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ")
لغرض القيام بهذا التقييم ،فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي" .الربح" هي ثمن
القيمة المالية للوقت ،واالئتمان ومخاطر االقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معينة
وتكاليف االقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،إضافة لهامش الربح.
عند القيام بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو الربح ،فإن المجموعة تأخذ
في اعتبارها األحكام التعاقدية لألداة .يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شروط تعاقدية يمكنها تغيير
توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية حيث أنه بذلك لن يستوفي هذا الشرط .عند القيام بالتقييم ،تأخذ المجموعة في
اعتبارها ما يلي:
•
•
•
•
•

األحداث الطارئة التي قد تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،
مزايا الرفع،
المبالغ المدفوعة مقدما وشروط التمديد،
الشروط التي تقيد مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من موجودات محددة (أي ترتيبات أصل دون حق
الرجوع) ،و
المزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت ،أي التعديل الدوري لمعدالت الربح.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 10-3األدوات المالية (تتمة)
 )2المطلوبات المالية

االعتراف االولي والقياس

تصنف المطلوبات المالية ،عند االعتراف األولي ،كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو التكلفة
المطفأة .يتم االعتراف بجميع المطلوبات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وبعد خصم التكاليف العائدة مباشرة إلى المعامالت
في حال التمويل والذمم الدائنة.

القياس الالحق

يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تحتوي المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المحتفظ بها بغرض
المتاجرة والمطلوبات المالية المحددة عند االعتراف األولى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .تصنف
المطلوبات المالية كمطلوبات محتفظ بها بغرض المتاجرة عند الحصول عليها بغرض إعادة شرائها في المستقبل
القريب.
ت ُدرج األرباح أو الخسائر للمطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم تحديد
المطلوبات المالية عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند التاريخ األولي لالعتراف ،فقط
في حال تم استيفاء المعايير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي (.)9

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

بعد االعتراف األولي ،تقاس المطلوبات المالية ،غير تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،بالتكلفة
المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الف ّعال .يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر نتيجة إللغاء االعتراف بالربح من
خالل عملية إطفاء معدل الفائدة الفعّال وعند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

يتم احتساب تكلفة اإلطفاء باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة عند االقتناء ورسوم أو تكاليف والتي تعتبر جزءا ال
يتجزأ من معدل الفائدة الفعّال .يتم تضمين إطفاء معدل الفائدة الفعّال كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 )3إلغاء االعتراف

الموجودات المالية

يتم بشكل رئيسي إلغاء االعتراف بأصل مالي (أو جزء من أصل مالي أو جزء من مجموعة من موجودات مالية
متماثلة) (أي استبعادها من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة) عند:

•
•

انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل ،أو
قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم تدفقات نقدية من أصل أو تحمل التزام بدفع تدفقات نقدية مستلمة بالكامل
دون تأخير جوهري إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية "تمرير" ،أو (أ) قيام المجموعة فعليا بتحويل كافة مخاطر
ومنافع األصل أو (ب) عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع األصل ولكن قامت بتحويل
السيطرة على األصل.
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 10-3األدوات المالية (تتمة)
 )3إلغاء االعتراف (تتمة)

الموجودات المالية (تتمة)

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها الستالم التدفقات النقدية من أصل ما أو الدخول في ترتيبات تمرير ،فإنها تقوم
بتقييم إذا ما ،وإلى أي مدى ،احتفظت بالمخاطر والمنافع المرتبطة بالملكية .إذا لم تقم بتحويل أو االحتفاظ بصورة
حول سيطرتها على األصل ،فإن المجموعة تستمر في
جوهرية بجميع المخاطر والمنافع المرتبطة باألصل ولم ت ّ
االعتراف باألصل المحول إلى المدى الذي تستمر عالقة الهيئة به .وفي تلك الحالة ،تستمر المجموعة في االعتراف
بالمطلوبات المرتبطة باألصل .ويقاس األصل المحول وااللتزام المرتبط على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي
احتفظت بها المجموعة.
ويُ قاس استمرار العالقة الذي يتخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية لألصل وأقصى مبلغ
يمكن مطالبة المجموعة بسداده ـ أيهما أقل.

المطلوبات المالية

يتم إلغاء قيد االلتزام المالي عند الوفاء به أو انتهاؤه أو الغاؤه .وعند استبدال التزام مالي موجود بآخر من نفس المقرض
وحسب شروط مختلفة تماما أو أن شروط االلتزام الحالي يتم تعديلها بشكل جوهري ،فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل
يتم التعامل معه كإلغاء قيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد .يتم تسجيل الفرق ما بين القيم الدفترية
المعنية في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 )4مقاصة االدوات المالية
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتسجل بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود
حق حالي نافذ نظاما لتسوية المبالغ المدرجة وكان هناك نية لدى المجموعة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على
أساس الصافي أو تحقيق الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد.
 11-3االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية

الموجودات المالية

تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة
من الموجودات المالية .يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية قد تعرض أو تعرضت النخفاض القيمة
فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر بعد االعتراف األولي لألصل وكان
لحدث الخسارة تأثيرا عل ى التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية التي يمكن
تقديرها بصورة موثوق بها .قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات على أن المدينين أو مجموعة من المدينين
يواجهون صعوبات مالية كبيرة أو تأخير أو تعثر في سداد الفوائد أو أصل المدفوعات ،واحتمال دخولهم في حالة إفالس
أو حالة إعادة هيكلة مالية أخرى وحيث تشير البيانات الملحوظة إلى أن هناك نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية
المستقبلية التقديرية ،مثل الظروف االقتصادية التي ترتبط بتعثرات السداد.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 11-3االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية (تتمة)

الموجودات المالية (تتمة)

تعترف المجموعة بمخصص مقابل خسائر االئتمان المتوقعة لجميع أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة .بالنسبة للذمم المدينة تطبق المجموعة منهج مبسط في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة.
وبالتالي ،ال تطبق التغيرات في مخاطر االئتمان ،ولكن بدال منذ ذلك تعترف بمخصص الخسارة على أساس العمر
الزمني لخسائر االئتمان المتوقعة في تاريخ كل تقرير مالي .قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصص على أساس
التجربة التاريخية لخسارة االئتمان المعدلة مقابل العوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية.
تعتبر المجموعة أن األصل المالي قد تعثر عند تجاوز مدة الدفع التعاقدية ( )90يوما .إال أنه في حاالت معينة قد تعتبر
المجموعة أن األصل ال مالي قد تعثر عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم
المجموعة المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل األخذ في االعتبار أي تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة.
يتم شطب األصل المالي عندما ال يكون هناك أي توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.

الموجودات غير المالية

في تاريخ كل تقرير مالي ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على االنخفاض في القيمة .وفى حال وجود
مثل هذا المؤشر أو في حال كان هناك ضرورة للقيام باختبار انخفاض القيمة السنوي ،تقوم المجموعة بتقدير القيمة
القابلة لالسترداد لألصل .إن القيمة القابلة لالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو الوحدات المولدة للنقد ناقصا
تكاليف االستبعاد وقيمتها قيد االستعمال – أيهما أعلى .يتم تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد باألخذ في
االعتبار مع امالت السوق األخيرة .في حال عدم القدرة على تحديد هذه المعامالت ،يتم استخدام نموذج تقييم مالئم .يتم
تقييم القيمة قيد االستعمال بخصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لقيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ما قبل
الضريبة لتعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل .يتم تحديد المبلغ القابل
لالسترداد للموجودات الفردية ،ما لم ينتج األصل تدفقات نقدية إلى المجموعة مستقلة بصورة كبيرة عن تلك الناتجة
عن الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات .عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة للنقد قيمتها
القابلة لالسترداد ،فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويتم تخفيضه لقيمته القابلة لالسترداد.

ت ُدرج الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة .فيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن االنخفاض
في القيمة للوحدة المولدة للنقد يتم توزيعها مبدئيا لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات .ومن ثم يتم
تخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة (مجموعة من الوحدات) على أساس نسبي.
يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة عن طريق تقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد (أو مجموعة الوحدات)
التي ترتبط بها الشهرة .عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية ،يتم االعتراف
بخسارة انخفاض القيمة .ال يمكن عكس قيد خسارة انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.
 12-3المخصصات
تدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام (قانوني أو ضمني) ناشئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال
أن يُطلب من المجموعة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادية
ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام .وحيثما تتوقع المجموعة سداد بعض أو جميع المخصصات ـ على
سبيل المثال ـ بموجب عقد تأمين ،فيتم تسجيل السداد كأصل مستقل ولكن فقط عندما يكون السداد مؤكدا فعليا .يتم
عرض المصروف المتعلق بالمخصص في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة بعد طرح أي سداد.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 12-3المخصصات (تتمة)
إذا كان تأثير القيمة الوقتية للمال جوهريا ،فيتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس
ـ حيثما يقتضي األمر ـ المخاطر المتعلقة بااللتزام .عند استخدام الخصم يتم تسجيل الزيادة في المخصص نتيجة مرور
الوقت كتكلفة تمويل.
 13-3منافع الموظفين

منافع قصيرة األجل للموظفين

يتم صرف منافع الموظفين قصيرة األجل عند تقديم الخدمات ذات الصلة .يتم االعتراف بااللتزام من حيث المبلغ
المتوقع دفعه إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة مقدمة في السابق من قبل
الموظف ويمكن تقدير االلتزام بصورة يُعتد بها.

منافع ما بعد الخدمة

يتم احتساب التزام المجموعة بموجب نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممول وتحتسب عن طريق
تقدير مبلغ المنافع المستقبلية التي تحصل عليها الموظفين في الفترات الحالية والسابقة ،مع خصم ذلك المبلغ .يتم
احتساب التزامات منافع الموظفين المحددة سنويا عن طريق اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.
يتم االعتراف مباشرة بإعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة والتي تشتمل على األرباح والخسائر االكتوارية في
قائمة الدخل الشامل اآلخر .تحدد المجموعة صافي مصروف الفائدة لصافي التزام المنافع المحددة للفترة عن طريق
تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية إلى صافي التزام المنافع المحددة،
مع األخذ في االعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة خالل الفترة كنتيجة لمدفوعات الفائدة .يتم االعتراف
بصافي مصروف الفائدة والمصروفات األخرى المتعلقة ببرامج المنافع المحددة تحت بند تكاليف موظفين في قائمة
الربح أو الخسارة.
 14-3توزيعات أرباح نقدية وتوزيعات غير نقدية على حملة األسهم في الشركة األم
تقوم المجموعة األم باالعتراف بالتزام لدفع توزيعات ارباح عندما يتم اعتماد التوزيع ولم يعد التوزيع وفقا لتقدير
المجموعة .وفقا للنظام األساسي للمجموعة ،يتم اعتماد التوزيع عندما يوافق عليه الشركاء .يتم تسجيل توزيعات األرباح
األولية كالتزام في الفترة التي تعتمد فيها من مجلس اإلدارة .يتم االعتراف بمبلغ مقابل توزيعات األرباح مباشرة في
حقوق الملكية.
يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة المعترف بها
مباشرة في حقوق الملكية.
عند توزيع الموجودات غير النقدية ،فإن أي فر ق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة
يدرج في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 15-3اإليرادات
تقوم المجموعة من خالل شركاتها التابعة والمنشآت التي تسيطر عليها سيطرة مشتركة وشركاتها الزميلة بالمشاركة
في األعمال التالية:
• تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات للحاويات وأعمال الحفر والردم.
• إدارة وتشغيل المستودعات ومشروع إعادة التصدير الواقع في أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي.
• تحلية المياه ومصانع المعالجة وبيع المياه.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 15-3اإليرادات (تتمة)
تعترف المجموعة بشكل عام باإليرادات في وقت ما باستثناء إيرادات التأجير المعترف بها على أساس التحقق الزمني
خالل فترات مستقبلية .تقوم المجموعة بتحويل السيطرة واالعتراف بعملية البيع عندما يتسلم العميل المنتج ألغلب عقود
اإليرادات .تستخدم اإلدارة أسعار قابلة للمالحظة لتحديد سعر البيع المستقل مقابل التزامات أداء مستقلة أو أسلوب
هامش التكلفة الزائدة عندما ال يكون السعر متوفرا .اختارت المجموعة االعتراف بتكلفة الشحن والنقل ،إن وجدت،
عندما تنتقل السيطرة للعميل كمصروف في التكاليف المباشرة.
في حال تجزأت عقد ألكثر من التزام أداء ،يتم توزيع إجمالي سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ حسب أسعار البيع
المستقلة المقدرة ذات الصلة بالبضائع أو الخدمات المتعهد بها لكل التزام أداء .عادة ما تبيع المجموعة منتجات
بمواصفات قياسية ذات مبيعات مستقلة قابلة للمالحظة مع التزام أداء منفرد.
يُصنف النقد المستلم مقدما مقابل اإليرادات التي يتم االعتراف بها كإيرادات متداولة مؤجلة  /غير مكتسبة ،باستثناء
الجزء المتوقع تسويته ألكثر من  12شهرا في قائمة المركز المالي الموحدة ،والتي يتم تصنيفها كإيرادات مؤجلة غير
متداولة.
تُقاس اإليرادات بمبلغ الثمن الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو تقديم الخدمات .يُستبعد من
اإليرادات المبيعات وضريبة القيمة المضافة والضرائب األخرى التي يتم تحصيلها تزامنا مع األنشطة التي ينتج عنها
إيرادات .ليس لدى المجموعة أي شروط دفع جوهرية حيث يتم استالم المدفوعات مقدما عند البيع أو بعده بفترة قصيرة.

بيع البضائع

يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع في وقت ما حيث يتم نقل السيطرة على البضاعة إلى العميل وعادة ما يكون
عند تسليم البضاعة .تأخذ المجموعة في اعتبارها إذا ما كان هناك أي وعود أخرى في العقد تعتبر التزام أداء مستقال
حيث تكون هناك ضرورة لتوزيع جزء من سعر المعاملة .عند تحديد سعر المعاملة لبيع البضائع ،تأخذ المجموعة في
اعتبارها تأثير الثمن المتغير ومكونات التمويل الجوهرية الحالية والثمن غير النقدي والثمن مستحق الدفع للعميل (إن
وجد).

تقديم الخدمات

تشارك المجموعة في توفير خدمات تشغيلية فيما يتعلق بعمليات الميناء ،وكذلك تقديم خدمات المساندة والصيانة .إذا تم
تقديم خدمات بموجب ترتيب واحد خالل فترات تقرير مالي مختلفة ،فعندها يتم توزيع الثمن على أساس القيمة العادلة
النسبية بين الخدمات المختلفة .تعترف المجموعة باإليرادات من تقديم الخدمات على أساس تقييم العمل الذي تم تأديته/
المكتمل (أي تم تسليمه وقبوله) بموجب االلتزام التعاقدي الذي يتم التعهد بأدائه وفقا ألمر العمل/العقد/أمر البيع.

إيرادات التأجير

يتم االعتراف باإليرادات من العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى فترات اإليجار المعنية .يتم
تأجيل إيرادات اإليجار المتعلقة بسنوات الحقة ويتم االعتراف بها كإيرادات على مدى الفترات المستقبلية .يتم االعتراف
بحوافز اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي اإليجار على مدى مدة عقد اإليجار.

الخصم على الكميات

تقدم المجموعة خصم على الكميات لبعض العمالء بمجرد أن تتجاوز مشترياتهم خالل الفترة حدا معينا في العقد .ومن
أجل تقدير الثمن المتغير للخصومات المستقبلية المتوقعة ،فإن المجموعة تطبق طريقة المبلغ األكثر احتماال حيث أن
الطريقة المختارة تتنبأ بشكل أفضل بالثمن المتغير الناشئ عن حق العميل في الحصول على الخصم على أساس حدود
الخصم على الكميات والشراء خالل الفترة .تقوم المجموعة بتطبيق المتطلبات على التقديرات المقيدة الخاصة بالثمن
المتغير وتعترف بالتزام مقابل الخصومات المستقبلية المتوقعة.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 16-3المصروفات

التكاليف المباشرة

تمثل التكاليف المباشرة جميع المصاريف العائدة مباشرة إلى أو المتعلقة باألنشطة التشغيلية الرئيسية للمجموعة بما
فيها ،على سبيل المثال وليس الحصر ،استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وإطفاء الموجودات غير الملموسة
والتكاليف ذات الصلة العائدة مباشرة للموظفين وغيرها.

مصروفات البيع والتسويق

تتضمن أي تكاليف متكبدة للقيام بالبيع أو تسهيل أنشطة البيع في الشركة .تتضمن هذه التكاليف رواتب موظفي المبيعات
والتسويق والتوزيع والمصروفات اللوجيستية .كما تتضمن أيضا تخصيص بعض المصروفات العمومية المباشرة.

المصروفات العمومية واإلدارية

يتعلق هذا البند بالمصروفات التشغيلية التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج أي بضائع أو خدمات .يتضمن أيضا تخصيص
مصروفات عمومية مباشرة والتي ال تعود بصورة محددة لتكلفة مباشرة أو مصروفات البيع والتوزيع.

إن توزيع المصروفات المباشرة بين تكلفة إيرادات ومصروفات بيع وتوزيع ومصروفات عمومية وإدارية ،حيثما تكون
مطلوبة ،يتم على أساس ثابت.
 17-3تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل معين يستغرق بالضرورة فترة زمنية
إلعداده لالستخدام أو البيع كجزء من تكلفة األصل .ويتم تسجيل جميع التكاليف األخرى كمصروفات في الفترة التي
تحدث فيها .تتكون تكاليف االقتراض من مصروفات الفائدة على القروض والتسهيالت البنكية وعكس قيد الخصم على
المخصصات طويلة األجل.
 18-3إيرادات التمويل
تتكون إيرادات التمويل من إيرادات فائدة على أموال مستثمر بها .يتم االعتراف بإيرادات الفائدة حيث أنها تسجل في
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة باستخدام طريقة الفائدة الفعّالة.
 19-3الزكاة والضرائب

الزكاة

تخضع المجموعة للزكاة وفقا ألحكام الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .يتم تحميل مخصص للمجموعة والزكاة
المتعلقة بملكية المجموعة في الشركة السعودية التابعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

ضريبة الدخل الجارية

يتم قياس موجودات ومطلوبات ضرائب الدخل الجارية وفقا للمبلغ المتوقع استرداده أو سداده للسلطات الضريبية في
السنة الجارية .ان معدل الضريبة والقوانين الضريبة المستخدمة في احتساب المبلغ هي تلك المطبقة جوهريا كما في
تاريخ قائمة المركز المالي في المملكة العربية السعودية.

ضريبة الدخل المؤجلة

يتم تقدير الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات على الفروقات المؤقتة بين األساس الضريبي للموجودات
والمطلوبات وقيمها الدفترية حسب أغراض التقرير المالي في تاريخ التقرير المالي.

36
سيسكو  -التقرير السنوي 2019

109
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 19-3الزكاة والضرائب (تتمة)
ضريبة الدخل المؤجلة (تتمة)
يتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة:
• عندما ينشأ التزام الضريبة المؤجلة من االعتراف األولي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ليست تجميع أعمال،
في وقت المعاملة ،وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة.
• فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص
في ترتيبات مشتركة ،عندما يمكن السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة ويكون من المحتمل أال يتم
عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور.
يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم ،وترحيل مبلغ على حساب ضريبة
غير مستخدم وأي خسائر ضريبية غير مستخدمة .يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة على الحد الذي يكون فيه من
المحتمل توافر ربح خاضع للضريبة يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم وترحيل مبلغ على حساب
ضريبة غير مستخدم والخسائر الضريبية غير المستخدمة ،باستثناء:
• عندما ينشأ أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم من االعتراف األولي ألصل أو التزام
في معاملة ليست تجميع أعمال ،في وقت المعاملة ،وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة
للضريبة.
• فيما يتعلق بالف روقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في
ترتيبات مشتركة ،ويتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فقد للحد الذي يكون فيه من المحتمل عكس قيد
الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور ويكون الربح الخاضع للضريبة متاحا والذي يمكن بمقابله استخدام الفروقات
المؤقتة.
يتم فحص القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل معه
توافر ما يكفي من الربح الخاضع للضريبة بما يسمح باستخدام جزء أو جميع الموجودات الضريبية المؤجلة .يعاد تقييم
الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ اعداد كل تقرير مالي ،ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي
يحتمل معه تغطية الموجودات الضريبية المؤجلة من األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة.
ت ُقاس الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في السنة التي يتحقق فيها
األصل أو يسوى االلتزام بناء على معدل الضرائب (وأنظمة الضرائب) السارية المفعول في تاريخ التقرير المالي .يتم
إدراج الضريبة المؤجلة المتعلقة ببنود مسجلة خارج الربح أو الخسارة .تدرج بنود الضريبة المؤجلة هذه المتعلقة
بمعاملة أساسية في الدخل الشامل اآلخر أو تسجل مباشرة ضمن حقوق الملكية.
يتم الحقا االعتراف بالمنافع الضريبية المقتناة كجزء من تجميع األعمال ،ولكن دون استيفاء معايير االعتراف المستقل
في ذلك التاريخ ،في حال وجود معلومات جديدة حول الحقائق أو تغير في الظروف .يتم التعامل مع التعديل إما كخفض
في الشهرة (طالما أنها ال يتجاوز الشهرة) إذا تم تكبدها خالل فترة القياس أو االعتراف به في الربح أو الخسارة.
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 .3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 19-3الزكاة والضرائب (تتمة)
ضريبة الدخل المؤجلة (تتمة)
تقوم المجموعة بتسوية موجودات الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة وفقط ،وفقط إذا ،كان لها حق قانوني
نافذ لتسوية موجودات الضريبية الحالية ومطلوبات الضريبية الحالية وموجودات الضريبة المؤجلة والتزامات الضريبة
المؤجلة التي تتعلق بضرائب الدخل التي تفرضها نفس السلطة الضريبية ،إما نفس المنشأة الخاضعة للضريبة أو
المنشآت المختلفة الخاضعة للضريبة التي تنوي إما تسوية المطلوبات والموجودات الضريبية الحالية على أساس
الصافي ،أو لتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد ،في كل فترة مستقبلية يكون فيها من المتوقع تسوية
أو استرداد مبالغ كبيرة لمطلوبات أو موجودات ضريبية مؤجلة.

ضريبة االستقطاع

تستقطع شركات المجموعة ضرائب على المعامالت مع جهات غير مقيمة وتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمين
أجانب وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي ال يتم إدراجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل
والتي يتم اقتطاع الضرائب نيابة عنه.

ضريبة القيمة المضافة

تُدرج المصروفات والموجودات بصافي قيمة الضريبة المضافة ،إال عندما ال يمكن استرجاع ضريبة القيمة المضافة
المتكبدة عند شراء أصول أو خدمات من الهيئة الضريبية ،وفي هذه الحالة تُدرج ضريبة القيمة المضافة كجزء من
تكلفة اقتناء األصل أو كجزء من مصروف البند حسب مقتضى الحال.

 20-3المعلومات القطاعية
قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات والعمليات والمنشآت:
• التي تعمل في أنشطة أعمال قد تتحصل منها على إيرادات وتتكبد مصروفات تتضمن اإليرادات والمصروفات
المتعلقة بالمعامالت مع أي مكونات أخرى للمجموعة؛
• يتم باستمرار تحليل نتائج عملياتها من قبل التنفيذي المسؤول عن صناعة القرار بالمجموعة من أجل اتخاذ
قرارات تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء؛ و
• التي تكون المعلومات المالية متاحة لها.
تتضمن نتائج القطاع التي يتم إعداد التقارير عنها للتنفيذي المسؤول عن صناعة القرار تلك البنود التي تعود مباشرة
إلى قطاع ما وتلك النتائج التي قد تعتمد على أساس معقول.
القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات والعمليات والمنشآت التي تعمل في أنشطة إنتاج اإليرادات ضمن بيئة
اقتصادية محددة والتي تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تكون في بيئة اقتصادية أخرى.
ألغراض اإلدارة ،يتم تنظيم المجموعة لوحدات أعمال على أساس منتجاتها وخدماتها ولدى المجموعة ثالثة قطاعات
تصدر تقاريرها:
• تطوير الميناء والعمليات
• ساحات لوجستية وخدمات مساندة
• تحلية وتوزيع مياه البحر
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 .4المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة
اعتبارا من  1يناير  2019م ،قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي التالية وفيما يلي تأثير هذا األمر
على المجموعة:
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار"
قامت المجموعة بتطبيق المعيار (" )16عقود اإليجار" ألول مرة .فيما يلي تفاصيل طبيعة وتأثير التغيرات نتيجة تطبيق
هذا المعيار المحاسبي الجديد:
يحل المعيار ( )16محل معيار المحاسبة الدولي (" )17عقود اإليجار" ،وتفسير لجنة تفاسير المعايير الدولية للتقرير
المالي للمعيار (" ) 4إذا كان الترتيب يتضمن عقد إيجار" ،وتفسير لجنة تفاسير المعايير للمعيار (" )15عقود اإليجار
التشغيلي – الحوافز" ،وتفسير لجنة تفاسير المعايير للمعيار (" )27تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على شكل
قانوني لعقد اإليجار" .يحدد المعيار ( ) 16مبادئ االعتراف والقياس والعرض واالفصاح عن عقود اإليجار ويتطلب
من المستأجرين إدراج معظم عقود اإليجار في قائمة المركز المالي.
تظل محاسبة المؤجر بموجب المعيار ( ) 16كما هي دون تغيير يذكر عن المحاسبة بموجب معيار المحاسبة الدولي
( .)17يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار سواء كعقود إيجار تشغيلي أو تمويلي باستخدام المبادئ المشابهة
الواردة في معيار المحاسبة الدولي ( .)17وبالتالي ليس للمعيار ( )16تأثير على عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة
هي المؤجر.
قامت المجموعة باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي المعدلة في تاريخ التطبيق األولي وهو  1يناير 2019م .وبموجب
هذه الطريقة ،يتم تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي مع التأثير التراكمي المثبت في تاريخ التطبيق األولي للمعيار .لقد
التحول من خالل عدم تقييم العقد كعقد إيجار أو تحتوي على عقد إيجار
اختارت الشركة استخدام وسائل المساعدة في
ّ
كما في  1يناير 2019م .وعوضا عن ذلك ،قامت الشركة بتطبيق المعيار فقط على العقود التي جرى تحديدها سابقا
كعقود إيجار بتطبيق معيار المحاسبة الدولي ( )17والتفسير ( )4الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي
في تاريخ التطبيق األولي.
فيما يلي تأثير تطبيق المعيار ( )16كما في  1يناير 2019م (زيادة ( /نقص)) على النحو التالي:
لاير سعودي

الموجودات
حق استخدام الموجودات (إيضاح )22
مبالغ مدفوعة مقدما
تحويالت

230.459.708
()2.937.500
26.162.609
─────────────

مجموع الموجودات

253.684.817

المطلوبات
التزامات إيجار (إيضاح )22
مطلوبات أخرى غير متداولة ومتداولة

241.835.939
()14.313.731
─────────────

مجموع المطلوبات

227.522.208

════════════

لدى المجموعة عقود إيجار لبنود متنوعة من اآلالت والمكائن والسيارات والمعدات األخرى .قبل تطبيق المعيار ()16
قامت المجموعة بتصنيف كل عقد من عقودها (كمستأجر) في تاريخ بدء العقد سواء كعقد إيجار تمويلي أو تشغيلي.
عند تطبيق المعيار ( ،)16قامت المجموعة باستخدام ط ريقة واحدة لالعتراف والقياس لجميع عقود اإليجار باستثناء
تحول محددة ووسائل
عقود اإليجار القصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات المتدنية القيمة .يقدم المعيار متطلبات ّ
مساعدة تم تطبيقها من قبل المجموعة.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .4المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة (تتمة)
المعيار الدولي للتقرير المالي (" )16عقود اإليجار" (تتمة)

عقود اإليجار المصنفة سابقا ً كعقود إيجار تمويلي

لم تقم المجموعة بتغيير القيم الدفترية األولية للموجودات والمطلوبات المدرجة في تاريخ االعتراف األولي مقابل عقود
اإليجار المصنفة سابقا كعقود إيجار تمويلي (مثل :حق استخدام الموجودات والتزامات عقود اإليجار المساوية
لموجودات ومطلوبات عقود اإليجار المدرجة بموجب معيار المحاسبة الدولي ( .))17تم تطبيق متطلبات المعيار ()16
عن هذه العقود اعتبارا من  1يناير 2019م.

عقود اإليجار ال ُمحتسبة سابقا ً كعقود إيجار تشغيلي

قامت المجموعة بإدراج حق استخدام الموجودات والتزامات اإليجار للعقود المصنفة سابقا على أنها عقود إيجار
تشغيلي ،باستثناء عقود اإليجار القصيرة األجل أو عقود اإليجار للموجودات متدنية القيمة .تم إدراج حق استخدام
الموجودات ألغلب عقود اإليجار على أساس القيمة الدفترية وكأن المعيار كان قد طبق طوال الوقت ،بعيدا عن استخدام
معدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق األولي .في بعض عقود اإليجار ،يتم إدراج حق استخدام الموجودات بناء
على القيمة المساوية اللتزامات اإليجار ،والمعدلة بالنسبة ألي دفعات إيجار مدفوعة مسبقا وأي دفعات إيجار مستحقة
تم إدراجها في وقت سابق .لقد تم إدراج التزامات اإليجار استنادا إلى القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية
المخصومة باستخدام معدل االقتراض المتزايد في تاريخ التطبيق األولي.
كما قامت المجموعة بتطبيق وسائل المساعدة المتاحة من خالل ما يلي:

•
•
•
•
•

استخدام معدل خصم واحد لمحفظة من عقود اإليجار ذات خصائص متشابهة إلى حد معقول،
االعتماد في تقييمها على مدى كون عقود اإليجار تخللها صعوبات فورا قبل تاريخ التطبيق األولي،
تطبيق إعفاءات العقود القصيرة األجل على العقود التي تنتهي مدتها خالل  12شهرا من تاريخ التطبيق األولي،
استثناء التكاليف المباشرة األولية من قياس حق استخدام الموجودات في تاريخ التطبيق األولي،
استخدام الوقائع السابقة في تحديد مدة اإليجار في العقود التي تتضمن خيارات التجديد أو اإلنهاء.

يمكن تسوية التزامات اإليجار كما في  1يناير 2019م مع التزامات عقود اإليجار التشغيلي كما في  31ديسمبر
2018م على النحو التالي:
الموجودات
التزامات عقود إيجار تشغيلي كما في  31ديسمبر 2018م
المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزايد كما في  1يناير 2019م

لاير سعودي
464.301.737
()222.465.798
──────────────

241.835.939

التزامات اإليجار كما في  1يناير 2019م

═════════════

المتوسط المرجح لمعدل االقتراض المتزايد للمجموعة يتراوح ما بين  %4.9إلى .%5.5
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .4المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة (تتمة)
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" )9مزايا الدفع المسبق مع التعويض السلبي"
توضح التعديالت على المعيار ( )9بأن األصل المالي يستوفي متطلبات ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو فائدة على
أصل المبلغ ب غض النظر عن األحداث أو الظروف التي تسبب اإللغاء المبكر للعقد ،وبغض النظر عن الطرف الذي
يدفع او يستلم التعويض المعقول من أجل اإللغاء المبكر للعقد.
أن أساس االستنتاجات للتعديالت الموضحة أن االنهاء المبكر للعقد يمكن أن يأتي نتيجة الشروط التعاقدية أو نتيجة
حدث خارج سيطرة أطراف العقد مثل تغير القانون أو النظام مما يؤدي إلى االنهاء المبكر للعقد.
تدخل التعديالت حيز التنفيذ لفترات التقرير المالي التي تبدأ في  1يناير 2019م أو بعد هذا التاريخ .يجب تطبيق هذه
تحول محددة فيما إذا ُ
طبقت في 2019م بدال
التعديالت بأثر رجعي ويُسمح بالتطبيق المبكر .تقدم التعديالت متطلبات ّ
من تطبيقها في 2018م مع بقية متطلبات المعيار (.)9
ليس للتعديالت على المعيار ( )9تأثير على القوائم المالية للمجموعة.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( :)28بيع موجودات أو المساهمة في
موجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك
تعالج التعديالت التضارب بين المعيار ( )10ومعيار المحاسبة الدولي ( )28في التعامل مع فقدان السيطرة على شركة
تابعة يتم بيعها أو المساهمة في شركة زميلة أو مشروع مشترك .توضح التعديالت أن األرباح أو الخسائر الناتجة عن
بيع موجودات أو المساهمة في موجودات تشكل عمال تجاريا ،كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3بين
المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك ،يتم االعتراف بها بالكامل .يتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن
بيع موجودات أو المساهمة في موجودات ال تشكل عمال تجاريا فقط في حدود حصص المستثمرين غير المتعلقة في
الشركة الزميلة أو المشروع المشترك .قام المجلس الدولي لمعايير المحاسبة بتأجيل تاريخ دخول هذه التعديالت حيز
التنفيذ إلى أجل غير مسمى ،ولكن يجب على المنشأة التي تقوم بالتطبيق المبكر للتعديالت بأثر مستقبلي .ال يوجد للمعيار
( )10أو معيار المحاسبة الدولي ( )28أي تأثير على المجموعة.
 .5المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ
ف يما يلي المعايير والتفسيرات الصادرة ،ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد ،حتى تاريخ إصدار التقرير المالي .تعتزم الشركة
تطبيق هذه المعايير ،إذا ما انطبق عليها ،عند دخولها حيز التنفيذ.
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )3ـ تعريف األعمال
أصدر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة تعديالت على تعريف األعمال في المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3تجميع
األعمال" لمساعدة المنشآت في تحديد فيما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات المقتناة تعتبر أعماال أم ال .توضح
التعديالت الحد األدنى من المتطلبات ألي أعمال ،وتستبعد تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على إحالل
أي عناصر مفقودة ،وإضافة توجيهات لمساعدة المنشآت في تقييم ما إذا كانت العملية المقتناة جوهرية ،وتضييق مجال
التعريفات لألعمال والمخرجات ،وتقديم اختبار اختياري لمدى تر ّكز القيمة العادلة .تم تقديم أمثلة توضيحية جديدة مع
هذه التعديالت.
يجب تطبيق التعديالت على المعامالت المتعلقة بعمليات دمج األعمال أو االستحواذ على األصول التي يكون فيها تاريخ
االستحواذ في أو بعد فترة التقرير المالي السنوية األولى التي تكون في  1يناير 2020م أو بعد هذا التاريخ .وبالتالي،
ال يتحتم على المنشآت العودة إلى مثل هذه المعامالت التي حصلت في فترات سابقة .يُسمح بالتطبيق المبكر ويجب
اإلفصاح عنه.
ليس للتعديالت على المعيار ( )3تأثير على المجموعة.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .5المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ (تتمة)
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي (" :)7هيكلة مؤشر سعر الفائدة"
في سبتمبر 2019م ،أصدر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9والمعيار
الدولي للتقرير المالي ( )7تضمنت المرحلة األولى من جهود المجلس في االستجابة لتأثيرات هيكلة معدالت الفائدة بين
البنوك على التقارير المالية .تقدم التعديالت اعفاءات مؤقتة والتي تمكن محاسبة التحوط من االستمرار خالل فترة عدم
التيقن قبل استبدال مؤشر سعر الفائدة الحالي ببديل والذي يعتبر بال مخاطر سعر فائدة إلى حد بعيد .تنطبق التعديالت
على الفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير 2020م أو بعد هذا التاريخ .ومع ذلك ،ال يمكن ألي عالقات تحوط والتي
سبق إعادة تحديدها أن يتم إعادتها لسابق حالتها عند التطبيق ،كما ال يمكن ألي عالقات تحوط أن يتم تحديد مدى الفائدة
منها إال بعد وقوع الحدث المتحوط له .يُسمح بالتطبيق المبكر ويجب اإلفصاح عنه.
تحتفظ المجموعة بمشتقات ألغراض إدارة المخاطر وبعض هذه المشتقات محددة ضمن عالقات تحوط .يوجد في
أدوات المشتقات المتعلقة بمعدالت الفائدة والصرف األجنبي أسعار متغيرة بحسب تأثيرات هيكلة معدالت الفائدة بين
البنوك  .كما يوجد لدى المجموعة مطلوبات ذات أسعار متغيرة بحسب تأثيرات هيكلة معدالت الفائدة بين البنوك .يقوم
فريق الخزينة لدى المجموعة بمناقشة األطراف المقابلة للمطلوبات المالية إلعادة التفاوض بخصوص الشروط واألحكام
التعاقدية استعدادا لهيكلة مؤشر سعر الفائدة .والمجموعة بصدد التثبت من تأثير هيكلة معدالت الفائدة بين البنوك وعمل
التعديالت الالزمة في السنة المالية القادمة.
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي ( :)8تعريف "المعلومات الجوهرية"
في أكتوبر 2018م ،أصدر المجلس الدولي لمعايير المحاسبة تعديالت على معيار المحاسبة الدولي (" )1عرض القوائم
المالية" ومعيار المحاسبة الدولي ( )8لتتماشى مع تعريف "المعلومات الجوهرية" على مستوى جميع المعايير ولتوضيح
بعض جوانب التعريف .يوضح التعريف الجديد "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف
أو تحريف أو حجب للتأثير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة
على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية".
توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو ضخامة المعلومات أو كليهما .ينبغي على المنشأة تقييم المعلومات
سواء على مستوى جزئي أو كلي مع معلومات أخرى لتحديد إن كانت جوهرية أم ال في سياق القوائم المالية .تدخل
التعديالت حيز التنفيذ لفترات التقرير المالي التي تبدأ في  1يناير 2020م أو بعد هذا التاريخ .يجب تطبيق التعديالت
بأثر مستقبلي .يُسمح بالتطبيق المبكر ويجب اإلفصاح عن ذلك .لم تقم اإلدارة بالتطبيق المبكر للتعديالت وهي تتبنى
وجهة نظر أنه لن يكون لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية للمجموعة في المستقبل.

المعيار الدولي للتقرير المالي (" )17عقود التأمين"
في شهر مايو 2018م أصدر المجلس الدولي للمعايير الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي (" )17عقود التأمين" وهو
بمثابة معيار محاسبة شامل جديد لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واالفصاح .عندما يدخل حيز التنفيذ،
فإن المعيار ( )17سيحل محل المعيار الدولي للتقرير المالي (" )4عقود التأمين" الذي صدر في 2005م .ينطبق
المعيار ( ) 17على جميع أنواع عقود التأمين (التأمين على الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين) بصرف النظر عن
نوع المنشأة التي أصدرتها باإلضافة إلى بعض الضمانات واألدوات المالية مع مزايا المشاركة االختيارية .هناك بعض
اإلعفاءات التي ستطبق .يتمثل الهدف الكلي من المعيار ( )17في توفير نموذج محاسبي لعقود التأمين التي هي أكثر
فائدة وثباتا لشركات التأمين .وعلى النقيض من متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي ( )4الذي يعتمد بدرجة كبيرة
على السياسات المحاسبية المحلية السابقة ،فإن المعيار ( )17يوفر نموذجا شامال لعقود التأمين الذي يغطي جميع نواحي
المحاسبة ذات الصلة .إن جوهر المعيار ( )17هو نموذج عام معزز بما يلي:
• تطبيق محدد للعقود مع خصائص المشاركة المباشرة (طريقة األتعاب المتغيرة)
• طريقة مبسطة (طريقة تخصيص العالوة) وبشكل رئيسي عقود قصيرة األجل
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م
 .5المعايير الصادرة والتي لم تدخل حيز التنفيذ (تتمة)

المعيار الدولي للتقرير المالي (" )17عقود التأمين" (تتمة)
يسري تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي ( )17على فترات إعداد التقارير المالية اعتبارا من  1يناير 2021م أو
بعد هذا التاريخ مع إظهار أرقام مقارنة .يسمح بالتطبيق المبكر بشرط أن تقوم المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير
المالي ( )9والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )15في أو قبل التاريخ الذي تم فيه ألول مرة تطبيق المعيار ( .)17ال
ينطبق هذا المعيار على المجموعة.
 .6الممتلكات واآلالت والمعدات

ممتلكات وآالت ومعدات
ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير
(إيضاح )1-6
ممتلكات ومعدات -عمليات محطة الميناء (إيضاح )2-6
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 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

315.005.474

312.038.100

29.393.479
530.020.984

30.916.200
553.989.651

874.419.937

896.943.951

صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2019م

في نهاية السنة

االستهالك التراكمي:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات خالل السنة

في نهاية السنة

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
مشطوب خالل السنة
تحويل إلى عقارات استثمارية (إيضاح )8
تحويالت خالل السنة (انظر اإليضاح أدناه)

 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

66.808.150
═══════

ــ
ــ
ــ
───────
ــ
───────

66.808.150
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
───────
66.808.150
═══════

أراضي
لاير سعودي

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

ــ
═══════

131.943
ــ
ــ
───────
131.943
───────

131.943
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
───────
131.943
═══════

تحسينات على
المأجور
لاير سعودي

6.541.489
═══════

11.479.045
1.131.853
()84.804
───────
12.526.094
───────

16.168.793
2.247.050
()84.804
ــ
ــ
736.544
───────
19.067.583
═══════

سيارات
وصهاريج
لاير سعودي
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4.680.154
═══════

10.230.928
496.188
()255.043
───────
10.472.073
───────

15.230.854
174.916
()256.781
ــ
ــ
3.238
───────
15.152.227
═══════

أدوات ومعدات
لاير سعودي

4.459.480
═══════

8.827.912
1.737.955
()1.305.362
───────
9.260.505
───────

12.082.613
165.004
()1.308.281
ــ
ــ
2.780.649
───────
13.719.985
═══════

أثاث وتجهيزات
لاير سعودي

1.922.992
═══════

3.810.151
596.470
()1.127.033
───────
3.279.588
───────

6.193.123
192.407
()1.182.950
ــ
ــ
ــ
───────
5.202.580
═══════

أجهزة حاسب آلي
لاير سعودي

142.592.162
═══════

191.332.837
20.199.764
()305.234
───────
211.227.367
───────

320.572.681
1.079.222
()336.250
ــ
ــ
32.503.876
───────
353.819.529
═══════

مصنع تحلية المياه
لاير سعودي

88.001.047
═══════

ــ
ــ
ــ
───────
ــ
───────

100.662.759
25.929.947
ــ
()2.013.709
()134.568
()36.443.382
───────
88.001.047
═══════

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

315.005.474
═════════

225.812.816
24.162.230
()3.077.476
─────────
246.897.570
─────────

537.850.916
29.788.546
()3.169.066
()2.013.709
()134.568
()419.075
─────────
561.903.044
═════════

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي
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صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2018م

في نهاية السنة

االستهالك التراكمي:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات خالل السنة

في نهاية السنة

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
مشطوب خالل السنة (إيضاح )26
تحويل إلى عقارات استثمارية (إيضاح )8
تحويل إلى موجودات غير ملموسة
(إيضاح )3-7
تحويالت خالل السنة

 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

66.808.150
═══════

ــ
ــ
ــ
───────
ــ
───────

ــ
ــ
───────
66.808.150
═══════

66.808.150
ــ
ــ
ــ
ــ

أراضي
لاير سعودي

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

ــ
═══════

131.943
ــ
ــ
───────
131.943
───────

ــ
ــ
───────
131.943
═══════

131.943
ــ
ــ
ــ
ــ

تحسينات على
المأجور
لاير سعودي

4.689.748
═══════

10.568.124
910.921
ــ
───────
11.479.045
───────

ــ
ــ
───────
16.168.793
═══════

13.573.640
2.595.153
ــ
ــ
ــ

سيارات
وصهاريج
لاير سعودي
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4.999.926
═══════

9.637.398
593.530
ــ
───────
10.230.928
───────

ــ
ــ
───────
15.230.854
═══════

15.185.789
45.065
ــ
ــ
ــ

أدوات ومعدات
لاير سعودي

3.254.701
═══════

7.684.700
1.143.212
ــ
───────
8.827.912
───────

ــ
ــ
───────
12.082.613
═══════

11.948.511
134.102
ــ
ــ
ــ

أثاث وتجهيزات
لاير سعودي

2.382.972
═══════

2.920.609
889.542
ــ
───────
3.810.151
───────

ــ
ــ
───────
6.193.123
═══════

6.060.171
132.952
ــ
ــ
ــ

أجهزة حاسب آلي
لاير سعودي

129.239.844
═══════

172.714.069
19.245.474
()626.706
───────
191.332.837
───────

100.662.759
═══════

ــ
ــ
ــ
───────
ــ
───────

()211.846
()1.188.517
───────
100.662.759
═══════

312.038.100
═════════

203.656.843
22.782.679
()626.706
─────────
225.812.816
─────────

()211.846
ــ
─────────
537.850.916
═════════

ــ
1.188.517
───────
320.572.681
═══════

320.241.251
60.406
()917.493
ــ
ــ

67.845.211
37.789.364
()457.190
()2.897.171
()217.092

501.794.666
40.757.042
()1.374.683
()2.897.171
()217.092

مصنع تحلية المياه
لاير سعودي

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
أ) يقع مصنع تحلية المياه ومحطات التعبئة في أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي لفترة  20عاما من  7مارس
2000م (الموافق  1ذي الحجة 1420هـ) .لدى شركة كنداسة لخدمات المياه خيار التجديد اتفاقية التأجير عند
انتهاء مدة عقد اإليجار األولي.
ب) تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي تمديد وتحديث منشآت تحلية المياه وأعمال إنشاء في منشأة رابغ
لتحلية المياه ومركز لوجيستي جديد ومشروع ساحات لوجيستية في جدة.
ج) تتضمن القيمة الدفترية ألعمال رأسمالية تحت التنفيذ تكاليف تمويل بمبلغ  9.9مليون لاير سعودي تتعلق بعكس قيد
بمبلغ التزام حق االستخدام (اإليضاح .)22
 1-6ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير
الحركة في ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير هي كما يلي:
تحسينات على
المأجور
لاير سعودي
التكلفة:
في بداية السنة
استبعادات خالل السنة
تحويل من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ
في نهاية السنة
االستهالك التراكمي:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات خالل السنة
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2019م

مباني على
أرض مؤجرة
لاير سعودي

معدات
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

27.281.790
ــ
ــ
───────
27.281.790
───────

20.564.261
ــ
419.075
───────
20.983.336
───────

1.203.875
()41.300
ــ
───────
1.162.575
───────

49.049.926
()41.300
419.075
────────
49.427.701
────────

12.620.116
1.039.611
ــ
───────
13.659.727
───────

4.309.735
902.185
ــ
───────
5.211.920
───────

1.203.875
ــ
()41.300
───────
1.162.575
───────

18.133.726
1.941.796
()41.300
────────
20.034.222
────────

13.622.063
═══════

15.771.416
═══════

ــ
═══════

29.393.479
════════

تقع المباني والتحسينات على المباني المستأجرة على قطعة أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي لفترة إيجار سنوية
اسمية .تمتد اتفاقية اإليجار األولية لمدة  20سنة هجرية تبدأ من  15محرم 1419هـ (الموافق  11مايو 1998م) مع
فترة سماح لمدة سنتين هجريتين .في  22رمضان 1424هـ (الموافق  16نوفمبر 2003م) تم تمديد مدة اإليجار إلى
 40سنة هجرية.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2019م

 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
 1-6ممتلكات ومعدات مشروع منطقة اإليداع وإعادة التصدير (تتمة)
تحسينات على
المأجور
لاير سعودي
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
في نهاية السنة
االستهالك التراكمي:
في بداية السنة
المحمل للسنة
في نهاية السنة
صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2018م

مباني على
أرض مؤجرة
لاير سعودي

27.078.690
203.100
───────
27.281.790
───────

20.564.261
ــ
───────
20.564.261
───────

1.203.875
ــ
───────
1.203.875
───────

48.846.826
203.100
───────
49.049.926
───────

11.597.833
1.022.283
───────
12.620.116
───────

3.407.546
902.189
───────
4.309.735
───────

1.203.875
ــ
───────
1.203.875
───────

16.209.254
1.924.472
───────
18.133.726
───────

14.661.674
═══════

16.254.526
═══════

ــ
═══════

30.916.200
═══════

47
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معدات
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

ــ

271.138.910
═════════

─────────
62.511.326
─────────

ــ

42.225.549
20.285.777

─────────
333.650.236
─────────

ــ

1.930.050
═══════

───────
3.279.869
───────

ــ

2.625.733
654.136

───────
5.209.919
───────

4.365.328
844.591

6.079.475
════════

11.409.013
1.941.856
()55.525
────────
13.295.344
────────

18.459.424
978.590
()63.195
────────
19.374.819
────────

أثاث وتجهيزات
لاير سعودي

1.675.021
════════

7.120.754
971.862
()201.242
────────
7.891.374
────────

────────
9.566.395
────────

8.808.682
958.955
()201.242

أجهزة حاسب آلي
ومعدات
لاير سعودي

48

أ) تم رهن ممتلكات ومعدات للمجموعة ـ عمليات محطة الميناء مقابل تسهيالت إجارة (اإليضاح .)17

صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2019م

في نهاية السنة

االستهالك التراكمي:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات خالل السنة

في نهاية السنة

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
333.471.636
178.600

تحسينات على
المأجور
لاير سعودي

سيارات
وصهاريج
لاير سعودي

الحركة في الممتلكات والمعدات – عمليات محطة الميناء هي كما يلي:

 2-6ممتلكات ومعدات ـ عمليات محطة الميناء

 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

(شركة مساهمة سعودية)

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

229.742.117
═════════

97.779.740
22.725.656
()186.000
─────────
120.319.396
─────────

349.449.826
797.687
()186.000
─────────
350.061.513
─────────

آليات ومعدات
لاير سعودي

715.150.440
22.618.290
()450.437
──────────
737.318.293
──────────

19.455.411
═══════

───────

530.020.984
══════════

ــ

───────

161.160.789
46.579.287
()442.767
──────────
207.297.309
──────────

ــ
ــ
ــ

───────
19.455.411
───────

ــ

595.544
18.859.867

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي
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صافي القيمة الدفترية:
 31ديسمبر 2018م

في نهاية السنة

االستهالك التراكمي:
في بداية السنة
محمل للسنة
استبعادات خالل السنة

في نهاية السنة

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
تحويل إلى موجودات غير
ملموسة (إيضاح )3-7

291.246.087
═══════

22.025.801
20.199.748
ــ
───────
42.225.549
───────

ــ
───────
333.471.636
───────

332.650.830
365.037
ــ
455.769

تحسينات على
المأجور
لاير سعودي

 2-6ممتلكات ومعدات ـ عمليات محطة الميناء (تتمة)

 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

(شركة مساهمة سعودية)

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

1.739.595
═══════

2.895.799
588.834
()858.900
───────
2.625.733
───────

ــ
───────
4.365.328
───────

4.852.828
371.400
()858.900
ــ

سيارات
وصهاريج
لاير سعودي
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7.050.411
═══════

9.385.508
2.044.263
()20.758
───────
11.409.013
───────

ــ

───────
18.459.424
───────

ــ

17.885.995
596.929
()23.500

أثاث وتجهيزات
لاير سعودي

ــ

1.687.928
═══════

───────
7.120.754
───────

6.020.636
1.100.118

ــ

───────
8.808.682
───────

ــ
ــ

8.260.708
547.974

أجهزة حاسب
آلي ومعدات
لاير سعودي

251.670.086
═══════

77.132.743
23.082.860
()2.435.863
───────
97.779.740
───────

───────
349.449.826
───────

ــ

349.164.235
3.182.230
()3.345.165
448.526

آليات ومعدات
لاير سعودي

595.544
═══════

───────

553.989.651
═════════

ــ

───────

()86.176
─────────
715.150.440
─────────

117.460.487
47.015.823
()3.315.521
─────────
161.160.789
─────────

ــ
ــ
ــ

()86.176
───────
595.544
───────

()904.295

ــ

713.775.046
5.689.135
()4.227.565

ــ

960.450
625.565

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .6الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)
 3-6فيما يلي توزيع محمل االستهالك للسنة:

تكاليف مباشرة
مصروفات بيع وتوزيع (إيضاح )24
مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )25

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

60.656.617
7.449.090
4.577.606

52.113.242
7.566.797
12.042.935

72.683.313

71.722.974

 .7الموجودات غير الملموسة
تتكون الموجودات غير الملموسة مما يلي:

حقوق امتياز الميناء (إيضاح )1-7
حق استعمال أرض (إيضاح )2-7
موجودات غير ملموسة أخرى (إيضاح )3-7

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

1.067.739.776
ــ
2.644.862

1.133.082.390
26.162.608
2.857.616

1.070.384.638

1.162.102.614

تم رهن موجودات غير ملموسة ـ حقوق امتياز الميناء مقابل تسهيالت إجارة من بنوك محلية (اإليضاح .)17
 1-7حقوق امتياز الميناء
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) هي شركة تابعة للمجموعة ولديها اتفاق مع الهيئة
العامة للموانئ السعودية ("الهيئة" أو "موانئ") إلنشاء محطات للحاويات في منطقة إعادة التصدير بميناء جدة اإلسالمي.
وقد تم نقل اتفاقية امتياز خدمة اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية هذه مع موانئ من قبل شركة لوجي بوينت إلى شركة
محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وتبدأ االتفاقية من  22شوال 1428هـ (الموافق  3نوفمبر 2007م) ومدتها هي
 32سنة .وفقا لتلك االتفاقية ،في نهاية فترة االمتياز ،فإن الممتلكات والمعدات األساسية لحقوق امتياز الميناء يجب
تحويلها إلى موانئ .تبدأ الشركة التابعة عملياتها التجارية األولية من  22ديسمبر 2009م (الموافق  5محرم 1431هـ).
يتم إطفاء حقوق امتياز الميناء على مدى العمر اإلنتاجي للموجودات األساسية (التي تمثل الممتلكات والمعدات) أو فترة
االمتياز المتبقية ـ أيهما أقصر .تم توزيع جميع تكاليف اإلطفاء للسنة إلى تكاليف مباشرة (اإليضاح .)37
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .7الموجودات غير الملموسة (تتمة)
 1-7حقوق امتياز الميناء (تتمة)
الحركة في حقوق امتياز الميناء كما يلي:

التكلفة:
في بداية السنة
استبعادات

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

1.710.555.638
ــ

1.711.145.484
()589.846

في نهاية السنة

1.710.555.638

1.710.555.638

اإلطفاء:
في بداية السنة
المحمل للسنة
استبعادات

577.473.248
65.342.614
ــ

512.516.475
65.494.040
()537.267

في نهاية السنة

642.815.862

577.473.248

صافي القيمة الدفترية

1.067.739.776

1.133.082.390

 2-7أرض حق االستخدام
حصلت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت) ،وهي شركة تابعة للمجموعة ،على حق
إيجار أرض من موانئ .قامت الشركة التابعة بنقل األرض حق االستعمال لشركة تابعة أخرى بسعر العقد األصلي .إن
األرض حق االستعمال المتحصل عليه هو لمدة  31سنة وشهرين وتنتهي في  14محرم 1461هـ (الموافق  8فبراير
2039م) وتم إطفاؤها على أساس القسط الثابت .اعتبارا من  1يناير 2019م صافي القيمة العادلة لألرض حق االستخدام
تم تحويله إلى "حق استخدام الموجودات" بناء على التطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي (( )16اإليضاح .)22
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .7الموجودات غير الملموسة (تتمة)
 3-7الموجودات غير الملموسة األخرى
تتكون الموجودات غير الملموسة األخرى من برامج حاسب آلي وتراخيص برامج تستخدمها شركات المجموعة إلدارة
أنشطتها المالية والتشغيلية .فيما يلي الحركة في موجودات غير ملموسة أخرى:

التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
تحويالت من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ (إيضاح  6و)2-6

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

20.791.908
1.898.573
ــ

20.230.480
263.406
298.022

في نهاية السنة

22.690.481

20.791.908

اإلطفاء:
في بداية السنة
المحمل للسنة

17.934.292
2.111.327

16.093.884
1.840.408

في نهاية السنة

20.045.619

17.934.292

صافي القيمة الدفترية

2.644.862

2.857.616

فيما يلي توزيع مخصص اإلطفاء المح ّمل للسنة:

تكاليف مباشرة
مصروفات عمومية وإدارية (إيضاح )25
مصروفات بيع وتوزيع (إيضاح )26

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

1.198
138.309
1.971.820

116.411
101.172
1.622.825

2.111.327

1.840.408
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .8العقارات االستثمارية
فيما يلي الحركة في العقارات االستثمارية:
تحسينات على
المأجور
لاير سعودي
التكلفة:
في بداية السنة
إضافات خالل السنة
تحويالت من ممتلكات ومعدات (إيضاح )6
االستهالك المتراكم:
في بداية السنة
المحمل للسنة
في نهاية السنة

مباني على
أرض مستأجرة
لاير سعودي

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

107.998.677
ــ
ــ
107.998.677

132.532.824
ــ
134.568
132.667.392

240.531.501
ــ
134.568
240.666.069

240.273.931
40.478
217.092
240.531.501

40.277.316
3.388.369
43.665.685

57.238.545
5.980.490
63.219.035

97.515.861
9.368.859
106.884.720

87.843.443
9.672.418
97.515.861

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2019م

64.332.992

69.448.357

في  31ديسمبر 2018م

67.721.361

75.294.279

133.781.349
143.015.640

تمثل العقارات االستثمارية المستودعات المؤجرة للعمالء ألغراض التخزين لفترة ال تقل عن  12شهرا.
تقع المباني والتحسينات على المباني المستأجرة على قطعة أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي لفترة إيجار سنوية
اسمية .تمتد اتفاقية اإليجار األولية لمدة  20سنة هجرية تبدأ من  15محرم 1419هـ (الموافق  11مايو 1998م) مع
فترة سماح لمدة سنتين هجريتين .في  22رمضان 1424هـ (الموافق  16نوفمبر 2003م) تم تمديد مدة اإليجار إلى
 40سنة هجرية.
تم توزيع مخصص االستهالك المح ّمل للسنة في التكاليف المباشرة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .9االستثمار في شركات زميلة

كما في  1يناير
حصة في نتائج شركات زميلة ،بالصافي
حصة في خسائر اكتوارية في شركات زميلة مسجلة في الدخل
الشامل اآلخر
توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة
كما في  31ديسمبر

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

121.114.973
27.372.268

110.971.249
23.745.408

()1.796.618
()14.268.855
132.421.768

793.260
()14.394.944
121.114.973

 1-9كما في  31ديسمبر 2019م ،يتكون االستثمار في شركات زميلة مما يلي:
نسبة المساهمة في رأس
المال الفعلية

الشركة الزميلة

األنشطة الرئيسية

دولة التأسيس

الشركة الدولية لتوزيع
المياه المحدودة (إيضاح
أ)

أعمال الصرف
الصحي وتنقية المياه
وتأجير معدات المياه

المملكة العربية
السعودية

%50

شركة خدمات المياه
والبيئة السعودية (إيضاح
ب)

أعمال الكهرباء والمياه
واألعمال الميكانيكية
والصيانة والتشغيل

المملكة العربية
السعودية

%31.85

شركة الجبر تالكي
السعودية المحدودة

مقاوالت ،إنشاءات
وعمليات صيانة
المصانع والمخازن

المملكة العربية
السعودية

%33.3

شركة زنمت اس ايه
فادوز (إيضاح ج)

التخزين والتداول
والوساطة في السلع

إمارة
لختنشتاين

%19

2019م

2018م

%50

%31.85

%33.3

%19

القيمة الدفترية
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
لاير سعودي
لاير سعودي
81.610.509

7.685.124

41.480.770

71.909.835

11.337.843

37.007.775

1.645.365

859.520

132.421.768

121.114.973

أ) ليس لدى الشركة األم أي سيطرة مباشرة على إدارة وعمليات الشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة وبالتالي تم تصنيفها
كشركة زميلة وتُعامل على هذا األساس.
ب) شركة خدمات المياه والبيئة السعودية مملوكة بنسبة  %49لشركة كنداسة لخدمات المياه (شركة تابعة) ،والتي هي
مملوكة بنسبة  %65للشركة األم.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .9االستثمار في شركات زميلة (تتمة)
ج) شركة زنمت اس ايه فادوز مملوكة بنسبة  %25للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (شركة
تابعة) ،والتي هي بدورها مملوكة بنسبة  %76للشركة األم.
فيما يلي ملخص بالمعلومات المالية للشركات المستثمر بها والُمحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية:

 31ديسمبر 2019م
موجودات
مطلوبات
إيرادات
صافي الدخل
حصة من الدخل الشامل اآلخر
حصة من الربح

شركة خدمات
المياه والبيئة
السعودية
لاير سعودي

شركة الجبر تالكي
السعودية المحدودة
لاير سعودي

شركة زنمت اس
ايه فادوز
لاير سعودي

262.735.075
100.420.912
233.306.395
19.770.081
()637.607
10.338.282

14.533.941
956.796
20.334.370
4.431.184
ــ
2.171.280

189.037.153
83.479.440
258.866.775
38.443.336
()1.159.011
14.076.861

7.052.408
492.048
3.485.784
2.448.178
ــ
785.845

 31ديسمبر 2018م
موجودات
مطلوبات
إيرادات
صافي الدخل
حصة من الدخل الشامل اآلخر
حصة من الربح

266.055.658
122.098.362
257.091.101
15.539.279
308.763
7.775.644

24.547.429
1.410.543
24.466.404
5.617.303
ــ
2.956.005

153.774.721
58.647.572
249.763.193
35.446.989
484.498
12.821.011

4.193.708
615.019
1.008.041
548.243
ــ
192.748

الشركات الزميلة

الشركة الدولية
لتوزيع المياه
المحدودة
لاير سعودي

 .10الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أ) تتكون االستثمارات في حصص جروث جيت كابيتال كوربوريشن بي .اس .سي .على النحو التالي:
 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

الرصيد في بداية السنة
التغيرات في القيمة العادلة

17.899.897
()2.361.614

18.838.212
()938.315

الرصيد في نهاية السنة

15.538.283

17.899.897

في السنننة السننابقة ،اسننتثمرت شننركة بوابة البحر األحمر في صننندوق مشننترك يُدار من قبل بنك تجاري وفقا لشننروط
وأحكام اتفاقية تمويل إجارة .تم بيع االسنننننتثمار خالل السننننننة 2018م ونتج عن ذلك أرباح بالقيمة العادلة بمبلغ 0.49
مليون لاير سعودي.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .11الشهرة
سجلت المجموعة شهرة بمبلغ  9.3مليون لاير سعودي عند االستحواذ على شركة كنداسة لخدمات المياه ،شركة تابعة
للمجموعة .والحقا ،تم تسجيل انخفاض في القيمة بمبلغ  0.5مليون لاير سعودي وهو ما نتج عنه صافي قيمة دفترية
بمبلغ  8.8مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 8.8 :مليون لاير سعودي).
تقوم اإلدارة بفحص الشهرة سنويا لمعرفة مدى انخفاض قيمتها وعندما يكون هناك مؤشرا على انخفاض القيمة.
ألغراض اختبار انخفاض القيمة ،تم تخصيص الشهرة للشركة التابعة (أي وحدة توليد النقد) .قد تم تحديد المبلغ القابل
لالسترداد من وحدة توليد النقد على أساس حساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفق النقدي على أساس
الموازنات المالية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا ومجلس إدارة كنداسة.
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،تم فحص الشهرة لمعرفة إن كان هناك مؤشرا على انخفاض القيمة ،ولم
يتم تحديد أي مؤشر على انخفاض القيمة.
 .12مخزون ،صافي
يتكون المخزون مما يلي:

قطع غيار
مواد خام وكيماويات
نفط وزيوت ومياه محاله
ناقص :مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

25.199.480
235.335
748.472
26.183.287
()8.011.586

26.652.756
92.626
193.124
26.938.506
()5.635.851

18.171.701

21.302.655

 .13ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى

ذمم مدينة تجارية ،صافي (إيضاح )33
مبالغ مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى
تأمينات نقدية (إيضاح )31
مبالغ مدفوعة مقدما لموردين
الجزء غير المتداول من ذمم مدينة تجارية (اإليضاح أدناه)

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

69.043.545
20.349.646
2.254.980
8.440.773
100.088.944
ــ

86.722.446
25.002.691
1.454.980
2.894.131
116.074.248
()8.041.252

100.088.944

108.032.996
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .13ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما ً وذمم مدينة أخرى (تتمة)
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2017م ،اتفقت إحدى الشركات التابعة على إعادة جدولة الرصيد القائم المستحق
من عميل بمبلغ  10.3مليون لاير سعودي فيما يتعلق بإيجار أرض فضاء في منطقة اإليداع وإعادة التصدير .بموجب
ترتيب إعادة الجدولة ،تكون المبالغ مستحقة على مدى فترة من ثالث إلى أربع سنوات حتى يناير 2021م .وبالتالي،
تم خصم المبلغ بمعدالت الربح بالسوق وتسجيله كذمم مدينة طويلة األجل بقيمها الحالية كما في  31ديسمبر 2018م.
إال أنه خالل السنة الحالية ،أخفق العميل في السداد ودخل في إجراءات تصفية .وبالتالي ،قامت الشركة التابعة بتكوين
مخصص كامل  %100مقابل الذمم المدينة المستحقة من هذا العميل.
 .14النقد وما في حكمه
 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

268,740
318.714
99,664,648 259.243.419
80,650,795 35.538.668

نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك
ودائع مرابحة (إيضاح )1-14

180,584,183 295.100.801
 1-14ودائع مرابحة لدى بنوك تجارية محلية تستحق خالل فترة أقل من ثالثة أشهر بعائد مالي حسب األسعار السائدة
في السوق.
 .15رأس المال وتوزيعات األرباح
كما في  31ديسمبر 2019م ،يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع من  81.6مليون سهم ( 31ديسمبر
2018م 81.6 :مليون سهم) قيمة كل منها  10لاير سعودي.
في  7مايو 2019م ،وافقت الجمعية العمومية على توزيعات أرباح نقدية بمبلغ  32.6مليون لاير سعودي ( 0,4لاير
سعودي لكل سهم) عن السنة 2018م (تم توزيع أرباح نقدية بمبلغ  24.48مليون لاير سعودي ( 0.3لاير سعودي
للسهم) في 2018م عن السنة 2017م) .تم دفع توزيعات األرباح بالكامل.
الحقا لنهاية السنة المنتهية في 2019م ،أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ  2رجب  1441هـ (الموافق  26فبراير 2020م)
بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ  48.96مليون لاير سعودي (بواقع  0.6لاير سعودي للسهم) حال الحصول على موافقة
المساهمين بهذا الشأن.
 .16االحتياطي النظامي
وفقا للنظام األساسي للشركة ،يجب على الشركة تحويل  %10من صافي دخلها في كل سنة إلى االحتياطي النظامي
حتى يساوي هذا االحتياطي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير متاح حاليا للتوزيع على المساهمين بالشركة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .17قروض طويلة األجل والتسهيالت البنكية

قروض طويلة األجل
ناقص :الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

781.101.050
()240.711.549
540.389.501

852,440,751
()153,414,129
699,026,622

أ) خالل 2007م ،أبرمت شركة بوابة البحر األحمر ترتيب إجارة مع بنكين للحصول على قرض بمبلغ 1,271
مليون لاير سعودي .تسهيالت اإلجارة مضمونة بممتلكات ومعدات  -عمليات محطة الميناء وموجودات غير
ملموسة – حقوق امتياز الميناء لشركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة (اإليضاح  .)6وسيتم سداد المبلغ
المتبقي من القرض على تسعة أقساط نصف سنوية ،بفترة استحقاق حتى ديسمبر 2023م .يترتب على القرض
عمولة بمعدل اإلقراض الداخلي بين البنوك السعودية (سايبور) باإلضافة إلى هامش الربح المتفق عليه .تتضمن
التسهيالت الجزء غير المطفأ من اإليجارات المدفوعة مقدما وغيره من الرسوم المدفوعة للبنوك والتي سيتم
إطفاءها خالل الفترة المتبقية من تسهيالت اإلجارة.
ب) خالل 2016م ،دخلت شركة بوابة البحر األحمر في ترتيب إجارة مع بنكين للحصول على قرض بمبلغ 260
مليون لاير سعودي لتوسيع مراسيها القائمة .تسهيالت اإلجارة مضمونة عن طريق ممتلكات ومعدات  -عمليات
محطة الميناء لشركة تابعة (اإليضاح  .)6يترتب على القرض عمولة بمعدالت تجارية (سايبور باإلضافة إلى
هامش ربح متفق عليه) ويسدد على تسعة أقساط نصف سنوية تنتهي في ديسمبر 2023م.
 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

قروض طويلة األجل
ناقص :الجزء المتداول (اإليضاح أدناه)

775.344.095
()238.940.177

844,912,426
()151,642,758

الجزء غير المتداول

536.403.918

693,269,668

ج) خالل 2016م ،دخلت شركة كنداسة في اتفاقية تسهيالت طويلة األجل مع بنك تجاري بمبلغ  24مليون لاير سعودي
لتمويل إنشاء محطة تحلية مياه جديدة في رابغ .يترتب على القرض عمولة بمعدالت تجارية (سايبور باإلضافة
إلى هامش متفق عليه) ويسدد على أقساط ربع سنوية تبدأ بعد سنة واحدة من أولى دفعات القرض .تم ضمان
القرض برهن ثانوي على ممتلكات ومعدات شركة كنداسة .كما في  31ديسمبر 2019م ،قامت شركة كنداسة
بسحب مبلغ  8.5مليون لاير سعودي من إجمالي مبلغ التسهيالت وهو  24مليون لاير سعودي.
 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

قروض طويلة األجل
ناقص :الجزء المتداول

5.756.954
()1.771.371

7,528,325
()1,771,371

الجزء غير المتداول

3.985.583

5,756,954
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .18منافع نهاية الخدمة للموظفين
تعمل الشركة وشركاتها التابعة بموجب خطة  /برنامج منافع نهاية خدمة غير ممولة لموظفيها الدائمين .فيما يلي الحركة
في التزام المنافع المحددة على مدار السنة:

الرصيد في  1يناير
متضمن في قائمة الربح أو الخسارة:
تكلفة الخدمة الحالية
تكلفة الفائدة

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

27.215.717

26,693,232

4.172.387
1.209.124
5.381.511

4,381,747
1,115,782
5,497,529

متضمن في قائمة الدخل الشامل اآلخر:
(أرباح)  /خسائر اكتوارية

8.847.677

()2,976,034

منافع مدفوعة

()1.974.846

()1,999,010

الرصيد في  31ديسمبر

39.470.059

27,215,717

افتراضات اكتوارية
يتعرض برنامج المنافع المحددة للعديد من المخاطر االكتوارية ،والمخاطر األكثر جوهرية هي مخاطر الراتب األخير،
الخصم  /مخاطر تذبذب معدل الفائدة ،مخاطر اآلجال الطويلة ومخاطر التضخم.
فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير المالي:

معدل الخصم
زيادات الرواتب المستقبلية  /معدل زيادة الرواتب المتوقعة
معدل تضخم األسعار
سن التقاعد

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

%3.2
%3
%2
 60سنة

%4,61
%3
%2
 60سنة

المتوسط المرجح لفترة التزام المنافع المحددة هو  12.53سنة (2018م 13.41 :سنة).
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .18منافع نهاية الخدمة للموظفين (تتمة)
فيما يلي الحساسية اللتزام المنافع المحددة تجاه التغيرات في معدل الخصم بـمقدار  100نقطة أساس:

الزيادة في معدل الخصم
النقص في معدل الخصم

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

()4.948.361
4.948.361

()5.615.668
5.615.668

 .19مخصصات طويلة األجل

مخصص تكاليف استبدال موجودات (إيضاح "أ")
مخصص تكاليف تفكيك (إيضاح "ب")
أخرى

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

72.632.517
1.742.072
162.967
────────
74.537.556
════════

59,661,353
1,662,887
179,330
────────
61,503,570
════════

أ) مخصص تكاليف استبدال الموجودات
بموجب اتفاقية امتياز خدمة اإلنشاء والتشغيل ونقل الملكية المبرمة مع موانئ ،فإن لدى شركة محطة بوابة البحر
األحمر المحدودة ،شركة تابعة للمجموعة ،التزاما باستبدال بعض األليات والمعدات ("المعدات") خالل فترة االتفاقية.
قدرت إدارة الشركة أنه يجب على شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة تح ّمل مبلغ  479مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر 2018م 534 :مليون رسال سعودي) الستبدال المعدات.
فيما يلي الحركة في مخصص تكاليف استبدال الموجودات:

الرصيد في  1يناير
مخصص ( /عكس مخصص) للسنة
الرصيد في  31ديسمبر

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

59.661.353
12.971.164
────────
72.632.517
════════

65.843.826
()6.182.473
────────
59.661.353
════════
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .19مخصصات طويلة األجل
أ) مخصص تكاليف استبدال الموجودات (تتمة)
فيما يلي االفتراضات المستخدمة في تقدير مخصص تكاليف استبدال الموجودات:

معدل الخصم
معدل تضخم أسعار المعدات

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2018م

%5.14
%0.96

%6.62
%1.40

ب) مخصص تكاليف التفكيك
تمثل تكاليف تفكيك وإزالة اآلالت التابعة لشركة كنداسة من أرض مستأجرة من ميناء جدة اإلسالمي لفترة  17سنة.
 .20األدوات المالية المشتقة
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،أبرمت شركة بوابة البحر األحمر عقد مقايضة يستحق بتاريخ  30يونيو
2023م.
وألغراض محاسبة التحوط ،تم تصنيف أدوات التحوط كتحوط تدفق نقدي .القيمة العادلة والقيمة االسمية للمشتقات هي
كما يلي:

القيمة االسمية
القيمة العادلة السلبية

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

430.051.555
════════
13.103.655
════════

521.037.209
════════
4.537.974
════════

يعتبر عقد المقايضة ساري المفعول وبلغ صافي الخسارة غير المحققة كما في  31ديسمبر 2019م مبلغ  8.57مليون
لاير سعودي (2018م 4.54 :مليون لاير سعودي) تم تضمينه في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة تحت بند
"احتياطي تحوط تدفقات نقدية".
من المتوقع أن يؤثر المبلغ المدرج في احتياطي التدفقات النقدية في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة كما في 31
ديسمبر 2019م على قائمة الربح أو الخسارة الموحدة في السنوات القادمة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .21ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع وذمم دائنة أخرى
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
100.557.487
5.161.030
7.429.797
4.310.587
8.443.058
32.955.812
─────────
158.857.771
═════════

مطلوبات مستحقة الدفع
إيرادات مؤجلة
ذمم دائنة تجارية
مبالغ مدفوعة مقدما من عمالء
زكاة وضريبة مستحقة الدفع (إيضاح )28
ذمم دائنة أخرى

105,726,854
10,699,815
8,168,527
4,007,638
4,152,611
26,956,350
────────
159,711,795
════════

 .22حق استخدام الموجودات
فيما يلي القيم الدفترية لحق استخدام الموجودات المدرجة والحركة التي طرأت عليها خالل الفترة:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
تعديالت
ّ
تحويل من موجودات غير ملموسة في تاريخ تطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي ( ،)16بالصافي (إيضاح )2-7

230.459.708
26.162.609
─────────
256.622.317
─────────

االستهالك:
()8.437.952
االستهالك للسنة
االستهالك للسنة (المصنف في األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ) ()6.359.125
─────────
241.825.240
في نهاية السنة
═════════

ــ
ــ
─────────
ــ
─────────
ــ
ــ
─────────
ــ
═════════
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .22حق استخدام الموجودات (تتمة)
فيما يلي القيم الدفترية اللتزام اإليجار والحركة التي طرأت عليها خالل الفترة:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
241.835.939
التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
تعديالت
ّ
1.994.535
مصروف الفائدة للسنة
عكس قيد التزام إيجار (مصنف في أعمال رأسمالية تحت التنفيذ) 9.901.143
()6.715.179
دفع التزامات إيجار خالل السنة
─────────
247.016.438
كما في  31ديسمبر 2019م
═════════

ــ
ــ
ــ
ــ
────────
ــ
════════

 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
29.930.538
217.085.900
─────────
247.016.438
═════════

التزام إيجار متداول
التزام إيجار غير متداول

ــ
ــ
────────
ــ
════════

فيما يلي المبالغ المدرجة في الربح أو الخسارة:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
14.797.077
1.994.535
─────────
16.791.612
═════════

مصروف استهالك حق استخدام الموجودات
مصروف فائدة على التزامات اإليجار
إجمالي المبلغ المدرج في الربح أو الخسارة
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ــ
ــ
────────
ــ
════════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .23إيرادات
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
504.359.819
91.768.225
79.755.885
─────────
675.883.929
═════════

خدمات شحن وتفريغ
بيع مياه صالحة للشرب
إيجارات وخدمات مساندة

388,350,918
92,920,193
83,433,753
─────────
564,704,864
═════════

 .24تكاليف مباشرة
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
309.714.794
66.722.105
39.140.145
─────────
415.577.044
═════════

خدمات شحن وتفريغ
تكلفة بيع مياه صالحة للشرب
إيجارات وخدمات مساندة

238,243,204
65,308,715
39,087,197
─────────
342,639,116
═════════

 .25مصروفات بيع وتوزيع
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
استهالك (إيضاح )6
رواتب وأجور ومنافع
منافع عامة واتصاالت
إعالن وتسويق
خسائر االئتمان المتوقعة على ذمم مدينة تجارية (إيضاح )33
إطفاء (إيضاح )7
استهالك حق استخدام الموجودات
أخرى
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7.449.090
6.275.782
667.485
997.063
15.849.444
138.309
375.444
1.109.975
─────────
32.862.592
═════════

7,566,797
5,566,361
751,791
637,817
393,378
101,172
ـــ
1,378,060
─────────
16,395,376
═════════
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .26مصروفات عمومية وإدارية
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
90.891.723
14.218.393
2.404.640
4.577.606
6.107.145
1.971.820
44.130
ـــ
13.820.915
─────────
134.036.372
═════════

رواتب وأجور ومنافع
أتعاب قانونية ومهنية
منافع عامة واتصاالت وتوريدات مكاتب
استهالك (إيضاح )6
سفر
إطفاء موجودات غير ملموسة (إيضاح )7
استهالك حق استخدام الموجودات
أعمال رأسمالية تحت التنفيذ مشطوبة
أخرى

67,714,221
7,005,300
4,438,925
12,042,935
4,119,996
1,622,825
ـــ
2,897,171
17,750,758
─────────
117,592,131
═════════

 .27إيرادات أخرى
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
ـــ
5.604.747
47.709
3.334.273
─────────
8.986.729
═════════

مطالبة من مورد
عكس مخصص لم يعد مطلوبا
ربح من بيع ممتلكات ومعدات
أخرى

2.016.466
ـــ
1.100.000
5.665.222
─────────
8.781.688
═════════

 .28الزكاة وضريبة الدخل
تتكون الزكاة للسنة من التالي:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
5.892.112

مخصص الزكاة للسنة المتعلق بالشركاء السعوديين (إيضاح )1-28
مخصص ضريبة الدخل ( /عكس مخصص) للسنة المتعلق بالشركاء
()1.254.660
غير السعوديين (إيضاح )2-28
1.355.527
تعديالت متعلقة بالسنوات السابقة (إيضاح  1-28و)2-28
─────────
5.992.979
═════════
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3.992.582
813.527
ـــ
─────────
4.806.109
═════════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .28الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
 1-28فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
الرصيد في  1يناير
المح ّمل للسنة
تعديالت متعلقة بالسنة السابقة
مبالغ مدفوعة خالل السنة

4.586.438
5.892.112
1.007.850
()4.769.506
─────────
6.716.894
═════════

الرصيد في  31ديسمبر

5.096.080
3.992.582
ــ
()4.502.224
─────────
4.586.438
═════════

 2-28فيما يلي الحركة في مخصص ضريبة الدخل الحالية:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
الرصيد في  1يناير
المح ّمل للسنة
تعديالت متعلقة بسنوات سابقة
مبالغ مدفوعة خالل السنة

()433.827
3.153.005
347.677
()1.340.691
─────────
1.726.164
═════════

الرصيد في  31ديسمبر

()541.686
813.527
ــ
()705.668
─────────
()433.827
═════════

 3-28فيما يلي العناصر الرئيسية لضريبة الدخل:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
3.153.005
()4.407.665
─────────
()1.254.660
═════════

ضريبة الدخل الحالية (إيضاح )2-28
ضريبة الدخل المؤجلة (إيضاح )4-28
الرصيد في  31ديسمبر

ــ
ــ
─────────
ــ
═════════

تم تكوين مخصص ضريبة الدخل فيما يتعلق بالشركاء غير السعوديين بناء على حصة غير الشركاء السعوديين للسنة
بمعدل  %20من صافي الدخل المعدل.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .28الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
 4-28فيما يلي الحركة في أصل ضريبة الدخل المؤجلة خالل السنة:
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
لاير سعودي
لاير سعودي
ضريبة الدخل المؤجلة والرصيد الختامي (إيضاح )3-28

4.407.665
═════════

ــ
═════════

 5-28الربوط الزكوية والضريبية

الشركة األم

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") ربوطا للسنوات من 2002م حتى 2008م وطالبت بالتزام إضافي
بمبلغ  25.8مليون لاير سعودي .تقدمت الشركة األم باعتراض على ربط الهيئة .أصدرت لجنة االستئناف العليا قرارها
خالل السنة .وعقب صدور القرار ،طالبت الهيئة بربط معدل بمبلغ  9.5مليون لاير سعودي .لم يضع الربط في الحسبان
مبلغ  3.9مليون لاير سعودي تم دفعه "تحت االعتراض" عند تقديم اعتراض إلى لجنة االستئناف العليا .تقدمت الشركة
باستئناف ضد القرار الصادر من لجنة االستئناف العليا إلى ديوان المظالم .باإلضافة إلى ذلك ،طلبت الشركة األم من
الهيئة إعادة النظر في ربطها المعدل .قام ديوان المظالم مؤخرا بإصدار قراره برفض إعادة النظر في االستئناف المقدم
من الشركة .تقوم الشركة بتقديم استئناف لمستوى الثاني لدى ديوان المظالم والذي رفض هذه القضية من ناحية إجرائية
دون األخذ في االعتبار المبررات المتعلقة بها ،وفي المقابل قامت الشركة بتقديم اعتراض على قرار ديوان المظالم
لدى المحكمة العليا .كما تم تصعيد القضية إلى األمين العام للجان الضريبية تماشيا مع األنظمة التي صدرت مؤخرا
بهذا الشأن.
أصدرت الهيئة ربوطا للسنوات من 2009م حتى 2013م بالتزام زكاة وضريبة استقطاع إضافي بمبلغ  10.95مليون
لاير سعودي .وقبلت الشركة بفرض زكاة بمبلغ  0.016مليون لاير سعودي وقامت بدفعها .قدمت الشركة استئنافا على
المبلغ المتبقي إلى الهيئة .أصدرت اللجنة االبتدائية قرارها بتخفيض االلتزام إلى  7.1مليون لاير سعودي .قامت الشركة
باالعتراض على قرار لجنة االستئناف العليا وقدمت ضمانا بنكيا بمبلغ  7.1مليون لاير سعودي ،بناء على فهمها لقرار
اللجنة االبتدائية .وبناء على األنظمة التي صدرت مؤخرا ،تم تحويل القضية فيما يتعلق بربوط السنوات من 2009م
إلى 2013م إلى األمين العام للجان الضريبية.
أصدرت الهيئة ربوطا للسنتين 2014م و2015م بالتزام إضافي بمبلغ  0,69مليون لاير سعودي .وقد تقدمت الشركة
األم باعتراض على ربوط الهيئة .أصدرت الهيئة ربطا معدال بالتزام زكوي مخفض بمبلغ  0.52مليون لاير سعودي.
تم تقديم اعتراض على المبلغ المتبقي لدى األمين العام للجان الضريبية .تم تحويل تواريخ االستماع إلى القضايا إلى
األمين العام للجان الضريبية والتي لم تحدد بعد.
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى  31ديسمبر 2018م .حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة ،لم تقم الهيئة بإصدار
ربوط للسنوات 2016م و2017م و2018م.

الشركات التابعة
شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة وشركة البحر األحمر لتطوير الموانئ ("الشركات التابعة")

أنهت شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة الربوط الزكوية والضريبية مع الهيئة حتى سنة 2013م وقدمت
إقرارات الزكاة وضريبة الدخل حتى سنة 2018م .حتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة ،لم تقم الهيئة بإصدار ربوط
للسنوات من 2014م حتى 2018م.
قدمت شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ اإلقرارات الزكوية والضريبية حتى 2018م .حتى تاريخ هذه القوائم المالية
الموحدة ،لم تقم الهيئة بإصدار الربوط بعد.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .28الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)
 5-28الربوط الزكوية والضريبية

الشركات التابعة (تتمة)
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة ("شركة تابعة")

أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى  2008وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2018م .وحتى تاريخ
هذه القوائم المالية الموحدة ،لم تقم الهيئة بإصدار الربط للسنوات من  31ديسمبر 2009م حتى  31ديسمبر 2018م.

شركة تشغيل الخدمات المساندة المحدودة ("شركة تابعة ")

أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى  2008وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2018م .لم تقم الهيئة
بإصدار الربط للسنوات من  31ديسمبر 2009م حتى  31ديسمبر 2018م.

شركة كنداسة لخدمات المياه ("شركة تابعة")

أنهت الشركة التابعة ربوطها الزكوية مع الهيئة حتى سنة 2008م وقدمت إقراراتها الزكوية حتى سنة 2018م .حتى
تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة ،لم تقم الهيئة بإصدار ربوط للسنوات من  31ديسمبر 2009م حتى  31ديسمبر
2018م.
 .29ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم األساسي عن طريق قسمة ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم العادية للشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة القائمة خالل السنة.
 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2018م
ربح الفترة العائد إلى حملة األسهم العادية في الشركة األم
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية في اإلصدار
الربحية األساسية والمخفضة للسهم

50.922.990
═════════
81.600.000
═════════
0,62
═════════

46,745,090
═════════
81,600,000
═════════
0,57
═════════

إن ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية حيث أن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة قيد
اإلصدار.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .30معامالت مع جهات ذات عالقة
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة في الشركة والمنشآت الواقعة تحت
سيطرة الشركة أو تمارس سيطرة مشتركة عليها أو تؤثر على هذه األطراف بصورة جوهرية .يتم اعتماد سياسات
األسعار وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
أ) فيما يلي المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
مستحق من جهات ذات عالقة
الجهة ذات العالقة

العالقة

مبلغ المعاملة
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
لاير سعودي
لاير سعودي

الوصف

الشركة الدولية لتوزيع المياه
المحدودة

شركة زميلة

شركة العربية لتجارة
المواد السائبة

شركة شقيقة

إيجار أرض ومستودعات

شركة امبرو المحدودة

شركة شقيقة

خدمات مقدمة

62.909.118

57.220.639

693.000

693.000

ــ

مصروفات متكبدة من المجموعة
نيابة عن شركة زميلة

()38.081

()30.469

ــ

ــ

188.734

2.176.893

ــ

ــ

13.858

241.022

بيع بضائع وخدمات
خدمات مقدمة لشركة زميلة
مصروفات متكبدة من شركة
زميلة نيابة عن المجموعة

10.376.904

5.237

6,984,904
2,105,597

4,003

()14.841

()80.898

ــ

ــ

499.331

498.785

ــ

250,985

8.444.856

6.799.945

10.420

ــ

ــ

ــ

شركة خدمات المياه والبيئة
السعودية المحدودة

شركة زميلة

بيع بضائع وخدمات

5.010.303

4.574.610

309.637

331,625

شركة الكابالت السعودية

شركة شقيقة

إيجار أرض ومستودعات

244.047

366.492

210.035

242,892

شركة ايكوم العربية المحدودة

مدفوعات من المجموعة نيابة
شركة شقيقة عن الشركة الشقيقة

ــ

ــ

64.226

ــ

329.295

135.729

ــ

ــ

()133.828

()468.750

208.582

ــ

()36.081
()130.931

ــ
ــ

ــ
ــ

شركة الجبر تالكي
السعودية المحدودة

شركة زميلة خدمات مقدمة لشركة زميلة
توزيعات أرباح مستلمة من
شركة زميلة
مصروفات تحملتها شركة زميلة

شركة زينل للصناعات
المحدودة

شركة الحاج عبد هللا على رضا
وشركاه المحدودة

مساهم

شركة شقيقة

مدفوعات من المجموعة نيابة
عن المساهم
مصروفات مدفوعة بالنيابة
عن المجموعة
شراء بضائع

المجموع

10.420

ــ

──────

──────

══════

══════

11.185.041
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الرصيد كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
لاير سعودي
لاير سعودي

9.920.006

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .30معامالت مع جهات ذات عالقة (تتمة)
مستحق لجهات ذات عالقة
الجهة ذات العالقة

شركة الكرم فيدكس للخدمات
شركة ايكوم العربية المحدودة
شركة زينل للصناعات
المحدودة

العالقة

مبلغ المعامالت
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
لاير سعودي
لاير سعودي

الوصف

شركة شقيقة

شراء بضائع وخدمات

شركة شقيقة

مدفوعات من المجموعة نيابة
عن الشركة الشقيقة

مساهم

مدفوعات من المجموعة نيابة
عن المساهم

10.219.308

()9.413.894

ــ

ــ

المجموع

ــ
ــ

الرصيد كما في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2018م
2019م
لاير سعودي
لاير سعودي
980.418

807.873

ــ

64.226

ــ

20.246

980.418

892.345

────── ──────
══════ ══════

ب) تتكون تعويضات ومكافآت كبار موظفي اإلدارة مما يلي:

منافع موظفين قصيرة األجل
منافع ما بعد الخدمة

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

9.877.991
563.811
────────
10.441.802
════════

8,472,440
460,164
────────
8,932,604
════════

تتضمن منافع موظفين قصيرة األجل لكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة التعويضات والرواتب والمكافآت.
ج) تتكون تعويضات ومكافآت مجلس اإلدارة  /أعضاء اللجنة مما يلي:

أتعاب حضور اجتماعات
مكافآت أخرى

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

805.000
5.340.400
────────
6.145.400
════════

445,000
4,260,000
────────
4,705,000
════════
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .31االرتباطات وااللتزامات الطارئة
في  31ديسمبر 2019م ،أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة خطابات ضمان بمبلغ  67.1مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر 2018م 42.1 :مليون لاير سعودي) مقابل هامش ربح نقدي بمبلغ  2.25مليون لاير سعودي تم إيداعه
( 31ديسمبر 2018م 1.45 :مليون لاير سعودي).
لدى المجموعة كما في  31ديسمبر 2019م ارتباطات ألعمال رأسمالية تحت التنفيذ بمبلغ  141.7مليون لاير سعودي
( 31ديسمبر 2018م 2.9 :مليون لاير سعودي) تتعلق بصورة رئيسية بمشروع إنشاء المركز اللوجستي الجديد
ومشروع ساحات لوجستية ومشروع إنشاء وتطوير محطة تحلية المياه.
 .32قطاعات األعمال
لدى المجموعة قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
•
•
•
•

تطوير الميناء والعمليات
ساحات لوجستية وخدمات مساندة
تحلية وتوزيع مياه البحر
غير موزعة :تتضمن األنشطة االستثمارية وعمليات المركز الرئيسي.

تقع قطاعات األعمال داخل المملكة العربية السعودية وتمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة.
تقوم اإلدارة العليا للشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة أعمال استراتيجية كل ثالثة أشهر على األقل.
تتضمن نتائج القطاعات التابعة لإلدارة العليا البنود العائدة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن تبويبها على أساس
معقول.
فيما يلي المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تابع .يتم قياس األداء على أساس إيرادات القطاع ،كما هو وارد في تقارير
اإلدارة الداخلية التي تتم مراجعتها من قبل اإلدارة العليا .يعرض الجدول التالي معلومات القطاعات (الموجودات
والمطلوبات واإليرادات وصافي الدخل) لكل قطاع من قطاعات األعمال كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر:

 31ديسمبر 2019م
إيرادات خارجية
إيرادات بين القطاعات

تطوير الموانئ
والعمليات
(ألف لاير سعودي)

القطاعات التابعة
الساحات اللوجستية قطاع تحلية مياه
البحر وتوزيعها
وخدمات الدعم
(ألف لاير سعودي)
(ألف لاير سعودي)

504.827
()468

82.270
()2.514

92.728
()959

679.825
()3.941

ــ
ــ

679.825
()3.941

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

══════

══════

══════

══════

══════

══════

2.596

2.773

47.511

3.412

50.923

إيرادات قطاعية

504.359

تكاليف مباشرة
التكلفة المباشرة بين القطاعات

313.189
()3.474

التكلفة القطاعية

309.715

اجمالي األرباح القطاعية

194.644

الربح العائد إلى مساهمي
الشركة األم

42.142

موجودات قطاعية

1.906.314

مطلوبات قطاعية

994.452

79.756

39.607
()467
39.140
40.616

91.769
66.722
ــ
66.722
25.047

675.884

419.518
()3.941
415.577
260.307

ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

675.884

419.518
()3.941
415.577
260.307

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

522.672
259.342
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اإلجمالي
(ألف لاير سعودي)

غير موزعة
(ألف لاير سعودي)

اإلجمالي
(ألف لاير سعودي)

236.847

32.374

2.665.833
1.286.168

240.269

28.899

2.906.102
1.315.067

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .32قطاعات األعمال (تتمة)
تطوير الموانئ
والعمليات
(ألف لاير سعودي)

القطاعات التابعة
قطاع تحلية مياه
الساحات اللوجستية
البحر وتوزيعها
وخدمات الدعم
(ألف لاير سعودي)
(ألف لاير سعودي)

اإلجمالي
(ألف لاير سعودي)

غير موزعة
(ألف لاير سعودي)

اإلجمالي
(ألف لاير سعودي)

 31ديسمبر 2018م
إيرادات خارجية
إيرادات بين القطاعات

388,666
()315

إيرادات قطاعية

388,351

تكاليف مباشرة
تكلفة اإليرادات بين القطاعات

239,133
()890

التكلفة القطاعية

238,243

──────

83,504
()70

──────
83,434

93,740
()820

──────
92,920

565,910
()1,205

──────
564,705

ــ
ــ

──────
ــ

565,910
()1,205

──────
564,705

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

──────

39,402
()315
39,087

──────
44,347

65,309
ــ
65,309

──────
27,611

343,844
()1,205
342,639

──────
222,066

ــ
ــ
ــ

──────
ــ

343,844
()1,205
342,639

──────

اجمالي األرباح القطاعية

150,108

الربح العائد إلى مساهمي
الشركة األم

══════

══════

══════

══════

══════

══════

222,066

18,963

18,174

5,230

42,367

4,378

46,745

موجودات قطاعية

1,853,822

مطلوبات قطاعية

1,017,108

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

══════

346,662

37,813

══════

219,331

24,444

══════

2,419,815
1,079,365

══════

257,920

26,937

══════

2,677,735
1,106,302

══════

 .33إدارة المخاطر المالية
تتعرض أنشطة المجموعة لعدد من المخاطر المالية :مخاطر السوق (تتضمن :مخاطر أسعار الفائدة ،ومخاطر العملة،
ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة .يركز برنامج إدارة المخاطر للمجموعة ككل على تعزيز إدارة
السيولة وكذلك مراقبة متغيرات السوق ذات الصلة ،وبالتالي تسعى بصورة ثابتة لتقليل التأثير السلبي المحتمل على األداء
المالي للمجموعة .تستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة للتحوط ضد التعرض لبعض المخاطر المحددة.
مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة أ و التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية نتيجة للتغيرات في سعر
السوق  .وتتضمن أسعار السوق أنواع المخاطر التالية :مخاطر أسعار الفائدة ،ومخاطر العملة ومخاطر األسعار األخرى
مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر السلع .إن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق هي القروض طويلة األجل وكذلك
المطلوبات طويلة األجل.

مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر أسعار الفائدة هو التعرض لمخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير التذبذب في أسعار الفائدة السائدة على المركز المالي
والتدفقات النقدية للمجموعة .تعمل المجموعة على إدارة مخاطر أسعار الفائدة عن طريق المراقبة المنتظمة لمحفظة أسعار
الفائدة الخاصة باألدوات المالية التي يترتب عليها فائدة.

إن غالبية قروض المجموعة تقوم على أساس معدالت فائدة متغيرة وتخضع إلعادة التسعير على أساس منتظم .عادة ما
تراقب اإلدارة بصورة منتظمة التغيرات في معدل الفائدة .أبرمت المجموعة عقد مقايضات سعر الفائدة (أدوات مالية مشتقة)
إلدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة .تم تصميم عقد مقايضات سعر الفائدة كتحوط تدفق نقدي.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .33إدارة المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر أسعار الفائدة (تتمة)

مع وجود زيادة  /نقص في السعر المتغير بنسبة  %1مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة ،فإن التأثير على حقوق
الملكية والربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة كان ليبلغ  3.6مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 3.5 :مليون
لاير سعودي).

مخاطر العملة األجنبية

تتمثل مخاطر العملة في تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية .تتم معامالت
المجموعة باللاير السعودي والدوالر األمريكي .إن المعامالت األخرى بالعمالت األجنبية غير جوهرية .تعتقد إدارة
المجموعة بأن التعرض لمخاطر العملة سيكون محدودا حيث أن الدوالر األمريكي مثبت تجاه اللاير السعودي .تتم
إدارة مخاطر العملة على أساس منتظم وتتم إدارة التذبذب في سعر الصرف على أساس مستمر.

مخاطر األسعار األخرى

ال تمتلك المجموعة أدوات متداولة وبالتالي فهي غير معرضة لمخاطر األسعار األخرى.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف في أداة مالية في الوفاء بالتزام ما والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة
مالية .من أجل تخفيض التعرض لمخاطر االئتمان ،قامت المجموعة بتطوير عملية اعتماد رسمية بحيث يتم تطبيق
الحدود االئتمانية على العمالء .كما تقوم اإلدارة بصورة مستمرة بمراقبة التعرض لمخاطر االئتمان تجاه العمالء
وتكوين مخصص مقابل تلك األرصدة التي يوجد شك في استردادها .من أجل تخفيف مخاطر االئتمان ،لدى المجموعة
نظام لتحديد الحدود االئتمانية لعمالئها على أساس تقييم واسع النطاق على أساس محفظة العميل وتاريخ الدفع.
فيما يلي إجمالي أقصى تعرض للمجموعة لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير المالي:

الموجودات المالية
ذمم مدينة تجارية ،صافي
مستحق من جهات ذات عالقة
أرصدة لدى البنوك

 31ديسمبر 2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2018م
لاير سعودي

69.043.545
11.185.041
294.782.087
─────────
375.010.673
═════════

86,722,446
9,920,006
180.315.443
─────────
276.957.895
═════════

ت ُدار مخاطر االئتمان للعميل من كل وحدة أعمال خاضعة لسياسة المجموعة وإجراءاتها وسيطرتها المتعلقة بإدارة
مخاطر االئتمان للعمالء .يتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل على أساس بطاقة التصنيف االئتماني واسعة النطاق ويتم
تحديد حدود االئتمان الفردية وفقا لهذا التقييم .كما في  31ديسمبر 2019م ،كان أكبر  6عمالء ( 31ديسمبر 2018م:
أكبر  6عمالء) يمثلون تقريبا  31( %72ديسمبر 2018م )%61 :من الذمم المدينة التجارية القائمة.
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .33إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
يتم إجراء تحليل النخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير مالي باستخدام مصفوفة المخصص لقياس خسائر االئتمان
المتوقعة .تعكس الحسابات نتائج االحتمالية المرجحة والقيمة الزمنية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتاحة في
تاريخ التقرير المالي بشأن األحداث السابقة والظروف الحالية والتوقعات بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية .إن
أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من فئات الموجودات المالية .تم
مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمالء بصورة منتظمة .يوجد تأمين على بعض العمالء ،كلما كان ذلك ممكنا ،عن طريق
سندات ألمر نقدية أو وديعة مضمونة أو مبلغ مدفوع مقدما ،وهو ما يعتبر جزء ال يتجزأ من الذمم المدينة التجارية
ويتم وضعه في االعتبار عند احتساب انخفاض القيمة.
فيما يلي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية للمجموعة باستخدام مصفوفة المخصص:
 31ديسمبر 2019م
الحالية
لاير سعودي

أقل من  90يوم
لاير سعودي

 90ـ  180يوم
لاير سعودي

 365-271يوم
لاير سعودي

أكثر من سنة
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

مخاطر التعثر

34.552.243

30.323.345

1.900.998

7.029.056

12.465.670

86.271.312

خسائر االئتمان المتوقعة

144.054

251.788

81.306

4.744.489

12.006.130

17.227.767

──────

──────

──────

──────

────── ──────

34.408.189

══════

30.071.557

1.819.692

2.284.567

459.540

══════

══════

══════

══════ ══════

69.043.545

 31ديسمبر 2018م
الحالية
لاير سعودي

أقل من  90يوم
لاير سعودي

 90ـ  180يوم
لاير سعودي

 365-271يوم
لاير سعودي

أكثر من سنة
لاير سعودي

المجموع
لاير سعودي

مخاطر التعثر

28.290.654

40.025.740

10.063.594

6.731.084

3.056.219

88.167.291

خسائر االئتمان المتوقعة

76.932

267.817

76.257

289.571

734.268

1.444.845

──────

──────

──────

──────

────── ──────

28.213.722

39.757.923

9.987.337

6.441.513

2.321.951

══════

══════

══════

══════

══════ ══════

86.722.446
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .33إدارة المخاطر المالية (تتمة)
فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض القيمة مقابل الذمم المدينة التجارية:

الرصيد في بداية السنة
المحمل خالل السنة
المشطوب خالل السنة

 31ديسمبر 2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر 2018م
لاير سعودي

1.444.845
15.849.444
()66.522
─────────
17.227.767
═════════

5,550,939
393,378
()4,499,472
─────────
1,444,845
═════════

مخاطر االئتمان محدودة على األرصدة البنكية حيث أن األرصدة البنكية محتفظ بها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني
جيد من  A2إلى  A1وفقا للتقييم االئتماني لوكالة مودي .يتحفظ بجميع الحسابات البنكية لدى بنوك في المملكة العربية
السعودية.
إن المركز المالي للجهات ذات العالقة ثابت .ال يوجد متأخرات أو ذمم مدينة منخفضة القيمة من الجهات ذات العالقة.
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المنشأة صعوبة في الحصول على أموال لمقابلة التزاماتها المرتبطة باألدوات المالية
والتي يتم تسويتها نقدا أو بأصل مالي آخر  .مخاطر السيولة قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة
قريبة من قيمته العادلة .تتم إدارة مخاطر السيولة على أساس منتظم عن طريق التأكد من توفر أموال كافية من خالل
التسهيالت االئتمانية لمقابلة أي التزامات مستقبلية وكذلك المراقبة الوثيقة للتدفقات النقدية لداخل وخارج الشركة من
العمليات .يلخص الجدول التالي تاريخ االستحقاق للمطلوبات المالية للمجموعة استنادا إلى المدفوعات التعاقدية غير
المخصومة:
 31ديسمبر 2019م
قروض بنكية
ذمم دائنة تجارية ومبالغ
مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة

خالل سنة
لاير سعودي

سنة إلى  5سنوات
لاير سعودي

240.711.549

540.389.501

140.943.097
980.418
─────────
382.635.064
═════════

ـــ
ـــ
─────────
540.389.501
═════════

أكثر من  5سنوات
لاير سعودي
ـــ
ـــ
ـــ
─────────
ـــ
═════════

المجمــــوع
لاير سعودي
781.101.050
140.943.097
980.418
─────────
923.024.565
═════════

 31ديسمبر 2018م
قروض بنكية
ذمم دائنة تجارية ومبالغ مستحقة
الدفع ومطلوبات أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة
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153,414,129

699,026,622

145,004,341
892,345
─────────
299,310,815
═════════

ـــ
ـــ
─────────
699,026,622
═════════
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ـــ
ـــ
ـــ
─────────
ـــ
═════════

852,440,751
145,004,341
892,345
─────────
998,337,437
═════════

الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .34إدارة رأس المال
بغرض إدارة رأسمال المجموعة ،يتكون رأس المال مما يلي :رأس المال الصادر وعالوة اإلصدار واالحتياطي النظامي
واألرباح المبقاة العائدة إلى حملة األسهم بالشركة .الهدف الرئيسي للمجموعة من إدارة رأس المال هو تعظيم القيمة
العائدة للمساهم.
تدير المجموعة هيكل رأسمالها وتقوم بعمل تعديالت عليه ،وذلك على ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية
ومتطلبات التعهدات المالية .ومن أجل المحافظة على هيكل رأس المال وتعديله ،قد تقوم المجموعة بتعديل دفعة توزيعات
األرباح للمساهمين وإعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة .تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال
باستخدام معدل الحركة وهو صافي الدين مقسوما على إجمالي رأس المال زائد الدين.

إجمالي المطلوبات
ناقص :النقد وما في حكمه
صافي الدين
حقوق الملكية
إجمالي رأس المال
معدل الرفع

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

1.169.808.919
()295.100.801
──────────
874.708.118
1.591.035.180
──────────
2.465.743.298
──────────
%39
══════════

1,106,302,152
()180,584,183
──────────
925,717,969
1,571,432,775
──────────
2,497,150,744
──────────
%37
══════════

 .35القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراض بأن المعاملة لبيع أصل أو تحويل التزام تحدث إما:
• في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو
• في ظل غياب السوق الرئيسية ـ في السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام.
يجب أن تكون السوق ألرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام المجموعة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات بأن المشاركين في السوق قد يستخدمون عند تسعير
الموجودات أو المطلوبات االفتراض بأن المشاركين في السوق يعملون لما يناسب مصالحهم االقتصادية .يأخذ قياس
القيمة العادلة للموجودات غير المالية في االعتبار قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام األصل
بأعلى وأفضل استخدام له أو ببيعه إلى مشارك آخر في السوق والذي قد يستخدم األصل بأعلى وأفضل استخدام له.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم التي تناسب الظروف والتي يوجد لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،مع تعظيم
استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
إن الموجودات والمطلوبات التي تم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية تصنف ضمن الهيكل الهرمي
للقيمة العادلة كما هو موضح أدناه ،استنادا إلى أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة:
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .35القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
• المستوى األول :األسعار المتداولة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متماثلة.
• المستوى الثاني :أساليب تقييم حيث يكون أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة قابل
للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• المستوى الثالث :أساليب تقييم حيث يكون أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة
قابل للمالحظة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي.
وفيما إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من الهيكل
الهرمي للقيم العادلة ،فيتم عندئ ٍذ تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي للقيم العادلة
من حيث المستوى األدنى للمدخالت الجوهرية بالنسبة لكامل القياس.
تقوم المجموعة بتسجيل التحوالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي تحدث
في هذه التغيرات.
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها والهيكل
الهرمي للقيمة العادلة .وال يشمل ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تمثل تقديرا معقوال للقيمة العادلة.
القيمة الدفترية
لاير سعودي

 31ديسمبر 2019م
الموجودات المالية

التكلفة المطفأة

ذمم مدينة تجارية
مستحق من جهات ذات عالقة
نقد وما في حكمه

71.298.525
11.185.041
295.100.801

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمار في أوراق مالية

15.538.283

المستوى 3
لاير سعودي
ـــ
ـــ
ـــ
15.538.283

──────── ────────

393.122.650

15.538.283

════════ ════════
المطلوبات المالية
قروض وتسهيالت بنكية
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة
أدوات مالية مشتقة

781.101.050

ــ

140.943.097

ــ
ــ
13.103.655

936.128.220

13.103.655

980.418
13.103.655

──────── ────────
════════ ════════
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .35القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2018م

القيمة الدفترية
لاير سعودي

ذمم مدينة تجارية
مستحق من جهات ذات عالقة
نقد وما في حكمه

80.136.174
9.920.006
180.584.183

محتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمار في أوراق مالية

17.899.897

الموجودات المالية

التكلفة المطفأة

ــ
ــ
ــ
17.899.898

────────

────────

════════

════════

852.440.751
140.851.731
892.345
4.537.974

ــ
ــ
ــ
4.537.974

────────

────────

════════

════════

288.540.260
المطلوبات المالية
قروض وتسهيالت بنكية
ذمم دائنة تجارية ومطلوبات أخرى
مستحق لجهات ذات عالقة
أداة مالية مشتقة

المستوى 3
لاير سعودي

998.722.801

17.899.898

4.537.974

لم يتم تصنيف أي من الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في المستوى ا و.2

 .36شركات تابعة مملوكة جزئيا ً

حصص غير مسيطرة

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي

 31ديسمبر
2018م
لاير سعودي

346.622.791

329.328.943

تم اإلفصاح في اإليضاح  32حول القوائم المالية الموحدة في نطاق قطاع "تطوير وعمليات الميناء" عن المعلومات
المالية الملخصة حول الحصص غير المسيطرة الجوهرية في كل من "شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة" و
"شركة البحر األحمر لتطوير الموانئ".
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية

(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة (تتمة)

كما في  31ديسمبر 2019م

 .37اتفاقية امتياز جديدة
قامت شركة تابعة للمجموعة وهي شركة بوابة البحر األحمر بتوقيع اتفاقية امتياز جديدة مع الهيئة العامة للموانئ
السعودية بتاريخ  23ديسمبر 2019م ("اتفاقية جديدة") .تتضمن المزايا التي توفرها االتفاقية الجديدة ما يلي ـ دون أن
تقتصر عليها:
•
•
•
•

تمنح االتفاقية شركة بوابة البحر األحمر حقوق تشغيل محطة الحاويات الشمالية إضافة إلى المحطة الحالية،
الحقوق التشغيلية للمحطات ستكون لمدة  30سنة من تاريخ سريان االتفاقية،
االتفاقية الحالية تعتبر الغية حال سريان االتفاقية الجديدة،
سيكون العقد سري المفعول في التاريخ المستقبلي المقترح وهو  1ابريل 2020م أو أي تاريخ يُتفق عليها بين
األطراف حال استيفاء جميع الشروط بالشكل الذي يرضي الطرف المقابل.

اإلدارة ،وبناء على الرأي القانوني ،تتبنى وجهة النظر الذي تشير إلى أن نتائج بعض الشروط السابقة يمكن أن تصبح
في حكم المؤكد في التاريخ المستقبلي حال اكتمالها .وبالتالي ،ال تعكس هذه القوائم المالية الموحدة التطبيقات المحاسبية
ـ إن وجدت ـ بخصوص شروط وأحكام االتفاقية الجديدة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي ذات الصلة
(انظر اإليضاح .)7
 .38أرقام المقارنة
تم إعادة تصنيف بعض أرقام السنة السابقة للتوافق مع العرض في السنة الحالية .ال يوجد تأثير على إجمالي الدخل
الشامل أو حقوق الملكية إلعادة التصنيف.
 .39اعتماد القوائم المالية الموحدة
تم اعتماد هذه القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  26فبراير ( 2020الموافق  2رجب
.)1441
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الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو)
المركز السعودي لألعمال ،جناح 501#
طريق المدينة المنورة ،حي الشرفية
ص  .ب  ،14221جدة  ،21424المملكة العربية السعودية
ت + 966 12 657 4455 :
ف + 966 12 661 9500 :
infos@sisco.com.sa
www.sisco.com.sa
شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة
ميناء جدة اإلسالمي
ص  .ب  ،51343جدة  ،21543المملكة العربية السعودية
ت + 966 12 627 3000/3100 :
ف + 966 12 627 3180/3181 :
communication@rsgt.com
www.rsgt.com
الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت)
ميناء جدة اإلسالمي
ص  .ب  ،14221جدة  ،21424المملكة العربية السعودية
ت + 966 12 648 8144 :
ف + 966 12 648 7692 :
info@logipoint.sa
www.logipoint.sa

االتصال

شركة تشغيل الخدمات المساندة (إسناد)
ميناء جدة اإلسالمي
ص  .ب  ،21426جدة  ،21426المملكة العربية السعودية
ت + 966 12 648 8144 :
ف + 966 12 648 1381 :
info@isnad.com
www.isnad.com
شركة الجبر تالكي السعودية المحدودة
مدينة الجبيل الصناعية
ص.ب  ،10610مدينة الجبيل الصناعية  ،31961المملكة العربية السعودية
ت + 966 13 361 8317 :
ف + 966 13 361 8316 :
mail@sa-talke.com
www.sa-talke.com
شركة كنداسة لخدمات المياه (كنداسة)
مركز بوابة صاري ،جناح 304#
شارع صاري ،حي الروضة
ص  .ب  ،8318جدة  ،21482المملكة العربية السعودية
ت + 966 12 606 7818 :
ف + 966 12 606 7821 :
infok@kindasa.com
www.kindasa.com
الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع)
مركز بوابة صاري
شارع صاري ،حي الروضة
ص  .ب  ،138886جدة  ،21323المملكة العربية السعودية
ت + 966 12 606 8008 :
ف + 966 12 606 8088 :
care@tawzea.com
www.tawzea.com
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